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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA  

1.1.- OBJECTE DE LA PROJECTE. 

Es tracta de la modificació d’un Projecte inicial que formava part d’un programa impulsat pel Consorci 
de Turisme de Catalunya a través del qual es pretenia implantar en determinats indrets del territori, que 
presenten un especial interès paisatgístic, històric o cultural, un tipus d’establiment on centralitzar la atenció al 
turista, oferint-li un servei d’informació, facilitant-li l’accés per mitjans diversos (audiovisuals, exposicions, etc.) el 
coneixement d’algun personatge, fet històric o objecte patrimonial rellevant vinculat a la zona i, a més, posant al 
seu abast un servei de degustació i venda de productes agroalimentaris i artesans típics de la comarca. Aquest 
mateix criteri es el que es recull des de l’Ajuntament de Les nou promotor del projecte i l’obra. 

1.2.- DADES DEL PROMOTOR. 

AJUNTAMENT DE LES. Val d’Aran. Lleida. 

1.3.- TÈCNIC REDACTOR DEL PROJECTE. 

Elisabet Claró Tolsau, arquitecte Col.legiat del CO.A.C. 25675/7, amb Estudi Professional al Carrer 
Avila 36, Barcelona 08005, més equip tècnic format per: 

Jordi Bernuz Bertolín, Arquitecte Estructures 

Carles Labrada Ruiz,  Arquitecte Amidaments i pressupostos 

Agustí Mossegui Gimenez, Enginyer Industrial 

Jordi Mestre Gonzalez, Aparellador Direcció d’Execució 

1.4.- EMPLAÇAMENT 

Parcel.la urbana situada a l’entrada de la ciutat pel Nord des de França Carretera N230.  

Titularitat dels terrenys es de l’Ajuntament de Les. 

1.5.- PARÀMETRES URBANÍSTICS. 

PLÀ  PARCIAL SECTOR DE ESCAMON CAT. Municipi de Les, Aran. 

Sòl urbà qualificat d’Equipaments públics. 

1.6.- DESCRIPCIÓ  DEL PROJECTE. 

Es parteix del projecte original redactat modificant consisteix  la forma de l’edifici adaptant-la a les 
condicions topogràfiques del terreny i als sistemes constructius de la zona. 
El projecte original preveia acabat de façana de xapa metàl.lics (panell sandwich), fusteries d’alumini, i coberta 
de panell sandwich d’acabat de xapa metàl.lica, a fi i efecte de identificar l’edificació dins el Projecte CAT, també 
amb colors característics. L’entramat de cobertes i l’adaptació al terreny feien més cara l’edificació alhora mes 
poc adaptada a l’entorn. 
El sistema construït emprat, sobre pràcticament la mateixa distribució en planta (sensiblement reduïda i 
compactada) consisteix en dues cobertes d’estructura de fusta laminada acabades amb pissarra sustentades 
amb estructura metàl·lica vertical enveguda en els murs perimetrals de fabrica de pedra. 
 

Les façanes s’han composat de manera que es pugui incorporar una pantalla de LEDS de 2,5m x 5 m a la façana 
Nord i una cinta publicitària vertical a la façana Est a fi i efecte de cridar l’atenció dels visitants i oferir informació. 
   

 
 El programa es el mateix i es distribueix de la següent manera: La planta baixa està dividida amb dos 
parts corresponents a cada volum.  
 
 
El primer conté:  

- Un porxo d’accés. 
- Un vestíbul de recepció com a nucli central de la resta d’espais. 
- L’àrea d’atenció al públic amb un annex on hi ha el despatx de gerència del centre. 
- L’àrea de la botiga, oberta al vestíbul de recepció on s’exposen els productes comestibles i/o artesanals de 
la zona. 
- Una zona de serveis amb entrada independent i connexió directa a la botiga i la zona bar, un vestuari i un 
bany. 
- Els serveis sanitaris d’homes i dones i adaptats amb una zona de neteja. 

 
El segon volum està format per: 
 

- L’àrea museogràfica destinada a projeccions audio-visuals i exposicions que explicaran el patrimoni 
històric, humà, paisatgístic o monumental de la zona. Magatzem incorporat. 

1.7.- PRESTACIONS DE L´EDIFICI. 

Es tracta d´un edifici de nova planta, es obligat el cumpliment del Real Decret 314/2006 de 17 de marzo por el 
que se aprueba el Código Técnico de la Edificació (C.T.E) per tant l´edifici tindrà les prestacions mínimes a les 
que obliga aquest decret. 
 
1.8.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRATISTA. 
 
Grup   Subgrup  Categoria 
 
C   4   d 
C   6   d 
I   6   d 
 
1.9.- PRESSUPOST 
 
L´edificació consta de 367,40 m2   amb un  Pressupost d’Execució Material de 347.139,00 € , el que suposa un 
Pressupost per Contracte IVA inclós de 499.845,45€. 
 
Caldria sumar a aquest import els honoraris professionals corresponents a la redacció del Projecte Executiu 
Modificat més els honorais de direcció d’execució de l’obra. 
 
 
 
 

 
 
 
Barcelona, Octubre de 2016. 
Elisabet Claró Tolsau. 



 

2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA. 

2.1.- ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES. 

El Solar es troba lliure. Les operacions necessàries per acondicionar el terreny seràn la neteja i 
esbrossada del solar  i l´excavació fins arribar a la cota de fonament amb mitjans mecànics, les terres 
extretes per fer els fonaments seràn utilitzades com aports per compensar els desnivells existents. 

 

2.2.- SISTEMA ESTRUCTURAL. 

  
 FONAMENTACIÓ:  
Es realitzarà la fonamentació necessària per l´estructura consistent en una llosa de fonamentació de 40cm, amb 
formigó HA-25/B/20/IIA i acer  B 500 S, es col.locarà una capa d´anivellament prèvia amb 10 cmts de formigó 
pobre. Després es farà una llosa sobre encadellat ceràmic recolsat en envanets de totxana. La contenció del 
terreny es farà amb murs de formigó armat HA-25/B/20/IIA i acer B 500 S. 

 ESTRUCTURA VERTICAL I HORITZONTAL:  

La tipologia estructural considerada és a base de pòrtics modulats de perfils laminats i bigues de fusta laminada. 

El forjat  que forma l’altell es realitzarà amb bigues de fusta laminada. 

D’altra banda, per tal de complir amb les exigències sobre resistència al foc dels elements estructurals 
contingudes en el DB SI 6 Seguretat en cas d’Incendi, es procedirà al pintat ignífug, per a la seva protecció, de 
tots els elements metàl·lics estructurals col·locats en obra per a l ’obtenció d’un comportament davant del foc 
equivalent a R-90 en general i R-30 a la coberta, efectuant-se l’aplicació segons instruccions del fabricant. 
 ESTRUCTURA DE COBERTA:  
La coberta serà inclinada, la coberta principal acabada amb pissarra i la que vessa les aigües a muntanya de 
xapa nervada d’acer lacat de color negre. La estructura de les dues cobertes serà de jàsseres i cabirons de fusta 
de pi laminat. 
 
2.3.- SISTEMA ENVOLVENT. 

FAÇANA:  

La façana generica es composa de una fulla exterior de pedra del pais de 20cmts, paret de gero de 15cmts, 
trasdossat de 80mm de poliextiré extruit i acabat interior amb placa de cartró guix de 15mm. 

La part que dona contra terres es realitza trasdossant el mur de contenció amb 80mm de poliextiré extruït i 
acabat interior amb placa de cartró guix de 15mm. 

FUSTERIES: 

 La fusteria exterior serà d’alumini lacat amb ruptura de pont tèrmic, permeabilitat màxima de 20 m3/hm2 a 
100Pa, amb vidre aïllant de dues llunes incolores de 3+3 i 3+3 mm amb cambra d’aire de 10 mm. A l’interior la 
porta d’entrada es col.locarà vidre aïllant  de dos vidres de seguretat amb resistència al’impacte nivell A, de 3 i 3 
mm.  
Les manetes i accessoris de la fusteria exterior també seran d’alumini lacat. Les portes d’accés general seran 
abatibles amb tancament amb pany i clau. La porta general disposa d’un tancament addicional de perfileria 
metàl.lica. 
 
 
2.4.- SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ. 
 

DIVISORIES INTERIORS:  
La tabiqueria interior està formada per una subestructura metàl.lica de 70mm per pladur i acabada amb doble 
placa de Pladur N de 15+15 mm pintades al plàstic amb dues capes. A la zona de banys s’hi farà un revestiment 
vinílic vertical sobre les plaques de Pladur Antihumitat. A les divison interiors entre, s’hi colocaran plaques 
semirígides de llana de roca de 60m, de manera que es garanteixin els nivells d'aïllament acústic.  

 

 
 

 
2.5.- SISTEMA D’ACABATS. 

 

- Revestiments 
Les parets de les compartimentacions de les zones seques a tot l’interior de l’edifici s’aplacaran amb 
doble placa de cartró guix laminat, 15+15 mm.  

En les zones humides, davant es col.locarà la placa de cartró guix laminat antihumitat per rebre el 
revestiment vinílic corresponent. 

- Pintures. 
Els paraments de plaques de Pladur s’acabaran amb pintura al plàstic a dues capes.  

El ferro o elements de serralleria es pintaran dues vegades amb miní de plom electrolític i un acabat de 
dues mans d’oxirón. Tota la estructura es protegirà contra el foc amb una resistència R90, amb pintura 
ignífuga.Tot el material de pintura utilitzat a l’obra haurà de ser de marca reconeguda o en tot cas 
acreditar document de garantia. 

Les fustes d’estructura de coberta i altell es vernissaràn amb vernis de poliuretà, amb una capa de 
protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície mat 

- Paviments. 
Es col.locarà un paviment vinílic tipus Mipolan Troplan 100 a les zones seques, i a les zones humides 
es col.locarà el paviment vinílic tipus Tarkett granit multisafe. Al porxo d’entrada semiexterior s’hi 
col.locarà paviment de llambordins de formigó. 

 

 

 

 

 
 

Barcelona, Octubre de 2016. 

Elisabet Claró Tolsau.  

Arquitecte. coac. 25675/7. 
 

 

 



 

3. COMPLIMENT DEL CODI TÈCNIC.                            
ESTRUCTURA I CONDICIONAMENT  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.1.- SEGURETAT ESTRUCTURAL. 

Veure memòria específica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2.- SEGURETAT EN CAS D’INCENDI. 

 
FITXA D’APLICACIÓ CTE. Edificis d’ús de pública concurrència. 
 
Àmbit d’aplicació: Es tracta d´un projecte per la nova construcció d’un Centre d’Acollida Turística, per tant un 
edifici d´ús públic amb caràcter cultural. 
 

Veure annex específic a la memòria i als plànols d’instal.lacions. 
 
 
 3.2.1. Accessibilitat per a bombers 
 
- Espais per a intervenció de bombers:  
Compleix ja que l’alçada de l’edifici és inferior a 9m. 
 
- Vials d’accés per als bombers:  
Compleix amb els mínims establerts. 
 
- Forats en façana: 
Compleix amb els mínims establerts. 
 
 3.2.2.1 Estructura 
 
- Estructura general amb R90 al tractar-se d’un edifici de menys de 15 metres 
- No hi ha escales d’ús protegides d’ús públic. 
- No hi ha vestíbuls d’independència. 
- Coberta lleugera amb R30. 
 
 3.2.2.2 Resistència al foc de les parets mitgeres. 
 
- No hi ha parets mitgeres. 
 
 3.2.2.3 Sectors d’incendi 
 
- No cal sectorització d’espais al tractar-se d’un edifici públic amb superfície inferior a 500m2. 
 
 3.2.2.4 Locals de risc especial 
 
- La zona de magatzem i instal.lacions, considerats com a local de risc especial, baix, compleixen amb 
tancaments EI90; porta EI2 45-c5; revestiments de parets i sostres B-s1,d0; terra Bfl-s1. 
 
 3.2.2.5 Reacció al foc dels materials 
 
- Els materials de revestiment compleixen amb els requisits. 
 
 3.2.3.1 Elements d’evacuació 
 
Es considera com a densitat d’ocupació 1 persona/2 m2 al tractar-se de zones d’ús públic de vestíbul general i 
exposicions 
- Portes, passos i passadissos compleixen. 
 
 3.2.3.2 Recorreguts d’evacuació 
 
Compleixen les condicions demanades. 

 

 

 

Veure annex específic a la memòria i als plànols d’instal.lacions. 

 

 3.2.3.3 Senyalització i enllumenat d’emergència 
 
Compleixen les condicions demanades. 

Veure annex específic a la memòria i als plànols d’instal.lacions. 

 3.2.3.4 Detecció i alarma 
 
Compleixen les condicions demanades. 

Veure annex específic a la memòria i als plànols d’instal.lacions. 

 

3.2.3.4 Mitjans d’extinció 
 
Compleixen les condicions demanades. 

Veure annex específic a la memòria i als plànols d’instal.lacions. 
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3.3.- SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT. 

 
 
3.3.1. Consideracions generals. 

 
  Es tracta d´un projecte per la nova construcció del d’un Centre d’Acollida Turística a Les, per tant 
un edifici d´ús públic, de pública concurrència. 
  El compliment del DB SU permetrà reduir a límits acceptables el risc de que els usuaris pateixin 
danys inmediats durant l´ús previst dels edificis,  a causa de les característiques del projecte, construcció, ús i 
manteniment. 
 
  3.3.2. SUA 1 Caigudes. 
 
-Classe R dels paviments, per relliscades, (Zones humides: banys i cuines = clase 2 ; Resta de zones: àrea 
museogràfica, bar, zones de pas i distribució.... = clase 1). 

 
-Les zones pavimentades no presentaràn imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivel de 
més de 6mm, en zones interiors per circulació de persones, el terra no presentarà perforacions o forats pels 
quals pugui introduir-se una esfera de 15mm de diametre. 

 
-Protecció de desnivells:  
Per desnivells entre 0,55 i 6,00 metres la protecció serà de 0,90m. Es preveu una barana a l’altell (zona 
restringida per enmagatzematge) 
 
-Escales:  
No hi ha escales d’ús general, només un pas per accés a l’altell d’enmagatzematge. 

 
-Neteja de vidres exteriors: 
Hi obertures de tipus abatible (cap a l’interior) i correderes, així que tots els vidres seràn netejables desde 
l´interior. Tota la superficie de l´envidrament tant interior com exterior es trobarà compresa en un radi de 850 mm 
desde algun punt del borde de la zona practicable situat a una alçada major de 1,30 mts. 
 
 
  3.3.3. SUA 2 Impacte o enganxada. 
 
L´alçada lliure mínima és de 2,5 mts. 
En les zones de portes l´alçada mínima de pas serà de 2000mm com a mínim. 
No hi ha elements fixes que sobresurtin de les façanes que estiguin situats sobre zones de circulació a menys de 
220cm. En zones de circulació, les parets no tenen elements sortints que volin més de 150 mm en la zona 
d´alçada compresa entre 1000mm i 2200mm mesurada a partir del terra. 
Es limitarà el risc d´impacte amb elements volats amb una alçada menor que 2000mm, tals com mesetes o 
trams d´escala, de rampes... disposant elements fixes que limitin l´accès a ells. 
 
 
  3.3.4. SUA 3 Immobilització en recintes tancats. 
 
Als banys i altres peçes que tinguin dispositius de bloqueig existirà un sitema de desbloqueig. 
La força d´apertura en les portes de sortida és d´aproximadament 140 N. 
 
  3.3.5. SUA 4 Il.luminació inadequada. 
 
Els valors queden expressats en la memoria d´instal.lacions. 
   

3.3.6. SUA 5 Alta ocupació. 
 
No existeixen grades interiors. 
 
 

 
 
  3.3.7. SUA 6 Ofegament. 
 
No existeixen piscines, pous o dipòsits. 
 
  3.3.8. SUA 7 Vehicles en moviment. 
 
No existeixen aparcaments en l’edifici. 
 
  3.3.9. SUA 8 Acció del llamp. 
 
Càlcul realitzat en la memoria d´instal.lacions. 
   
  3.3.10. SUA 9 Accessiblitat. 
 

-L´edifici disposa d´un itinerari accesible desde l´exterior. 

-Es desenvolupa en una única planta, no requereix d´ascensor. 

-Existeix un servei higiènic accesible. 

-El mobiliari d´atenció al públic es realitza segons les indicacions de la propietat. 

-Interruptors, dispositius de intercomunicació i polsadors d´alarma seràn mecanismes accessibles. 

-Les condicions i característiques de l´informació i senyalització per l´accessibilitat segons la taula 2.1 i 2.2 del 
punt 2 DB SUA9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.4.- SEGURETAT ENFRONT D’HUMITAT. 

 3.4.1 HS1 Protecció enfront de la humitat. 
 
 
 Grau d´impermeabilitat dels murs: 
  Presència d´aigua: baixa. 
  Grau d´impermeabilitat mínima exigit: 1 
  Mur flexorresistent, sol.lució exigible (I2+I3+D1+D5) 
  I2: Pintura impermeabilitant a l´exterior de l´edifici. 
  I3: No s´aplica al no ser mur de fàbrica. 
  D1: Capa drenant mur-terreny. 
  D5: Xarxa  d´evaqüació drenant.  
 
 Grau d´impermeabilitat dels terres: 
  Presència d´aigua: baixa. 

Grau d´impermeabilitat mínima exigit: 2.   
Sol.lució constructiva prevista: (C2+C3). 
C2: Ús de formigó de retracció moderada. 
C3: Hidrofugació complementària de la solera mitjançant producte líquid colmatador de poros 
sobre la superficie acabada del mateix. 

 
 Grau d´impermeabilitat de les façanes: 
  Terreny tipus II 
  Zona pluviomètrica de promedios: (II) 
  Grau d´exposició al vent: (V2) 
  Grau d´impermeabilitat: 4. 
  Sol.lució constructiva prevista: R2+C1 
  R2: Revestiment exterior de resistència mitja a la filtració. (20cmts de pedra del pais). 
  C1: Fulla principal de valor mig (paret de 15cmts de gero). 

A més encara es col.loca una barrera de vapor, un aïllament tèrmic de poliestirè extruït de 80mm 
(0,032 W/mk) i un trasdossat de 35mm i placa de cartró guix de 15mm. 

 
 Característiques i components de les cobertes: 

Té un grau d’impermeabilitat genèric per tota la sol.lució. 
Condicions constructives, 
Es composa d´una coberta de bigues de fusta i panell sandwith in-situ d’encadellat de fusta de pi 
de 15mm, barrera de vapor, aïllament de poliextiré extruït de 160mm (0,032 W/mk), fusta basta 
de 25mm i cobrició de pissarra. 
Es disposa d’un sistema d’evaquació d’aigües que consta de canalons i baixants. Els canals 
d’aigües tindràn un pendent de 1% en direcció als baixants. 
Característiques del panell segons l´art.2.4.2.  

 

  
 3.4.2 HS2 Recollida i evacuació de residus. 
 

Existeixen contenidors de l’edifici  i es preveu sistema de recollida porta a porta. 
 
 
 3.4.3 HS3 Qualitat de l´aire interior. 
 

Segons indicacions de la memòria d´instal.lacions i complint les indicacions del DB- HS. 
 
 
 3.4.4 HS4 Subministrament d´aigua. 
   

Segons indicacions de la memòria d´instal.lacions i complint les indicacions del DB-HS. 
 
 

  
3.4.5 HS5 Evaquació d´aigües. 
 
  S´ha realitzat un sistema d´evaquació d´aigües per xarxa separativa, els càlculs i 

dimensionaments s´han realitzat segons les consideracions del HS5.  
 
 Per la xarxa horitzontal col.locarem tubs de PVC de diametre 160 mm, pericons de 60x60, amb paret de 

maó calat de 29x14x10 arrebossada amb morter mixt 1:2:10 i lliscada interiorment. 

 Per la xarxa vertical col.locarem tubs de PVC de diàmetre  90 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.5.- ESTALVI D’ENERGIA. 

 3.5.1 HE0 Limitació del consum energètic. 
 

  És d’aplicació al tractar-se d’un edifici de nova creació. 
  S’aporten fulls justificatius del compliment. 

 
 
 3.5.1 HE1 Limitació de la demanda energètica. 

 
  És d’aplicació al tractar-se d’un edifici de nova creació. 
  S’aporten fulls justificatius del compliment als fulls següents. 
  Compleix l’apartat 2.2.3. Limitació de condensacions. 

En el cas que es produeixin condensacions intersticials en la envolvent tèrmica de l’edifici 
aquestes seran tals que no produeixin una reducció significativa en les seves prestacions 
tèrmiques o suposin un risc de degradació o pèrdua de la seva vida útil. A més, la màxima 
condensació acumulada en cada període anual no serà superior a la quantitat d’evaporació 
possible en el mateix període. 

 
  S’aporten fulls justificatius del compliment. 

 
3.5.2 HE2 Rendiment de les instal.lacions tèrmiques. 

 
Segons memòria d´instal.lacions i complint el DB-HE i el RITE vigent. 

 
 
3.5.3 HE3 Eficiència energètica de les instal.lacions d´il.luminació. 

 
Segons memòria d´instal.lacions i complint el DB-HE. 
 
 

3.5.4 HE4 Contribució solar mínima d´ACS. 
 
Es disposa d’un sistema alternatiu amb caldera de biomassa (pelets). 
 
 

3.5.5. HE5 Contribució fotovoltàica mínima d´energia elèctrica. 
 
No es necessària en aquest edifici. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.6.- PROTECCIÓ ENFRONT EL SOROLL. 

 
  Es compleix les indicacions del DB-HR, segons annexes adjunts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CTE Protecció contra el soroll  

ÀMBIT D ’APLICACIÓ

obra nova rehabilitació integral

ampliació, reforma, rehabilitació o  rehabilitació integral en edificis catalogats 

ÚS DE L ’EDIFICI 

residencial privat residencial públic sanitari

administratiu docent altres

UNITATS D ’ÚS 

una única unitat d ’ús diverses unitats d ’ús

EXIGÈNCIES D ’AÏLLAMENT ACÚSTIC

SEPARACIONS VERTICALS INTERIORS a soroll aeri 

 mateixa unitat d ’ús 

(1)

unitat d’ús i un 
recinte emissor que 
no pertany a la 
unitat d’ús

(1)

 unitat d’ús i un recinte emissor 
d’instal·lacions o d ’activitat

Recinte de l’ascensor

TANCAMENTS EN CONTACTE AMB L ’EXTERIOR a soroll aeri 

FAÇANES, COBERTES I TERRES EN CONTACTE AMB L ’EXTERIOR, D 2m,nT,Atr 
D2m,nT,Atr

FAÇANA A CARRER 

CTE Protecció contra el soroll  

FAÇANA A PATI  (Les façanes que donin a pati d’illa tancats, patis interiors o façanes no sotmeses directament a soroll de trànsit,  aeronaus,
activitats industrials, comercials o esportives, es considerarà un índex de soroll dia, Ld, 10dBA menor que l’índex de soroll dia de la zona.)

MITGERES a soroll aeri

SEPARACIONS HORITZONTALS INTERIORS a soroll d’impacte a soroll aeri 

unitat d’ús i 
un recinte emissor que no 
pertany a la unitat d ’ús

unitat d’ús i 
un recinte d’instal·lacions o 
d’activitat

EXIGÈNCIES DE CONTROL DEL TEMPS DE REVERBERACIÓ 

Espais que han de controlar el seu temps de reverberació: Temps màxim de reverberació 

Àrea d’absorció acústica equivalent 

EXIGÈNCIES DE SOROLL I VIBRAC IONS DE LES INSTAL·LACIONS

(1)



 

3.7.- MEMÒRIA D’INSTAL·LACIONS. 
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1.  INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA 

1.1.   Objecte 

L’objecte d’aquesta memòria tècnica és el disseny bàsic de la instal·lació d’aigua potable per a 
l’alimentació de l'edifici destinat a Centre d'Atenció Turística. 

1.2.   Descripció general de la instal·lació 

La instal·lació de fontaneria de l'edifici es diferenciarà per dos usuaris diferents: 

S'alimentarà amb aigua freda sanitària: 

• Aparells cafeteria 

• Aparells sanitaris 

• Aixetes de neteja 

I S'alimentarà amb aigua calenta sanitària: 

• Els aparells sanitaris i receptors cafeteria. 

• Termo elèctric ACS. 

1.2.1.   Escomesa i comptadors 

Les instal·lacions d'aigua freda per abastament a l'edifici s'inicien en una escomesa d'aigua 
procedent de la xarxa d'abastament exterior. El diàmetre i les característiques es reflecteix en 
documentació gràfica i en els càlculs adjunts. 

La centralització dels dos comptadors divisionaris s'instal·larà segons les mesures mínimes 
indicades per la normativa particular de l'empresa subministradora. 

A l'arqueta de fontaneria, després de la clau de pas,  es col·locara una vàlvula reductora de 
pressió just abans del comptador, si s'escau en funció de la pressió disponible de la Xarxa de 
Subministrament. 

1.2.2.   Canonades de distribució 

La instal·lació d ’aigua sanitària alimentarà totes les noves necessitats de l'edifici.  

La pressió d’aigua disponible a la xarxa a l’emplaçament és suficient per a les necessitats de 
l’edifici. 

Les canonades es realitzaran amb canonada de coure o l'equivalent en material plàstic 
(polipropilè) i aniran per falsos sostres i patis previstos per a tal fi. Aquests  patis disposaran 
d’un registre a cada planta. 

Totes les canonades vistes aniran aïllades amb funda elastomèrica i les encastades sota tub 
tipus corrugat. 

1.2.3.   Instal·lació interior 

Tota la nova distribució es realitzarà amb canonada encastada de coure o per fals sostre i amb 
el tram final encastat i protegit amb tub corrugat.  

La instal·lació d ’aigua sanitària alimentarà totes les necessitats dels diferents aparells. 

Les canonades amb pas per cel ras estaran aïllades per evitar condensacions en el cas de 
l’aigua freda i pèrdua de calor en el cas de la calenta. 
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Per a creuar murs, envans i forjats, s’instal·laran contratubs que deixaran un espai lliure al 
voltant de la canonada. 

Les canonades d’aigua freda aniran sempre per sota i separades com a mínim 40 mm de les 
xarxes d’aigua calenta sanitària. 

Les canonades no estaran mai en contacte amb cap conducció d’energia elèctrica o 
telecomunicacions, amb una mínima distància de 30 cm. 

Es col·locaran vàlvules de tall general a l’entrada de cada local humit. 

La connexió de les aixetes a la xarxa de distribució es realitzarà mitjançant maniguets flexibles. 

1.2.4.   Aigua calenta sanitària 

S'ha previst realitzar la producció de l'aigua calenta sanitària mitjançant un sistema d'energia 
Biomassa, pelets, amb suport d'un termo elèctric  amb una capacitat de 150 litres. 

Les distribucions en l'interior de les plantes en horitzontal i amb baixades verticals encastades 
d'alimentació als aparells sanitaris seran paral·leles a les d'aigua freda. 

1.2.5.   Aïllament de canonades d'ACS 

S'aïllaran totes les canonades d'aigua calenta per evitar condensacions. No s'aïllaran les 
canonades de buidat, sobreeixidors i sortides de vàlvula de seguretat en l'interior de les 
càmeres tècniques. També es deixaran sense aïllar les canonades de baixada d'alimentació als 
aparells sanitaris, però es protegiran amb tub de PVC corrugat per facilitar la seva lliure 
dilatació i evitar el contacte entre el material d'obra i les canonades. 

L'aïllament escollit és a d'escuma elastomèrica, unida amb resina termo-endurible, en tots els 
trams vistos, i revestida amb tub PVC corrugat en els trams encastats . L'espessor de 
l'aillament serà conforme al RITE 1027/2007 i per les canonades utitlitzades serà de 35mm. 

Un cop acabada la instal·lació de les canonades, aquestes es senyalitzaran amb cinta adhesiva 
de colors normalitzats, segons normes DIN, en trams de 2 a 3 metres de separació i coincidint 
sempre en els punts de registre, tocant a vàlvules o elements de regulació. 

Tota la distribució dels punts d’aigua, valvuleria i aïllament es realitzarà com la instal·lació per 
aigua freda.  

1.2.6.   Valvuleria i elements auxiliars de la xarxa de distribució d'AFS 

Les vàlvules que es muntaran en la xarxa de distribució d'aigua freda seran del tipus bola per a 
diàmetres igual o inferior a 30 mm i del tipus papallona per a diàmetre superior. 

En l'interior dels banys petits i locals amb consum d'aigua, s’instal·laran vàlvules de pas en 
l'alimentació abans d'efectuar la distribució en l'interior de cada local. 

Es col·locaran vàlvules de pas en cada alimentació a un grup o zona de serveis, d'aquesta 
manera es faciliten els treballs de reparació i manteniment al poder sectoritzar la xarxa de 
distribució. 

1.3.   Justificació Compliment Norma UNE 100.030 (Prevenció Legionel·la) 

Per la redacció i execució d'aquest projecte s'ha tingut en compte el Decret 152/2002 de la 
Generalitat de Catalunya, pel qual s'estableixen les condicions higienico-sanitàries per a la 
prevenció i el control de la legionel·losi. 

La xarxa interna d'aigua garantirà la total estanquitat, aïllament i la correcta circulació de 
l'aigua, evitant que s'estanqui. disposarà d'un  sistema de vàlvules de retenció que evitin 
retorns d'aigua per pèrdua de pressió o disminució de cabal subministrat. 
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Les canonades d'aigua freda han d'estar prou allunyades de les d'aigua calenta perquè no hi 
pugui haver transferència de calor de les unes a les altres, procurant que la temperatura de 
l'aigua freda sigui inferior als 20ºC. 

La temperatura de l'aigua de distribució no serà inferior a 50ºC en el punt més allunyat del 
circuit o en la tuberia de retorn a l'acumulador. Es disposaran de vàlvules termostàtiques o de 
aixetes amb limitació d'aportació de cabal d'ACS de forma que la barreja d'aigua calenta i freda 
mai superi els 37ºC per evitar cremades als usuaris. 

L'element termo-acumulador, que dona servei a l'aigua calenta sanitària de consum, serà 
estanc, accessible per la inspecció, neteja i desinfecció. 

El sistema d'energia solar més auxiliar serà capaç d'elevar la temperatura de l'agua fins 70º C 
de forma periòdica  per a la seva pasteurització, per mitjà d'una resistència elèctrica . 

1.4.   Annex de càlcul 

Els cabals instantanis mínims previstos (segons DB-HS-4 Subministrament d'aigua)són els 
següents: 

  

      Cabal Inst. Mín AFS         Cabal Inst. Mínim  ACS 

 [l/s]                                     [l/s] 

 Rentamans                                                                               0,05                                          0,03 

 Lavabo                                                                                     0,10                                         0,065 

 Inodor amb cisterna                                                                 0,10                                            - 

 Inodor amb fluxor                                                                     1,25                                            - 

 Urinaris amb aixeta temporitzada                                            0,15                                            - 

 Urinaris amb cisterna (c/u)                                                       0,04                                            - 

Pica domèstica                                                                          0,20                                          0,10 

Pica no domèstica                                                                     0,30                                          0,20 

 Rentaplats domèstic                                                                 0,15                                          0,10 

Rentaplats Industrial (20 coberts)                                              0,25                                          0,20 

 Abocador                                                                                  0,20                                          0,10 

 Rentaplats  domèstic                                                                0,20                                          0,15 

 Rentadora industrial (8 kg)                                                       0,60                                          0,40 

 Aixeta aïllada                                                                            0,15                                          0,10 

 Aixeta garatge                                                                          0,20                                            - 

 Abocador                                                                                  0,20                                            - 
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A l’annex de càlculs s’especifiquen les dimensions de les canonades per trams en funció del 
cabal que hi circularà, mantenint sempre una velocitat de l’aigua a l’interior de la canonada 
inferior a 2 m/s.  

1.5.   Pla de manteniment 

Són operacions d'inspecció visual, verificació d'actuacions i altres, que aplicats a la instal·lació  
han de permetre  mantenir dintre de límits acceptables les condicions de funcionament, 
prestacions, protecció i durabilitat de la instal·lació. 

El manteniment implicarà, com a mínim, una revisió anual de la instal·lació per a instal·lacions 
amb superfície de captació inferior a 20 m2 i una revisió cada sis mesos per a instal·lacions 
amb superfície de captació superior a 20 m2. 

El pla de manteniment ha de realitzar-se per personal tècnic competent que conegui la 
tecnologia solar tèrmica i les instal·lacions mecàniques en general. La instal·lació tindrà un 
llibre de manteniment en el qual es reflecteixin totes les operacions realitzades així com el 
manteniment correctiu. 

El manteniment ha d'incloure totes les operacions de manteniment i substitució d'elements 
fungibles o desgastats per l'ús necessàries per a  assegurar  que el  sistema funcioni 
correctament durant la seva vida útil. 

A continuació es desenvolupen de forma detallada les operacions de manteniment que han de 
realitzar-se en les instal·lacions d'energia solar tèrmica per a producció d'aigua calenta, la 
periodicitat mínima establerta (en mesos) i observacions en relació amb les prevencions a 
observar. 

 

Equip Freqüència 
(mesos) 

Descripció 

Captadors  6  IV diferències sobre original. 

IV diferències entre captadors. 

Cristalls  6  IV condensacions    i brutícia 

Juntes  6  IV agrietamientos, deformacions 

Absorbedor  6  IV corrosió, deformacions 

Carcassa    IV deformació, oscil·lacions,    finestres de respiració 

Connexions   6  IV aparició de fugides 

Estructura    IV degradació, indicis de corrosió, i estrenyi de cargols 

Captadors*  12  Tapat parcial del camp de captadors     

Captadors*    Destapat parcial del camp de captadors 

Captadors*  12  Buidatge parcial del camp de captadors 

Captadors*  12 Omplert parcial del camp de captadors     

* Operacions a    realitzar en el cas d'optar per les mesures b) o c) de l'apartat 2.1. 

(1) IV: inspecció    visual 
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Equip  Freqüència (mesos)  Descripció 

Dipòsit 12  Presència de llots en fons 

Ànodes sacrifici 12  Comprovació del desgast 

Ànodes de corrent imprès 12 Comprovació del bon funcionament 

Aïllament;  12 Comprovar que no hi ha humitat 

  

Equip  Freqüència (mesos)  Descripció 

Intercambiador de plaques 12  CF eficiència i prestacions 

 12 Neteja 

Intercambiador de serpentín 12 CF eficiència i prestacions 

 12 Neteja 

(1) CF: control de    funcionament 

  

Equip Freqüència (mesos)  Descripció 

Fluid refrigerant  12  Comprovar la seva densitat i pH 

 Estanqueïtat 24  Efectuar prova de pressió 

 Aïllament a l'exterior 6  IV degradació protecció unions i absència 
d'humitat 

 Aïllament a l'interior  12  IV unions i absència d'humitat 

 Purgador automàtic 12 CF i neteja 

 Purgador manual  6  Buidar l'aire del botellín 

 Bomba  12  Estanqueïtat 

 Got d'expansió tancat  6 Comprovació de la pressió 

 Got d'expansió obert 6  Comprovació del nivell 

 Sistema d'omplert 6  CF actuació 

 Vàlvula de cort 12 CF actuacions (obri i tancar) per a evitar 
agarrotament 

 Vàlvula de seguretat 12 CF actuació 

(1) IV: inspecció    visual 

(2) CF: control de    funcionament 

  

Equip;Freqüència (mesos);Descripció 

Quadre elèctric;12; Comprovar que està sempre bé tancat perquè no entri pols 
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Control diferencial                                        12                    CF actuació 

Termostat                                                      12                    CF    actuació 

Verificació    del    sistema    de                    12                     CF    actuació 

mesura 

    (1)    CF: control de funcionament 

Equip                                              Freqüència  (mesos)              Descripció 

 Sistema auxiliar                                         12                    CF actuació 

 Sondes de temperatura                             12                    CF actuació 

(1) CF: control de    funcionament 

  

Nota: Per a les instal·lacions menors de 20 m2 es realitzaran conjuntament en la inspecció     
anual les labors del pla de manteniment que tenen una freqüència de    6 i 12 mesos. 

No s'inclouen els treballs propis del manteniment del sistema auxiliar. 
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2.  INSTAL·LACIÓ D'ENERGIA SOLAR 

El sistema d'energia solar queda substituït per una caldera de biomassa, pelets. 
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3.   INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ 

3.1.   Objecte 

Per tal de condicionar la totalitat del centre s’ha comptat d’instal·lar un sistema  de climatització 
per calefacció donat que els estius no són calurosos a la zona.  Aquest estarà format per una 
caldera de pelets tipus BioClass NG HM.43 + DR i radiadors de panel d’acer blanc de diverses 
potències tipus Roca Adraplan S i Roca PV S. 

3.2.   Potències. 

  Potencia unitats total   
ÀREA MUSEOGRÀFICA 2233 7 15631 W 
ÀREA RECEPCCIÓ 2233 4 8932 W 
DESPATX RECEPCIÓ 1339 2 2678 W 
ÀREA BAR 2233 4 8932 W 
  2079 1 2079 W 
BANYS 1 1122 1 1122 W 
BANYS 2 1122 1 1122 W 
BANYS 3 1122 1 1122 W 
SERVEIS SANITARIS DISTRIB. 1122 1 1122 W 
VESTUARI 1122 1 1122 W 
          
  TOTAL   43862 W 

 

3.3.  Distribució d’Aire 

S'ha previst la instal·lació d'un sistema de ventilació a les zones tot i que existeixin finestres 
practicables donat que les existents no disposen de les preceptives reixes de ventilació segons 
el DB-HS3, qualitat d'aire a l'interior.  

3.3.1.  Conductes 

S’empraran conductes circulars de diametre 400mm de xapa.  

3.3.2.  Difusors i reixetes 

La impulsió i retorn d’aire a zones en general es farà a través de difusors d’alumini d'aletes 
orientables i regulació de cabal a la pròpia reixeta. 

3.3.3.  Ventilació 

Es preveuen 2 ventiladors per l'admissió i retorn per condicionar i ventilar a les zones de bar-
cafeteria, botiga i sala museogràfica.  Els ventiladors es troben situats a l’altell de l’edifici. 
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4.  INSTAL·LACIÓ DE CONTRA INCENDIS 

4.1.  Objecte 

L’objecte d’aquesta memòria tècnica és el disseny bàsic de les diferents instal·lacions contra 
incendis de l'edifici destinat a Centre d'Atenció Turística. 

4.2.  Descripció general de la instal·lació 

Com es descriurà posteriorment a l'annex de contra incendis la instal·lació del present projecte 
estarà formada únicament pels extintors, tant de pols seca com els de CO2, situats segons es 
mostra a plànols. L'alçada d'instal·lació dels extintors serà d'1, 5m i disposaran a la vora de 
senyalització i d'enllumenat d'emergència. 
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5.  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

5.1.  Descripció de la instal·lació 

En la redacció del projecte, s'ha contemplat la normativa vigent i les necessitats dels futurs 
usuaris.  

Es preveu la següent instal·lació per a donar servei d’enllumenat i força a les diferents parts de 
l'edifici del Centre d'Acollida Turística. 

La instal·lació interior estarà dividida en 2 parts. 

5.2.  Enllumenat 

Els nivells lumínics previstos per a les dependències acompleixen amb els mínims exigits pel 
DB SU4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada i estan basats a la norma  
UNE 12464.1, Norma Europea sobre Il·luminació per a interiors. 

L’enllumenat d’emergència s’alimentarà directament de les línies d’enllumenat de cadascuna de 
les zones. 

5.3.  Escomesa 

És part de la instal·lació de la xarxa de distribució, que alimenta la Caixa General de Protecció 
(CGP). Els conductors seran de coure o alumini. Aquesta línia està regulada per la ITC-BT-11.  

Finalment, s'ha assenyalar que l'escomesa serà part de la instal·lació constituïda per l'Empresa 
Subministradora, per tant el seu disseny deu basar-se en les normes particulars d'ella. 

A l'annex de càlculs elèctrics s'adjunten les dades referents a la potència. 

5.3.1.  Instal·lacions d'enllaç 

Les instal·lacions d'enllaç estaran formades per una única Caixa General de Protecció (CGP), 
la Linia General d'Alimentació (LGA) un seccionador en càrrega de 160 A i dos conjunts de 
mesura TMF1, un per a cada abonat (Generalitat i Concessió). Tots aquests elements es 
situaran en uns armaris a façana, propers a l'entrada principal del CAT.  

5.3.1.1.  Caixa General de Protecció 

La caixa general de protecció a utilitzar correspondrà a un dels tipus recollits en les 
especificacions tècniques de l'empresa subministradora que hagin estat aprovades per 
l'Administració Pública competent. Dintre de les mateixes s'instal·laran tallacircuits fusibles en 
tots els conductors de fase o polars, amb poder de tall almenys igual al corrent de curtcircuit 
prevista en el punt de la seva instal·lació. 

La caixa general de protecció complirà tot el que sobre el particular s'indica en la Norma UNE-
EN 60.439 -1, tindran grau d'inflamabilitat segons s'indica en la norma UNE-EN 60.439-3, una 
vegada instal·lades tindran un grau de protecció IP43 segons UNE 20.324 i IK 09 segons UNE-
EN 50.102 i seran precintables. 

L'envolupant haurà de disposar de la ventilació interna necessària que garanteixi la no formació 
de condensacions. El material transparent per a la lectura serà resistent a l'acció dels rajos 
ultraviolat. 

Les disposicions generals d'aquest tipus de caixa queden recollides en la ITC-BT-13. 
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5.3.1.2.  Derivació Individual 

És la part de la instal·lació que, partint dels comptadors, subministra energia elèctrica a una 
instal·lació d'usuari. Comprèn els fusibles de seguretat, el conjunt de mesura i els dispositius 
generals de comandament i protecció. Està regulada per la ITC-BT-15. 

Les derivacions individuals estaran constituïdes per: 

- Conductors aïllats en l'interior de tubs encastats. 

- Conductors aïllats en l'interior de tubs enterrats. 

- Conductors aïllats en l'interior de tubs en muntatge superficial. 

- Conductors aïllats en l'interior de canals protectores que la seva tapa només es pugui obrir 
amb l'ajuda d'un útil. 

- Canalitzacions elèctriques prefabricades que hauran de complir la norma UNE-EN 60.439 -2 

- Conductors aïllats en l'interior de conductes tancats d'obra de fàbrica, projectats i construïts a 
aquest efecte. 

En el present projecte les derivacions individuals aniran majoritàriament per safata al cel ras. 

Tant les safates com els tubs per on es col·loquin les derivacions individuals tindran una secció 
nominal que permeti ampliar la secció dels conductors instal·lats en un 100%. 

Els conductors a utilitzar seran de coure o alumini, aïllats i normalment unipolars, sent la seva 
tensió assignada 450/750 V com a mínim. Per al cas de cables multiconductors o per al cas de 
derivacions individuals en l'interior de tubs enterrats, l'aïllament dels conductors serà de tensió 
assignada 0,6/1 kV. La secció mínima serà de 10 mm² per als cables polars, neutre i protecció i 
de 1,5 mm² per al fil de comandament (per a aplicació de les diferents tarifes), que serà de 
color vermell. 

Els cables seran no propagadors de l'incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. Els 
cables amb característiques equivalents a les de la norma UNE 21.123 part 4 o 5 o a la norma 
UNE 211002 compleixen amb aquesta prescripció. 

La caiguda de tensió màxima admissible serà, al tenir una concentració de comptadors, de l'1 
%. 

5.3.1.3.  Dispositius generals i individuals de comandament i protecció 

Els dispositius generals de comandament i protecció se situaran el més prop possible del punt 
d'entrada de la derivació individual. 

Els dispositius individuals de comandament i protecció de cadascun dels circuits, que són 
l'origen de la instal·lació interior, podran instal·lar -se en quadres separats i en altres llocs. 

En locals d'ús comú o de pública concurrència hauran de prendre's les precaucions 
necessàries perquè els dispositius de comandament i protecció no siguin accessibles al públic 
en general.  

Degut a que dins del centre es tenen zones d'accés públic i zones d'accés privat, s'ha optat per 
col·locar els dos QGBT en les zones privades més properes a l'entrada de la derivació 
individual. 

Els dispositius generals i individuals de comandament i protecció dels circuits, es col·locaran a 
una alçada compresa entre 1 i 2 m, amidada des del nivell del sòl. 

Les envolupants dels quadres s'ajustaran a les normes UNE 20.451 i UNE-EN 60.439 -3, amb 
un grau de protecció mínim IP 30 segons UNE 20.324 i IK07 segons UNE-EN 50.102. 

L'instal·lador fixarà de forma permanent sobre el quadre de distribució una placa, impresa amb 
caràcters indelebles, en la qual consti el seu nom o marca comercial, data que es va realitzar la 
instal·lació, així com la intensitat assignada de l'interruptor general automàtic. 

Els dispositius generals i individuals de comandament i protecció seran, com a mínim: 
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- Un interruptor general automàtic de tall omnipolar, d'intensitat nominal mínima 25 A, que 
permeti el seu accionament manual i que estigui dotat d'elements de protecció contra 
sobrecàrrega i curtcircuits (segons ITC-BT-22). Tindrà poder de tall suficient per a la intensitat 
de curtcircuit que pugui produir-se en el punt de la seva instal·lació, de 4,5 kA com a mínim. 
Aquest interruptor serà independent de l'interruptor de control de potència. 

- Un interruptor diferencial general, d'intensitat assignada superior o igual a la de l'interruptor 
general, destinat a la protecció contra contactes indirectes de tots els circuits (segons ITC-BT-
24). Es complirà la següent condició: 

     Ra x Ia <= U 

on: 

"Ra" és la suma de les resistències de la presa de terra i dels conductors de protecció de 
masses. 

"Ia" és el corrent que assegura el funcionament del dispositiu de protecció (corrent diferencial-
residual assignada). 

"U" és la tensió de contacte límit convencional (50 V en locals secs i 24 V en locals humits). 

Si pel tipus o caràcter de la instal·lació s'instal·lés un interruptor diferencial per cada circuit o 
grup de circuits, es podria prescindir de l'interruptor diferencial general, sempre que quedin 
protegits tots els circuits. En el cas que s'instal·li més d'un interruptor diferencial en sèrie, 
existirà una selectivitat entre ells. 

Totes les masses dels equips elèctrics protegits per un mateix dispositiu de protecció, deuen 
ser interconnectades i unides per un conductor de protecció a una mateixa presa de terra. 

- Dispositius de tall omnipolar, destinats a la protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits de 
cadascun dels circuits interiors (segons ITC-BT-22). 

- Dispositiu de protecció contra sobretensions, segons ITC-BT-23, si fos necessari.  

5.4.  Instal·lacions interiors 

5.4.1.  Conductors 

Els conductors i cables que s'emprin en les instal·lacions seran de coure o alumini i seran 
sempre aïllats. La tensió assignada no serà inferior a 450/750 V. La secció dels conductors a 
utilitzar es determinarà de manera que la caiguda de tensió entre l'origen de la instal·lació 
interior i qualsevol punt d'utilització sigui menor del 3% per a enllumenat i del 5% per als altres 
usos. 

El valor de la caiguda de tensió podrà compensar-se entre la de la instal·lació interior (3%-5%) i 
la de la derivació individual (1%), de manera que la caiguda de tensió total sigui inferior a la 
suma dels valors límits especificats per a ambdues (4%-6%). 

En instal·lacions interiors, per a tenir en compte els corrents harmònics degudes a càrregues no 
lineals i possibles desequilibris, excepte justificació per càlcul, la secció del conductor neutre 
serà com a mínim igual a la de les fases. No s'utilitzarà un mateix conductor neutre per a 
diversos circuits. 

Les intensitats màximes admissibles, es regiran en la seva totalitat per l'indicat en la Norma 
UNE 20.460-5-523 i el seu annex Nacional. 

Els conductors de protecció tindran una secció mínima igual a la fixada en la taula següent: 

 

Secció conductors fase (mm²)  Secció conductors protecció (mm²) 

  Sf =16      Sf 

  16 < S f <= 35     16 

  Sf > 35      Sf/2 
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5.4.2.  Identificació de conductors 

Els conductors de la instal·lació han de ser fàcilment identificables, especialment pel que fa al 
conductor neutre i al conductor de protecció. Aquesta identificació es realitzarà pels colors que 
presentin els seus aïllaments. Quan existeixi conductor neutre en la instal·lació o es prevegi per 
a un conductor de fase la seva passada posterior a conductor neutre, s'identificaran aquests pel 
color blau clar. Al conductor de protecció se li identificarà pel color verd-groc. Tots els 
conductors de fase, o si escau, aquells per als quals no es prevegi la seva passada posterior a 
neutre, s'identificaran pels colors marró, negre o gris. 

5.4.3.  Subdivisió de les instal·lacions 

Les instal·lacions se subdividiran de manera que les pertorbacions originades per avaries que 
puguin produir-se en un punt d'elles, afectin solament a certes parts de la instal·lació, per 
exemple a un sector de l'edifici, a una planta, a un sol local, etc., per a això els dispositius de 
protecció de cada circuit estaran adequadament coordinats i seran selectius amb els dispositius 
generals de protecció que els precedeixin. 

Tota instal·lació es dividirà en diversos circuits, segons les necessitats, a fi de: 

− evitar les interrupcions innecessàries de tot el circuit i limitar les conseqüències d'una 
fallada. 

− facilitar les verificacions, assajos i manteniments. 

− evitar els riscos que podrien resultar de la fallada d'un sol circuit que pogués dividir-se, com 
per exemple si solament hi ha un circuit d'enllumenat. 

5.4.4.  Equilibrat de càrregues 

Perquè es mantingui el major equilibri possible en la càrrega dels conductors que formen part 
d'una instal·lació, es procurarà que aquella quedi repartida entre les seves fases o conductors 
polars. 

RESISTÈNCIA D'AÏLLAMENT I RIGIDESA DIELÈCTRICA. 

Les instal·lacions hauran de presentar una resistència d'aïllament almenys igual als valors 
indicats en la taula següent: 

 

Tensió nominal instal·lació Tensió assaig corrent contínua (V) Resistència d'aïllament 
(MΩ) 

  MBTS o MBTP    250    ≥0,25 

 =500 V     500    ≥0,50  

 > 500 V     1000    ≥1,00 

 

La rigidesa dielèctrica serà tal que, desconnectats els aparells d'utilització (receptors), resisteixi 
durant 1 minut una prova de tensió de 2U + 1000 V a freqüència industrial, sent U la tensió 
màxima de servei expressada en volts, i amb un mínim de 1.500 V. 

Els corrents de fugida no seran superiors, per al conjunt de la instal·lació o per a cadascun dels 
circuits que aquesta pugui dividir-se a l'efecte de la seva protecció, a la sensibilitat que 
presentin els interruptors diferencials instal·lats com protecció contra els contactes indirectes. 

5.4.5.  Connexions 

En cap cas es permetrà la unió de conductors mitjançant connexions i/o derivacions per simple 
retorçament o enrotllament entre si dels conductors, sinó que haurà de realitzar-se sempre 
utilitzant borns de connexió muntats individualment o constituint blocs o regletes de connexió; 
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pot permetre's així mateix, la utilització de brides de connexió. Sempre hauran de realitzar-se 
en l'interior de caixes d'entroncament i/o de derivació. 

Si es tracta de conductors de diversos fils cablejats, les connexions es realitzaran de manera 
que el corrent es reparteixi per tots els filferros components. 

5.5.  Sistemes d'instal·lació 

5.5.1.  Prescripcions Generals 

Diversos circuits poden trobar-se en el mateix tub o en el mateix compartiment de canal si tots 
els conductors estan aïllats per a la tensió assignada més elevada.  

En cas de proximitat de canalitzacions elèctriques amb unes altres no elèctriques, es 
disposaran de manera que entre les superfícies exteriors d'ambdues es mantingui una distància 
mínima de 3 cm. En cas de proximitat amb conductes de calefacció, d'aire calent, vapor o fum, 
les canalitzacions elèctriques s'establiran de manera que no puguin arribar a una temperatura 
perillosa i, per tant , es mantindran separades per una distància convenient o per mitjà de 
pantalles calorifugades. 

Les canalitzacions elèctriques no se situaran per sota d'altres canalitzacions que puguin donar 
lloc a condensacions, tal com les destinades a conducció de vapor, d'aigua, de gas, etc., llevat 
que es prenguin les disposicions necessàries per a protegir les canalitzacions elèctriques 
contra els efectes d'aquestes condensacions. 

Les canalitzacions hauran de estar a l'abast de manera que facilitin la seva maniobra, inspecció 
i accés a les seves connexions. Les canalitzacions elèctriques s'establiran de manera que 
mitjançant la convenient identificació dels seus circuits i elements, es pugui procedir en tot 
moment a reparacions, transformacions, etc.  

En tota la longitud dels passos de canalitzacions a través d'elements de la construcció, tals com 
murs, envans i sostres, no es disposaran entroncaments o derivacions de cables, estant 
protegides contra les deterioracions mecàniques, les accions químiques i els efectes de la 
humitat. 

Les cobertes tapes o envolupants, comandaments i polsadores de maniobra d'aparells tals com 
mecanismes, interruptors, bases, reguladors, etc. , instal·lats en els locals humits o mullats, 
seran de material aïllant. 

Els conductors per a totes les alimentacions elèctriques són de coure del tipus  RZ1 0.6/1kV 
així com H0Z7, amb coberta polioleofina termoestable.  

5.5.2.   Conductors aïllats sota tubs protectors 

Els cables utilitzats seran de tensió assignada no inferior a 450/750 V 

El diàmetre exterior mínim dels tubs, en funció del nombre i la secció dels conductors a conduir, 
s'obtindrà de les taules indicades en la ITC-BT-21, així com les característiques mínimes 
segons el tipus d'instal·lació. 

Per a l'execució de les canalitzacions sota tubs protectors, es tindran en compte les 
prescripcions generals següents: 

- El traçat de les canalitzacions es farà seguint línies verticals i horitzontals o paral·leles a les 
arestes de les parets que limiten el local on s'efectua la instal·lació. 

- Els tubs s'uniran entre si mitjançant accessoris adequats a la seva classe que assegurin la 
continuïtat de la protecció que proporcionen als conductors. 

- Els tubs aïllants rígids corbables en calent podran ser ensamblats entre si en calent, recobrint 
l'entroncament amb una cua especial quan es precisi una unió estanca. 

- Les corbes practicades en els tubs seran contínues i no originaran reduccions de secció 
inadmissibles. Els radis mínims de curvatura per a cada classe de tub seran els especificats pel 
fabricant conforme a la UNE corresponent. 
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- Serà possible la fàcil introducció i retirada dels conductors en els tubs després de col·locar-los 
i fixats aquests i els seus accessoris, disposant per a això els registres que es considerin 
convenients, que en trams rectes no estaran separats entre si més de 15 metres. El nombre de 
corbes en angle situades entre dos registres consecutius no serà superior a 3. Els conductors 
s'allotjaran normalment en els tubs després de col·locats aquests. 

- Els registres podran estar destinats únicament a facilitar la introducció i retirada dels 
conductors en els tubs o servir al mateix temps com caixes d'entroncament o derivació. 

- Les connexions entre conductors es realitzaran en l'interior de caixes apropiades de material 
aïllant i no propagador de la flama. Si són metàl·liques estaran protegides contra la corrosió. 
Les dimensions d'aquestes caixes seran tals que permetin allotjar folgadament tots els 
conductors que deguin contenir. La seva profunditat serà almenys igual al diàmetre del tub 
major més un 50 % del mateix, amb un mínim de 40 mm. El seu diàmetre o costat interior 
mínim serà de 60 mm. Quan es vulguin fer estances les entrades dels tubs en les caixes de 
connexió, hauran de emprar-se premsaestopes o ràcords adequats. 

- No podran utilitzar-se els tubs metàl·lics com conductors de protecció o de neutre. 

5.5.3.  Conductors aïllats fixats directament sobre les parets 

Aquestes instal·lacions s'establiran amb cables de tensions assignades no inferiors a 0,6/1 KV, 
armats, proveïts d'aïllament i coberta.  

Per a l'execució de les canalitzacions es tindran en compte les següents prescripcions: 

- Es fixaran sobre les parets per mitjà de brides, abraçadores, o collarets de manera que no 
perjudiquin les cobertes dels mateixos. 

- Amb la finalitat de que els cables no siguin susceptibles de doblegar-se per efecte del seu 
propi pes, els punts de fixació dels mateixos estaran suficientment pròxims. La distància entre 
dos punts de fixació successius, no excedirà de 0,40 metres. 

- Quan els cables deguin disposar de protecció mecànica pel lloc i condicions d'instal·lació que 
s'efectuï la mateixa, s'utilitzaran cables armats. En cas de no utilitzar aquests cables, s'establirà 
una protecció mecànica complementària sobre els mateixos. 

- S'evitarà corbar els cables amb un ràdio massa petit i excepte prescripció en contra fixada en 
la Norma UNE corresponent al cable utilitzat, aquest ràdio no serà inferior a 10 vegades el 
diàmetre exterior del cable. 

- Els creus dels cables amb canalitzacions no elèctriques es podran efectuar per la part anterior 
o posterior a aquestes, deixant una distància mínima de 3 cm entre la superfície exterior de la 
canalització no elèctrica i la coberta dels 

cables quan l'encreuament s'efectuï per la part anterior d'aquella. 

- Els extrems dels cables seran estancs quan les característiques dels locals o emplaçaments 
així ho exigeixin, utilitzant-se a aquesta fi caixes o altres dispositius adequats. L'estanquitat 
podrà quedar assegurada amb l'ajuda de prensaestopes. 

- Els entroncaments i connexions es faran per mitjà de caixes o dispositius equivalents proveïts 
de tapes desmuntables que assegurin alhora la continuïtat de la protecció mecànica establerta, 
l'aïllament i la inaccessibilitat de les connexions i permetent la seva verificació en cas 
necessari. 

5.5.4.  Conductors aïllats en l'interior de buits de la construcció 

Els cables utilitzats seran de tensió assignada no inferior a 450/750 V, amb coberta de 
protecció. 

Els cables o tubs podran instal·lar-se directament en els buits de la construcció totalment 
construïts amb materials incombustibles de resistència al foc RF-120 com a mínim. 

Els buits en la construcció admissibles per a aquestes canalitzacions podran estar disposats en 
murs, parets, bigues, forjats o sostres, adoptant la forma de conductes continus o bé estaran 
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compresos entre dues superfícies paral·leles com en el cas de falsos sostres o murs amb 
càmeres d'aire.  

La secció dels buits serà, com a mínim, igual a quatre vegades l'ocupada pels cables o tubs, i 
la seva dimensió més petita no serà inferior a dues vegades el diàmetre exterior de major 
secció d'aquests, amb un mínim de 20 mil·límetres. 

Les parets que separin un buit que contingui canalitzacions elèctriques dels locals immediats, 
tindran suficient solidesa per a protegir aquestes contra accions previsibles. 

S'evitaran en la mesura del possible, les asprors en l'interior dels buits i els canvis d'adreça dels 
mateixos en un nombre elevat o de petit ràdio de curvatura. 

La canalització podrà ser reconeguda i conservada sense que sigui necessària la destrucció 
parcial de les parets, sostres, etc., o els seus guarnits i decoracions. 

Els entroncaments i derivacions dels cables seran accessibles, disposant-se per a ells les 
caixes de derivació adequades. 

S'evitarà que puguin produir-se infiltracions, fugides o condensacions d'aigua que puguin 
penetrar en l'interior del buit, prestant especial atenció a la impermeabilitat dels seus murs 
exteriors, així com a la proximitat de canonades de conducció de líquids, penetració d'aigua a 
l'efectuar la neteja de sòls, possibilitat d'acumulació d'aquella en parts baixes del buit, etc. 

5.5.5.  Conductors aïllats sota canals protectores 

La canal protectora és un material d'instal·lació constituït per un perfil de parets perforades o 
no, destinat a allotjar conductors o cables i tancat per una tapa desmuntable. Els cables 
utilitzats seran de tensió assignada no inferior a 450/750 V. 

Les canals protectores tindran un grau de protecció IP4X i estaran classificades com "canals 
amb tapa d'accés que només poden obrir-se amb eines". En el seu interior es podran col·locar 
mecanismes tals com interruptors, preses de corrent, dispositius de comandament i control, 
etc., sempre que es fixin d'acord amb les instruccions del fabricant. També es podran realitzar 
entroncaments de conductors en el seu interior i connexions als mecanismes. 

Les canals protectores per a aplicacions no ordinàries hauran de tenir unes característiques 
mínimes de resistència a l'impacte, de temperatura mínima i màxima d'instal·lació i servei, de 
resistència a la penetració d'objectes sòlids i de resistència a la penetració d'aigua, adequades 
a les condicions de l'emplaçament al que es destina; així mateix les canals seran no 
propagadores de la flama. Aquestes característiques seran conformes a les normes de la sèrie 
UNE-EN 50.085. 

El traçat de les canalitzacions es farà seguint preferentment línies verticals i horitzontals o 
paral·leles a les arestes de les parets que limiten al local on s'efectua la instal·lació. 

Les canals amb conductivitat elèctrica deuen connectar-se a la xarxa de terra, la seva 
continuïtat elèctrica quedarà convenientment assegurada. 

La tapa de les canals quedarà sempre accessible. 

5.6.  Prescripcions particulars de locals de pública concurrència 

5.6.1.  Alimentació dels serveis de seguretat 

No es preveuen serveis de seguretat, pel que no es requereix fons d'alimentació especials, com 
poden ser segons escomeses, grups electrògens, etc. 

5.6.2.  Enllumenat d'emergència 

Les instal·lacions destinades a enllumenat d'emergència tenen per objecte assegurar, en cas 
de fallada de l'alimentació a l'enllumenat normal, la il·luminació en els locals i accessos fins a 
les sortides, per a una eventual evacuació del públic o il·luminar altres punts que s'assenyalin. 
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L'alimentació de l'enllumenat d'emergència serà automàtica amb tall breu (alimentació 
automàtica disponible en 0,5 s com a màxim). 

5.6.2.1.  Enllumenat de seguretat 

És l'enllumenat d'emergència previst per a garantir la seguretat de les persones que evacuïn 
una zona o que han d'acabar un treball potencialment perillós abans d'abandonar la zona. 

L'enllumenat de seguretat estarà previst per a entrar en funcionament automàticament quan es 
produeix la fallada de l'enllumenat general o quan la tensió d'aquest baixi a menys del 70% del 
seu valor nominal. 

La instal·lació d'aquest enllumenat serà fixa i estarà proveïda de fonts pròpies d'energia. 
Només es podrà utilitzar el subministrament exterior per a procedir a la seva càrrega, quan la 
font pròpia d'energia estigui constituïda per bateries d’acumuladors o aparells autònoms 
automàtics. 

5.6.2.1.1.  Enllumenat d'evacuació 

És la part de l'enllumenat de seguretat previst per a garantir el reconeixement i la utilització dels 
mitjans o rutes d'evacuació quan els locals estiguin o puguin estar ocupats. 

En rutes d'evacuació, l'enllumenat d'evacuació proporcionarà, a nivell del sòl i en l'eix dels 
passos principals, una il·luminància horitzontal mínima de 1 lux. En els punts en els quals 
estiguin situats els equips de les instal·lacions de protecció contra incendis que exigeixin 
utilització manual i en els quadres de distribució de l'enllumenat, la il·luminància mínima serà de 
5 lux. La relació entre la il·luminància màxima i la mínima en l'eix dels passos principals serà 
menor de 40. 

L'enllumenat d'evacuació haurà de poder funcionar, quan es produeixi la fallada de l'alimentació 
normal, com a mínim durant una hora, proporcionant la il·luminància prevista als càlculs 
lumínics de les emergències adjuntats a l'annex corresponent. 

5.6.2.1.2.  Enllumenat ambient o anti-pànic 

És la part de l'enllumenat de seguretat previst per a evitar tot risc de pànic i proporcionar una 
il·luminació ambient adequada que permeti als ocupants identificar i accedir a les rutes 
d'evacuació i identificar obstacles. 

L'enllumenat ambient o anti-pànic proporcionarà una il·luminància horitzontal mínima de 0,5 lux 
en tot l'espai considerat, des del sòl fins a una altura de 1 m. La relació entre la il·luminància 
màxima i la mínima en tot l'espai considerat serà menor de 40 

L'enllumenat ambient o anti-pànic haurà de poder funcionar, quan es produeixi la fallada de 
l'alimentació normal, com a mínim durant una hora, proporcionant la il·luminància prevista. 

5.6.2.1.3.  Enllumenat de zones d'alt risc 

No es preveuen zones d’alt risc. 

5.6.2.2.  Enllumenat de reemplaçament 

No es preveu enllumenat de reemplaçament. 
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5.6.2.3.  Llocs que haurà de instal·lar-se enllumenat d'emergència 

5.6.2.3.1.  Amb enllumenat de seguretat 

És obligatori situar l'enllumenat de seguretat en les següents zones dels locals de pública 
concurrència: 

a) en tots els recintes l'ocupació dels quals sigui major de 100 persones. 

b) els recorreguts generals d'evacuació de zones destinades a usos residencial o hospitalari i 
els de zones destinades a qualsevol altre ús que estiguin prevists per a l'evacuació de més de 
100 persones. 

c) en les condícies generals de planta en edificis d'accés públic. 

d) en els estacionaments tancats i coberts per a més de 5 vehicles, inclosos els passadissos i 
les escales que condueixin des d'aquells fins a l'exterior o fins a les zones generals de l'edifici. 

i) en els locals que alberguin equips generals de les instal·lacions de protecció. 

f) en les sortides d'emergència i en els senyals de seguretat reglamentàries. 

g) en tot canvi d'adreça de la ruta d'evacuació  

h) en tota intersecció de passadissos amb les rutes d'evacuació  

i) en l'exterior de l'edifici, en el veïnatge immediat a la sortida. 

j) a menys de 2 m de les escales, de manera que cada tram d'escales rebi una il·luminació 
directa. 

k) a menys de 2 m de cada canvi de nivell. 

l) a menys de 2 m de cada lloc de primers auxilis. 

m) a menys de 2 m de cada equip manual destinat a la prevenció i extinció d'incendis. 

n) en els quadres de distribució de la instal·lació d'enllumenat de les zones indicades 
anteriorment. 

En les zones incloses en els apartats m) i n), l'enllumenat de seguretat proporcionarà una 
iluminancia mínima de 5 lux al nivell d'operació. 

5.6.2.3.2.  Amb enllumenat de reemplaçament 

No es preveu enllumenat de reemplaçament. 

5.6.2.4.  Prescripcions dels aparells per a enllumenat d'emergència 

5.6.2.4.1.  Aparells autònoms per a enllumenat d'emergència 

En el present projecte es col·locaran aparells autònoms per a enllumenat d'emergència. 
Aquests aparells autònoms proporcionen enllumenat d'emergència de tipus permanent o no 
permanent en la qual tots els elements, tals com la bateria, el llum, el conjunt de comandament 
i els dispositius de verificació i control, si existeixen, estan continguts dintre de la lluminària o a 
una distància inferior a 1 m d'ella. 

5.6.2.4.2.  Lluminària alimentada per font central 

En el present projecte es col·locaran únicament aparells autònoms per a enllumenat 
d'emergència. 
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5.6.3.  Prescripcions de caràcter general 

Les instal·lacions en els locals de pública concurrència, compliran les condicions de caràcter 
general que a continuació s'assenyalen. 

• Els aparells receptors que consumeixen més de 16 A s'alimentaran directament des del 
quadre general o des dels secundaris. 

• Els quadres generals de distribució s'instal·laran en llocs als quals no tingui accés el 
públic i estaran separats dels locals on existeixi un perill acusat d'incendi o de pànic 
(cabines de projecció, escenaris, sales de públic, aparadors, etc.), per mitjà d'elements 
a prova d'incendis i portes no propagadores del foc. Els comptadors s'instal·laran a la 
façana principal d'acord amb l'empresa distribuïdora d'energia elèctrica, i sempre abans 
dels quadres generals. 

• Prop de cadascun dels interruptors del quadre es col·locarà una placa indicadora del 
circuit al que pertanyen. 

• En les instal·lacions per a enllumenat de locals o dependències on es reuneixi públic, el 
nombre de línies secundàries i la seva disposició en relació amb el total de llums a 
alimentar haurà de ser tal que el tall de corrent en una qualsevol d'elles no afecti a més 
de la tercera part del total de llums instal·lats en els locals o dependències que 
s'il·luminen alimentades per aquestes línies. Cadascuna d'aquestes línies estaran 
protegides a l'origen contra sobrecàrregues, curtcircuits, i si és procedent contra 
contactes indirectes. 

• Els cables i les safates de conducció de cables s'instal·laran pel cel ras de manera que 
no es redueixin les característiques de l'estructura de l'edifici en la seguretat contra 
incendis. 

• Els cables elèctrics a utilitzar en les instal·lacions de tipus general i en el connexionat 
interior de quadres elèctrics en aquest tipus de locals, seran no propagadors de 
l'incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda.  

• Les fonts pròpies d'energia de corrent altern a 50 Hz, no podran donar tensió de 
tornada a l'escomesa o escomeses de la xarxa de Baixa Tensió pública que alimentin 
al local de pública concurrència. 

• A partir dels dos quadres generals de distribució s'instal·laran línies distribuïdores 
generals, accionades per mitjà d'interruptors omnipolars, almenys per a cadascun dels 
següents grups de dependències o locals: 

• Sales de venda o reunió, per planta de l'edifici 

• Aparadors 

• Magatzems 

• Tallers 

• Passadissos, escales i vestíbuls 

5.7.  Protecció contra sobreintensitats 

Tot circuit estarà protegit contra els efectes de les sobreintensitats que puguin presentar-se en 
el mateix, per a això la interrupció d'aquest circuit es realitzarà en un temps convenient o estarà 
dimensionada per a les sobreintensitats previsibles. 

Les sobreintensitats poden estar motivades per: 

• Sobrecàrregues degudes als aparells d'utilització o defectes d'aïllament de gran 
impedància 

• Curtcircuits 

• Descàrregues elèctriques atmosfèriques 
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a) Protecció contra sobrecàrregues: El límit d'intensitat de corrent admissible en un conductor 
ha de quedar en tot cas garantit pel dispositiu de protecció utilitzat. El dispositiu de protecció 
podrà estar constituït per un interruptor automàtic de tall omnipolar amb corba tèrmica de tall, o 
per tallacircuits fusibles calibrats de característiques de funcionament adequades. 

b) Protecció contra curtcircuits: En l'origen de tot circuit s'establirà un dispositiu de protecció 
contra curtcircuits la capacitat dels quals de tall estarà d'acord amb la intensitat de curtcircuit 
que pugui presentar-se en el punt de la seva connexió. S'admet, no obstant, que quan es tracti 
de circuits derivats d'un principal, cadascun d'aquests circuits derivats disposi de protecció 
contra sobrecàrregues, mentre que un sol dispositiu general pugui assegurar la protecció contra 
curtcircuits per a tots els circuits derivats. S'admeten com dispositius de protecció contra 
curtcircuits els fusibles calibrats de característiques de funcionament adequades i els 
interruptors automàtics amb sistema de tall omnipolar. 

La norma UNE 20.460 -4-43 recull tots els aspectes requerits per als dispositius de protecció. 
La norma UNE 20.460 -4-473 defineix l'aplicació de les mesures de protecció exposades en la 
norma UNE 20.460 -4-43 segons sigui per causa de sobrecàrregues o curtcircuit, assenyalant 
en cada cas el seu emplaçament o omissió. 

5.8.  Protecció contra sobretensions 

5.8.1.  Categories de les sobretensions 

Les categories indiquen els valors de tensió suportada a l'ona de xoc de sobretensió que deuen 
tenir els equips, determinant, al seu torn, el valor límit màxim de tensió residual que deuen 
permetre els diferents dispositius de protecció de cada zona per a evitar el possible dany 
d'aquests equips. 

Es distingeixen 4 categories diferents, indicant en cada cas el nivell de tensió suportada a 
impulsos, en KV, segons la tensió nominal de la instal·lació. 

 Tensió nominal instal·lació                                             Tensió suportada a impulsos 1,2/50 (KV) 

 Sistemes III   Sistemes II                                                Categoria IV   Categoria III   Categoria II   
Categoria I 

    230/400           230                                                  6                      4                  2,5                 
1,5 

    400/690                                                                  8                      6                   4                   
2,5     

     1000      

Categoria I 

S'aplica als equips molt sensibles a les sobretensions i que estan destinats a ser connectats a 
la instal·lació elèctrica fixa (ordinadors, equips electrònics molt sensibles, etc). En aquest cas, 
les mesures de protecció es prenen fora dels equips a protegir, ja sigui en la instal·lació fixa o 
entre la instal·lació fixa i els equips, a fi de limitar les sobretensions a un nivell específic. 

Categoria II 

S'aplica als equips destinats a connectar-se a una instal·lació elèctrica fixa (electrodomèstics, 
eines portàtils i altres equips similars). 

Categoria III 

S'aplica als equips i materials que formen part de la instal·lació elèctrica fixa i a altres equips 
per als quals es requereix un alt nivell de fiabilitat (armaris de distribució, embarrats, 
aparamenta: interruptors, seccionadors, preses de corrent, etc, canalitzacions i els seus 
accessoris: cables, caixa de derivació, etc, motors amb connexió elèctrica fixa: ascensors, 
màquines industrials, etc. 

Categoria IV 
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S'aplica als equips i materials que es connecten en l'origen o molt pròxims a l'origen de la 
instal·lació, aigües dalt del quadre de distribució (comptadors d'energia, aparells de telemesura, 
equips principals de protecció contra sobreintensitats, etc). 

5.8.2.  Mesures per al control de les sobretensions 

En el nostre cas es tenen equips majoritàriament de categoria II, pel que s'instal·larà un 
protector contra sobretensions (TIPUS 2) amb les següents característiques a ambdós QGBT 
(tant de la part de la Generalitat com de la concessió): 

Up<2,5 kV 

Uc=253V 

In=8/20 

5.9.  Protecció contra contactes directes i indirectes 

5.9.1.  Protecció contra contactes directes 

5.9.1.1.  Protecció per aïllament de les parts actives 

Les parts actives hauran de estar recobertes d'un aïllament que no pugui ser eliminat més que 
destruint-lo. Les pintures, vernissos, laques i productes similars no es consideraran aïllaments 
suficients. 

5.9.1.2.  Protecció per mitjà de barreres o envolupants 

Les parts actives deuen estar situades en l'interior de les envolupants o darrere de barreres que 
posseeixin, amb grau de protecció segons UNE20.324. Si es necessiten obertures majors per a 
la reparació de peces o per al bon funcionament dels equips, s'adoptaran precaucions 
apropiades per a impedir que les persones o animals domèstics toquin les parts actives i es 
garantirà que les persones siguin conscients del fet que les parts actives no deuen ser tocades 
voluntàriament. 

Les superfícies superiors de les barreres o envolupants horitzontals que són fàcilment 
accessibles, deuen respondre com a mínim al grau de protecció IP4X o IP XXD. 

Les barreres o envolupants deuen fixar-se de manera segura i ésser d'una robustesa i 
durabilitat suficients per a mantenir els graus de protecció exigits, amb una separació suficient 
de les parts actives en les condicions normals de servei, tenint en compte les influències 
externes. 

Quan sigui necessari suprimir les barreres, obrir les envolupants o llevar parts d'aquestes això 
no deu ser possible més que: 

- bé amb l'ajuda d'una clau o d'una eina; 

- o bé, després de llevar la tensió de les parts actives protegides per aquestes barreres o 
aquestes envolupants, no podent ser restablida la tensió fins a després de tornar a col·locar les 
barreres o les envolupants; 

- o bé, si hi ha interposada una segona barrera que posseeix com a mínim el grau de protecció 
IP2X o IP XXB, que no pugui ser llevada més que amb l'ajuda d'una clau o d'una eina i que 
impedeixi tot contacte amb les parts actives. 

Protecció complementària per dispositius de corrent diferencial-residual. 

Aquesta mesura de protecció està destinada solament a completar altres mesures de protecció 
contra els contactes directes. 

L'ocupació de dispositius de corrent diferencial-residual, el valor del qual de corrent diferencial 
assignada de funcionament sigui inferior o igual a 30 Dt., es reconeix com mesura de protecció 
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complementària en cas de fallada d'altra mesura de protecció contra els contactes directes o en 
cas d'imprudència dels usuaris. 

5.9.2.  Protecció contra contactes indirectes 

La protecció contra contactes indirectes s'aconseguirà mitjançant "tall automàtic de 
l'alimentació". Aquesta mesura consisteix a impedir, després de l'aparició d'una fallada, que una 
tensió de contacte de valor suficient es mantingui durant un temps tal que pugui donar com 
resultat un risc. La tensió límit convencional és igual a 50 V, valor eficaç en corrent altern, en 
condicions normals i a 24 V en locals humits. 

Totes les masses dels equips elèctrics protegits per un mateix dispositiu de protecció, deuen 
ser interconnectades i unides per un conductor de protecció a una mateixa presa de terra. El 
punt neutre de cada generador o transformador deu posar-se a terra. 

Es complirà la següent condició: 

Ra x Ia =O 

on: 

- Ra és la suma de les resistències de la presa de terra i dels conductors de protecció de 
masses. 

- Ia és el corrent que assegura el funcionament automàtic del dispositiu de protecció. Quan el 
dispositiu de protecció és un dispositiu de corrent diferencial-residual és el corrent diferencial-
residual assignada. 

- O és la tensió de contacte límit convencional (50 o 24V). 

5.10.  Posades a terra 

Les posades a terra s'estableixen principalment a fi de limitar la tensió que, pel que fa a terra, 
puguin presentar en un moment donat les masses metàl·liques, assegurar l'actuació de les 
proteccions i eliminar o disminuir el risc que suposa una avaria en els materials elèctrics 
utilitzats. 

La posada o connexió a terra és la unió elèctrica directa, sense fusibles ni protecció alguna, per 
una banda del circuit elèctric o per una banda conductora no pertanyent al mateix, mitjançant 
una presa de terra amb un elèctrode o grup d'elèctrodes enterrats en el sòl. 

Mitjançant la instal·lació de posada a terra s'haurà d'aconseguir que en el conjunt 
d'instal·lacions edificis i superfície pròxima del terreny no apareguin diferències de potencial 
perilloses i que, al mateix temps, permeti el pas a terra dels corrents de defecte o les de 
descàrrega d'origen atmosfèric. 

L'elecció i instal·lació dels materials que assegurin la posada a terra deuen ser tals que: 

• El valor de la resistència de posada a terra estigui conforme amb les normes de 
protecció i de funcionament de la instal·lació i es mantingui d'aquesta manera al llarg 
del temps. 

• Els corrents de defecte a terra i els corrents de fugida puguin circular sense perill, 
particularment des del punt de vista de solicitacions tèrmiques, mecàniques i 
elèctriques. 

• La solidesa o la protecció mecànica quedi assegurada amb independència de les 
condicions distingides d'influències externes. 

• Contemplin els possibles riscos deguts a electròlisis que poguessin afectar a altres 
parts metàl·liques. 
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5.10.1.  Unions a terra 

5.10.1.1.  Preses de terra 

Per a la presa de terra es poden utilitzar elèctrodes formats per: 

• barres, tubs 

• platines, conductors nus 

• plaques 

• anells o malles metàl·liques constituïts pels elements anteriors o les seves 
combinacions 

• armadures de formigó enterrades; amb excepció de les armadures pretensades 

• altres estructures enterrades que es demostri que són apropiades 

Els conductors de coure utilitzats com elèctrodes seran de construcció i resistència elèctrica 
segons la classe 2 de la norma UNE 21.022. 

El tipus i la profunditat de soterrament de les preses de terra deuen ser tals que la possible 
pèrdua d'humitat del sòl, la presència del gel o altres efectes climàtics, no augmentin la 
resistència de la presa de terra per sobre del valor previst. La profunditat mai serà inferior a 
0,50 m. 

5.10.1.2.  Conductors de terra 

La secció dels conductors de terra, quan estiguin enterrats, hauran de estar d'acord amb els 
valors indicats en la taula següent. La secció no serà inferior a la mínima exigida per als 
conductors de protecció. 

 Tipus   Protegit mecànicament    No protegit 
mecànicament 

Protegit contra  Igual a conductors   16 mm² Cu 

la corrosió   protecció aptat. 2.10.1.4.  16 mm² Acer 
Galvanitzat 

No protegit contra   25 mm² Cu     25 mm² Cu 

la corrosió    50 mm² Ferro    50 mm² Ferro 

La protecció contra la corrosió pot obtenir-se mitjançant una envolupant. 

Durant l'execució de les unions entre conductors de terra i elèctrodes de terra deu extremar-se 
la cura perquè resultin elèctricament correctes. Deu cuidar-se, especialment, que les 
connexions, no danyin ni als conductors ni als elèctrodes de terra. 

5.10.1.3.  Borns de posada a terra 

En tota instal·lació de posada a terra deu preveure's un born principal de terra, al com deuen 
unir-se els conductors següents: 

• Els conductors de terra 

• Els conductors de protecció 

• Els conductors d'unió equipotencial principal 

• Els conductors de posada a terra funcional, si són necessaris 

 

Deu preveure's sobre els conductors de terra i en lloc accessible, un dispositiu que permeti 
amidar la resistència de la presa de terra corresponent. Aquest dispositiu pot estar combinat 
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amb el born principal de terra, deu ser desmuntable necessàriament per mitjà d'un útil, ha de 
ser mecànicament segur i deu assegurar la continuïtat elèctrica. 

5.10.1.4.  Conductors de protecció 

Els conductors de protecció serveixen per a unir elèctricament les masses d'una instal·lació 
amb el born de terra, amb la finalitat d'assegurar la protecció contra contactes indirectes. 

Els conductors de protecció tindran una secció mínima igual a la fixada en la taula següent: 

 Secció conductors fase (mm²)   Secció conductors protecció (mm²) 

  Sf ≤ 16       Sf 

  16 < S f ≤ 35      16 

  Sf > 35       Sf/2 

En tots els casos, els conductors de protecció que no formen part de la canalització 
d'alimentació seran de coure amb una secció, almenys de: 

• 2,5 mm2, si els conductors de protecció disposen d'una protecció mecànica 

• 4 mm2, si els conductors de protecció no disposen d'una protecció mecànica 

Com conductors de protecció poden utilitzar-se: 

• conductors en els cables multiconductors 

• conductors aïllats o nus que posseeixin una envolupant comuna amb els conductors 
actius 

• conductors separats nus o aïllats 

Cap aparell haurà de ser intercalat en el conductor de protecció. Les masses dels equips a unir 
amb els conductors de protecció no deuen ser connectades en sèrie en un circuit de protecció. 

5.10.2.  Conductors d’equipotencialitat 

El conductor principal de equipotencialitat deu tenir una secció no inferior a la meitat de la del 
conductor de protecció de secció major de la instal·lació, amb un mínim de 6 mm². No obstant 
això, la seva secció pot ser reduïda a 2,5 mm² si és de coure. 

La unió de equipotencialitat suplementària pot estar assegurada, bé per elements conductors 
no desmuntables, tals com estructures metàl·liques no desmuntables, bé per conductors 
suplementaris, o per combinació dels dos. 

5.10.3.  Resistència de les preses de terra 

El valor de resistència de terra serà tal que qualsevol massa no pugui donar lloc a tensions de 
contacte superiors a: 

• 24 V en local o emplaçament conductor 

• 50 V en els altres casos. 

Si les condicions de la instal·lació són tals que poden donar lloc a tensions de contacte 
superiors als valors assenyalats anteriorment, s'assegurarà la ràpida eliminació de la falta 
mitjançant dispositius de tall adequats al corrent de servei. 

La resistència d'un elèctrode depèn de les seves dimensions, de la seva forma i de la 
resistivitat del terreny en el qual s'estableix. Aquesta resistivitat varia freqüentment d'un punt a 
altre del terreny, i vària també amb la profunditat. 
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5.11.  Instal·lació de parallamps 

L’objecte del present apartat és especificar les parts que composen la instal·lació de parallamps 
d’un Centre d'Acollida Turística, així com exposar les condicions que justifiquen les solucions 
adoptades d’acord amb la Normativa vigent. 

5.12.  Procediment de verificació 

Segons el Document Bàsic del CTE SU 8 – Seguretat enfront del risc causat per l'acció del 
llamp; serà necessària la instal·lació de parallamps quan la freqüència esperada d'impactes 
(Ne) sigui major que el risc admissible (Na). 

 

Freqüència esperada d'impactes 

    Ne = Ng·Ae·C1·e -6 = 0,014268 

   on: 

    Ng = 6,00 impactes/any,m2 

    Ae = 2378 m2 

    C1 = 1 (Edifici aïllat) 

 

Risc admissible 

    Na = 5,5e-3 / C2·C3·C4·C5 = 0,00367 

   on: 

    C2 = 0,5 (estructura + coberta metàl·lica) 

    C3 = 1 (material no inflamable) 

    C4 = 3 (ús pública concurrència) 

    C5 = 1 (resta d'edificis) 

 

Com es pot comprovar Ne > Na, per tant, es fa necessària la instal·lació de parallamps. 

5.13.  Tipus de instal·lació exigit 

Segons l'apartat 2 del mateix CTE DB – SU 8, el tipus d'instal·lació exigida tindrà una eficiència: 

 

    E = 1-(Na/Ne) = 0,74 

 

Per tant, serà necessari un nivell de protecció 4 donat que 0 ≤ E < 0,80 

 

Segons marca el RD 1371/2007 pel que es modifica el Reial Decret 314/2006 (CTE) al requerir-
se un nivell de protecció 4, no es fa obligatòria la instal·lació del parallamps. Per tant, en el 
present projecte no s'estima oportú la col·locació del sistema parallamps. 
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5.14.  Receptors d'enllumenat 

Les lluminàries seran conformes als requisits establerts en les normes de la sèrie UNE-EN 
60598. 

La massa de les lluminàries suspeses excepcionalment de cables flexibles no deuen excedir de 
5 kg. Els conductors, que deuen ser capaços de suportar aquest pes, no deuen presentar 
entroncaments intermedis i l'esforç haurà de realitzar-se sobre un element distint del born de 
connexió.  

Les parts metàl·liques accessibles de les lluminàries que no siguin de Classe II o Classe III, 
hauran de tenir un element de connexió per a la seva posada a terra, que anirà connectat de 
manera fiable i permanent al conductor de protecció del circuit. 

L'ús de llums de gasos amb descàrregues a alta tensió (neó, etc), es permetrà quan la seva 
ubicació estigui fora del volum d'accessibilitat o quan s'instal·lin barreres o envolupants 
separadores. 

En instal·lacions d'il·luminació amb llums de descàrrega realitzades en locals en els  quals 
funcionin màquines amb moviment alternatiu o rotatori ràpid, es hauran de prendre les mesures 
necessàries per a evitar la possibilitat d'accidents causats per il·lusió òptica originada per 
l'efecte estroboscòpic. 

Els circuits d'alimentació estaran prevists per a transportar la càrrega deguda als propis 
receptors, als seus elements associats i als seus corrents harmònics i d'arrencada. Per a 
receptors amb llums de descàrrega, la càrrega mínima prevista en voltampers serà de 1,8 
vegades la potència en watts dels llums. En el cas de distribucions monofàsiques, el conductor 
neutre tindrà la mateixa secció que els de fase. Serà acceptable un coeficient diferent per al 
càlcul de la secció dels conductors, sempre que el factor de potència de cada receptor sigui 
major o igual a 0,9 i si es coneix la càrrega que suposa cadascun dels elements associats als 
llums i els corrents d'arrencada que tant aquestes com aquells puguin produir. En aquest cas, 
el coeficient serà el qual resulti. 

En el cas de receptors amb llums de descàrrega serà obligatòria la compensació del factor de 
potència fins a un valor mínim de 0,9. 

En instal·lacions amb llums de molt baixa tensió (p.i. 12 V) deu preveure's la utilització de 
transformadors adequats, per a assegurar una adequada protecció tèrmica, contra curtcircuits i 
sobrecàrregues i contra els xocs elèctrics. 

Per als rètols lluminosos i per a instal·lacions que els alimenten amb tensions assignades 
de sortida en buit compreses entre 1 i 10 KV s'aplicarà el disposat en la norma UNE-EN 
50.107 
 
6. INSTAL·LACIONS DE SENYALS FEBLES 

5.15.  Objecte 

L'edifici ha  de comptar amb un sistema de instal·lació de megafonia, seguretat-intrusió i de veu 
i dades. 

5.16.  Descripció de la instal·lació 

5.16.1.  Telefonia / Veu-Dades 

S'instal·laran punts de treball allà on marquen els plànols, que estaran dotats de dues preses 
de corrent normal, dues de SAI amb connector de tipus francès amb espiga de terra al mig, un 
connector RJ45 Cat 5e per a veu i un d'igual per a dades. 

El cable de telefonia serà un cable de comunicacions de 4 parells. La seva estesa serà 
paral·lela al de  Dades, de les mateixes característiques, amb les preses col·locades a caixes 
encastades que disposen de 4 preses de corrent i 2 destinades a Veu i Dades.  
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5.16.2.  Megafonia 

L'edifici comptarà amb un sistema de megafonia. El sistema comptarà amb tres zones bàsiques 
i ampliable desde 6 fins a 60 zones.  

• Amplificador de potència incorporat de 240 W. 

• Difusió de missatges digitals pre-grabats. 

• Micròfon. 

• Control de volum individual per a música a cada zona.  

• Hi haurà diferents zones diferenciades en la instal·lació que són: 

1. Zona concessió (bar-cafeteria) amb un equipament de 3 difusors de sostre, on es podrà 
difondre de música ambiental i avisos. Es cobreixen totes les superfícies útils amb 
aquests difusors. 

2. Zona museu amb un equipament de 4 difusors de sostre, on es podrà difondre de 
música ambiental i avisos.  

3. Zona de comerç amb un equipament de 3 difusors de sostre. 

5.16.3.  Sistema Anti-Intrusió 

Es preveu col·locar un kit bàsic d'alarma format per una centraleta ubicada a recepció i 
detectors repartits estratègicament en els punts més importants o els més fràgils per tal de 
poder detectar la intrusió. 

-S’instal·laran detectors volumètrics de doble tecnologia. 

-La centraleta es podrà programar per a marcacions a números de telèfon tals com la 
policia, manteniment, etc.  

-Una Sirena interior amb connexió a l'alarma. 

5.16.4.  CCTV 

Com a complement del Sistema de detecció d’intrusió s’ha previst un sistema de Circuit Tancat 
de Televisió dotat de gravació, des del qual es podran monitoritzar l'accés a les sales 
museogràfica, comerç i bar. 

Les càmeres previstes seran en blanc i negre i de focus fixe alimentades a 230Vac. 

S'instal·laran càmeres exteriors per cobrir l'entrada principal i l'àmbit exterior de les façanes 
amb finestres o portes. Per al correcte control de les imatges es disposarà d’un monitor TFT de 
17” i 900 línies col·locat a la recepció i d'un multiplexor gravador de 320 Gb i DVD. 

5.16.5.  TV 

Formaran part de l'equip de senyals les preses de televisió distribuïdes tal com s'especifica a la 
documentació gràfica. S'instal·larà una antena UHF instal·lada a coberta.  

 

El centre disposarà d’un pantalla exterior per la divulgació turística. Pantalla de leds Unilumin 
10P de mides 480x240cm. 
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6.   NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT 

6.1.   Instal·lacions de protecció contra incendis 

• Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI). RD 1942/93 
(BOE 14/12/93) 

• Instal·lacions de parallamps. CTE DB SU-8 Seguretat enfront al risc causat per l’acció 
del llamp 

• RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008).  

6.2.   Instal·lacions d’electricitat 

• Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas 
Complementarias. RD842/2002 (BOE 18/09/02) 

• CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica. RD 314/2006 “Codi 
Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

• Fecsa-Endesa Normes Tècniques particulars relatives a les inatal·lacions de xarxa i a 
les instal·lacions d ’enllaç. Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007) 

• Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 

• Procediment administratiu per a l’aplicació del reglament electrotècnic de baixa tensió. 
Instrucció 7/2003, de 9 de setembre 

• Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d ’habitatges. 
Instrucció 9/2004, de 10 de maig 

• Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a 
línies elèctriques. Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

• Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 
eléctricas y centros de transformación. RD 3275/82 (BOE: 1/12/82)correcció d’errors 
(BOE: 18/1/83) 

• Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación. Resolució 
19/6/84 (BOE: 26/6/84) 

• Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de 
alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09. RD 
223/2008 (BOE: 19/3/2008) 

• Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968 

• Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos 
de autorización de instalaciones de energia eléctrica. RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) 

6.3.   Instal·lacions d’il·luminació 

• CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d ’il·luminació 

• RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

• CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

• RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
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6.4.   Instal·lacions d’ascensors 

• Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 
95/16/CE, sobre ascensores. RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98) 

• Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament 
Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors. O 31/06/99  (DOGC: 
11/06/99)correcció d’errades (DOGC: 05/08/99) 

• Reglamento de aparatos elevadores. O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades 
(BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 
25/11/81) 

• Aclariments de diferents articles del reglamento de aparatos elevadores. O 23/12/81 
(DOGC: 03/02/82) 

• Reglamento de aparatos de elevación y su manutención i Instrucciones Técnicas 
Complementarias (Derogat pel RD 1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 19 i 23) RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 
19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90) ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica 
Complementaria referida a ascensores electromecánicos. (Derogada pel  RD 
1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament 
anteriorment esmentats) O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 
12/10/91) Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de 
descripciones técnicas derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als 
articles vigents del reglament anteriorment esmentats. Resolució 27/04/92 (BOE: 
15/05/92) 

• Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las 
inspecciones periódicas O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

• Condicions tècniques de seguretat als ascensors O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació 
de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90) 

• Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i 
inspecció periòdica. Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87). 

• Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolució 314/97 
(BOE: 23/4/97)correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

• Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso. Resolució 10/09/98 
(BOE: 25/9/98) 

• Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores 
existentes. RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

6.5.  Instal·lacions de fontaneria 

• CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua. RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 
28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves correccions 
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

• CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària. RD 314/2006, de 17 
de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i 
les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

• Criterios sanitarios del agua de consumo humano. RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 

• Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. D 
352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

• Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 
865/2003 (BOE 18/07/2003) 

• Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis . D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 

• Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges 
(d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de 
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Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la 
Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC: 06/08/98) 

• Regulación de los contadores de agua fría. O 28/12/88 (BOE: 6/3/89) 

6.6.  Instal·lacions d’evacuació 

• CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 

• RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

• Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

• CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 

• RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

6.7.  Instal·lacions de ventilació 

• CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior 

• RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

6.8.  Instal·lacions de telecomunicacions 

• Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicación. RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificació Ley 
10/2005 (BOE 15/06/2005) 

• Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de 
Ordenación de la Edificación. Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 

• Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la 
actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. (deroga el RD. 
279/1999, (BOE: 9/03/99; d’aplicació a Catalunya en quant al servei de telefonia 
bàsica). RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003) 

• Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de 
equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003. 
Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 

• Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el 
proceso de su adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados 
aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de 
telecomunicación en el interior de los edificios. Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

• Norma tècnica de les infraestructures  comunes de telecomunicacions als edificis per a 
l’accés al servei de telecomunicacions per cable. D 116/2000  (DOGC: 27/03/00) 

• Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació 
i distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, 
procedents d’emissions terrestres i de satèl·lit. D 117/2000 (DOGC: 27/03/00) 

• Reglament del registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya. D 360/1999 
(DOGC: 31/12/99) D. 122/2002 (DOGC: 30/04/2002) 
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6.9.  Instal·lacions tèrmiques 

• CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 

• RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

• RITE Reglamento de Instal·laciones Térmicas en los Edificios  07/2007 

• RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 
Entrada en vigor el 29/2/2008 per a les sol·licituds de llicència 

• Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats 
d’inspecció i control i dels titulars en les instal·lacions regulades pel reglament 
d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques 
complementaries. O 3.06.99 (DOGC: 11/05/99) 

• Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995. 

• Aplicación de la Directiva 97/23/CE relativa a los equipos de presión  y que modifica el 
RD 1244/1979 que aprobó el reglamento de aparatos a presión. (deroga el RD 1244/79 
en los aspectos referentes al diseño, fabricación y evaluación de conformidad).RD 
769/99 (BOE: 31/06/99) 

• Reglamento de aparatos a presión. Instruciones técnicas complementarias (en vigor 
per als equips exclosos o no contemplats al RD 769/99). RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) 
correcció d'errades (BOE:28/6/79) modificació (BOE: 12/3/82) 

6.10.  Instal·lacions de combustibles 

   Gas natural i GLP.  

• Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones tècnicas complementarias. RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006).  
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MEMORIA DE CÀLCUL D’ESTRUCTURA. 
 
 
1 - GENERALITATS 
 
 
L’estructura és d’acer, per aquest motiu els càlculs s’ajusten al recomanat  al 
“Codi Tècnic de l’Edificació", Seguretat Estructural. 
 
Segons l’article 4.1 del CTE SE, se han pres els següents coeficients parcials de 
seguretat per les accions:  
      Desfavorable  Favorable 
      ------------------- --------------- 
Accions permanents            1,35                0,80 
Accions variables      1,50                0 
 
D’acord amb l’article 2.3.3 del CTE SE-A, se ha pres el coeficient de seguretat 

parcial del material (acero)   γM=1,05 

 
Els coeficients de seguretat adoptats pels forjats són:  
 

Coeficient de majoració de les accions permanents .... 1,50 
Coeficient de majoració de las accions variables ........... 1,60 
Coeficient de minoració del formigó ................................ 1,50 
Coeficient de minoració de l’acer ...................................... 1,15 

 
Aquests coeficients corresponen a un grau de control: 

• Per  l’acer :  Normal 

• Pel formigó :  Estadístic 
• Per l’execució : Normal 

 
segons la citada Instrucció EHE. 
 
La estructura s’analitza seguint l’indicat en el capítol 3 del CTE SE i el capítol 5 
del CTE SE-A. Una vegada conegut el valor dels esforços, el càlcul de les 
seccions s’efectua sempre d’acord amb el capítol 6 del CTE SE-A.  
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2 – ESTRUCTURA METÀL·LICA 
 
 
2.1 Característiques de l’acer laminat 
 
 Tipus d’acer a usar ..... S275 
 Límit elàstic  275 N/mm2 para gruixos < 16mm 
 Límit elástic  265 N/mm2 para gruixos > 16mm y < 40mm 
 
3 - FORJATS 
 
 
3.1 Característiques dels forjats 
 
 Forjat de fusta, altell 
 

Tipus de forjat .................................. Biga principal de 20x30 i 
secundàries de 14x20 

  
  
  

 Coberta inclinada 
 

Bigues principals de 45x30 i cabirons de 14x27 de fusta de classe 
mecànica GL-24h, col·locats cada 120 cm. 

 
 
Característiques resistents dels forjats indicades als plànols. 
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4 - FONAMENTACIÓ 
 
4.1 Característiques dels materials a emprar 
 
 FORMIGÓ 
 
 Resistència característica ...... .... 25 N/mm2 
         Tipus  .............HA-25/B/20/IIa   
 

 ACER 
 
 Límit elàstic ..................... 500 N/mm2 

Barres corrugades designades como B-500S y que deuen complir amb l’art.31 de la 
Instrucció. 

 
 TERRENY 
 
 Es compleixen els requeriments del geotècnic.  
 
 
4.2 Característiques de la fonamentació. 
 
Llosa de formigó i murs de contenció. 
 
 
 
4.3 Mètode de càlcul 
 
 Les dimensions en planta se han determinat per la condició de que la 
tensió que es transmet al terreny (tenint en compte l’esforç axil, el moment flector 
i el pes propi del fonament no superi l’admissible).  
 S’han efectuat també les pertinents comprovacions d’adherència i 
ancoratge de les armadures, així com de fisuració. 
   

  
 

******************************************************** 
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4.1.- ACCESSIBILITAT EN L’EDIFICACIÓ. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DECRET 135/1995 D’ACCESSIBILITAT EN L’EDIFICACIÓ 

1 PROJECTE CENTRE D’ACOLLIDA TURÍSTICA. 
DADES DE L’EDIFICI SITUACIÓ Adreça: . Carretera N-230 ALÇADA *(1) PB 

  Municipi: . LES nº PLANTES PB 

 ÚS Públic X PROPIETAT Pública  INTERVENCIÓ Obra nova X 
  Privat   Privada   Reforma/Ampliació  

2 A: Adaptat Espai que permet ser utilitzat de forma autònoma per persones amb moblilitat reduïda o 
qualsevol altra limitació. 

DEFINICIÓ DELS   

NIVELLS P: Practicable Espai que permet ser utilitzat de forma autònoma però sense complir tots els requerimentsde 
l’adaptat. 

D’ACCESSIBILITAT   

 C: Convertible Espai que permet transformar-se en practicable amb petites modificacions. 

2  3.1  NIVELLS EXIGITS EN ITINERARIS 

REQUERIMENTS   

DE NIVELL I DE RESERVA NIVELL D’ACCESSIBILITAT EN ITINERARIS DELS EDIFICIS 

DEL PROJECTE A  En edificis d’ús públic. *(2) 

 A  En edificis d’habitatges de V.P.O. (en proporcions a partir de 33 habitatges). 

 A  En edificis d’habitatges amb habitatges reservats. 

 P  En edificis d’habitatges i/o de locals sense definició d’ús. 

  3.2  RESERVA D’ESPAIS ADAPTATS EN ELS EDIFICIS 

   

 RESERVA D’HABITATGES EN EDIFICIS DE PROMOCIÓ PÚBLICA A CATALUNYA 

  Indicar nombre determinat per l’administració (3% de la promoció anual d’habitatge) 

 RESERVA D’HABITATGES EN VPO 

 1  Quan el nombre total d’habitatges de la promoció es trobi entre 33 i 66. 

 2  Quan el nombre total d’habitatges de la promoció es trobi entre 66 i 100. 

 3  Quan el nombre total d’habitatges de la promoció es trobi entre 100 i 200. 

   Quan el nombre total d’habitatges de la promoció sigui més de 200 (1 més cada 50). 

 RESERVA DE SERVEIS HIGIÈNICS EN EDIFICIS O LOCALS D’ÚS PÚBLIC 

  Indicar nombre (mínim un). 

 RESERVA DE PLACES EN ESTABLIMENTS HOTELERS 

 1  Quan el nombre total de plaçes trobi entre 51 i 100. 

 2  Quan el nombre total de places es trobi entre 101 i 150. 

 3  Quan el nombre total de places es trobi entre 151 i 200. 

 4  Quan el nombre total de places sigui de més de 200. 

 RESERVA DE PLACES D’APARCAMENT EN ESTABLIMENTS HOTELERS 

  Indicar nombre de places (mínim tantes com dormitoris reservats.) 

  3.3  RESERVA D’ESPAIS CONVERTIBLES EN ELS EDIFICIS 

   

 RESERVA D’ESPAI PER A LA COL.LOCACIÓ D’UN ASCENSOR PRACTICABLE EN EDIFICIS D’ÚS 
PRIVAT DE NOVA PLANTA 

 sí  Quan tinguin una alçada superior a PB i pis, llevat dels habitatges unifamiliars, on no sigui 
obligada la instal.lació d’un ascensor. 

SEGELLS OFICIALS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA OCTUBRE 2016 L’ARQUITECTE ELISABET CLARÓ TOLSAU.   

 

EXIGÈNCIES D’ACCESSIBILITAT EN ITINERARIS 
4 4.1  Paviments A P Compactes antilliscants, fermament fixats al suport i sense regruixos  

CONDICIONS    Diferents al gravat de les peces. 

D’ACCESSIBILITAT 4.2  Desnivells A P 0 cm (2 cm arrodonits quan no sigui possible enrasar). 

EXTERIOR 4.3  Alçada A P Alçada lliure mínima 2,10 m. 

 4.4  Portes A P Amplada 0,80 m. 

  A  Espai previ Ø 1,50 m. 

   P Espai previ Ø 1,20 m. 

5 5.1  Paviments A P Compactes antilliscants, fermament fixats al suport i sense regruixos 

CONDICIONS    Diferents al gravat de les peces. 

DE MOBILITAT 5.2  Desnivells A P 0 cm (2 cm arrodonits quan no sigui possible enrasar). 

INTERIOR 5.3  Alçada A P Alçada lliure mínima 2,10 m. 

 5.4  Ascensors A  Sup. cabina >= 1,40m2 Amplada min.>=1m. Profunditat min.>= 1,40m 

   P Sup.cabina.>=1,20m2. Amplada min.>=0,90m Profund.min.>= 1,20m. 

  A  Portes automàtiques en recinte i cabina. Amplada 0,80 m. 

   P Portes automàtiques en cabina. Amplada 0,80 m. 

  A  Replà Ø 1,50 m. 

   P Replà Ø 1,20 m. 

 5.5  Rampes A  12% si L=< 3 m.    10% si 3 < L =< 10 m.    8% si 10 < L =< 20m. 

   P Pendent    12% 

  A P Pendent màxim transversal 2% 

  A P Amplada 0,90 m.    Amplada en vies d’evacuació 1,00 m. 

  A  Inici i final Ø 1,50 m.    Paviment diferenciat. 

   P Inici i final Ø 1,20 m.    Paviment diferenciat. 

  A  Replans intermedis. Llargària 1,50 m. 

   P Replans intermedis. Llargària 1,20 m. 

  A P Passamans quan el pendent rampa > 8%. I/o desnivell lateral >20 cm 

    Alçada 0,70 - 0,75m / 0,90 - 0,95 m; situats als dos costats; 

    Prolongats 45 cm. en els extrems, morint en paret o terra. 

 5.6  Escales A  Amplada 0,90 m.    Amplada en vies d’evacuació 1,00 m. 

  A  Passamans: situats als dos costats. 

    Alçada 0,90 - 0,95 m. (0,85 trams intermedis) 

    Prolongats 45 cm. en els extrems, morint en paret o terra. 

  A  Mínim 3 graons seguits en vies d’evacuació. 

  A  Màxim 12 graons seguits. 

  A  Graons (sense volada):  alçada màxima 16 cm., estesa min. 30 cm. 

  A  Paviment diferenciat. 

  A  Llargada replà. 1,20 m. 

 5.7  Passadissos A P Amplada 0,90 m.    Amplada en vies d’evacuació 1,00 m. 

  A  Espai maniobres Ø 1,50 m. 

   P Espai maniobres Ø 1,20 m. 

 5.8  Portes A P Amplada 0,80 m. (tiradors tipus barra o maneta). 

  A  A les dues bandes    Ø lliure 1,50 m. * (3) 

   P A les dues bandes    Ø lliure 1,20 m. 



 

 
EXIGÈNCIES D’ACCESSIBILITAT EN ESPAIS ADAPTATS 

6 6.1  Mobilitat A Espai lliure maniobres  Ø 1,50 m.    Alçada lliure mínima  2,10 m. 

SERVEIS HIGIÈNICS  A Espai transferència lateral (wàter, banyera i dutxa)  Amplada 0,80 m 

  A Portes    Amplada  0,80 m. 

 6.2  Aparells sanitaris A Rentamans (sense peu) 

   Alçada 0,80 - 0,85 m.  (lliure inferior  0,67 m.).    Profunditat 0,60 m. 

  A Wàters 

   Alçada seient 0,48 - 0,52 m. 

  A Dutxa 

   Alçada seient 0,48 - 0,52 m. 

  A Aixetes tipus pressió o palanca. 

 6.3  Accessoris A Barres de suport: Alçada per sobre del seient 0,20 - 0,25 m. 

   Fixa en paret i mòbil al costat lliure de l’aparell. 

  A Base del mirall    Alçada 0,90 m. 

7 7.1  Mobilitat A Espai lliure maniobres  Ø 1,50 m.    Alçada lliure mínima  2,10 m. 

VESTUARIS  A Espai maniobres cabines i dutxes reservades  Ø 1,50 m. 

  A Espai d’accés lateral i/o transferències    Amplada 0,80 m. 

 7.2  Aparells sanitaris A Dutxes fetes en el terra 

   Seient de dutxes reservades    Alçada  0,48 - 0,52 m. 

   Aixetes tipus pressió o palanca 

 7.3  Accessoris A Barres de suport:  Alçada per sobre del seient 0,20 - 0,25 m. 

   Fixa en paret i móbil al costat lliure de l’aparell. 

  A Base del mirall    Alçada  0,90 m. 

  A Penjador    Alçada  1,40 m. 

8 8.1  Mobilitat A Espai lliure maniobres  Ø 1,50 m.    Alçada lliure mínima  2,10 m. 

DORMITORIS  A Espai d’accés lateral (llit i armaris)    Amplada 0,80 m. 

  A Portes armari    Amplada 0,80 m. 

9 9.1  Accés i mobilitat A Condicions d’itinerari adaptat. 

APARCAMENTS 9.2  Dimensions de places A Plaça individual mínima  3,30 x 4,50 m.  * (4). 

10 10.1  Abast A Col.locació i manipulació    0,40 =< Alçada =< 1,40 m. 

MECANISMES  A Inspecció visual    Alçada =< 1,10 m. 

 10.2  Accionament A Pressió o palanca. 

11 11.1  Taules i taulells A Alçada 0,75 - 0,80 m. (lliure inferior 0,67 m.)  Profunditat  0,60 m. 

MOBILIARI 11.2  Prestatges i calaixos A Col.locació i manipulació    0,40 =< Alçada =< 1,40 m. 

  A Inspecció visual    Alçada =< 1,10 m. 

 11.3 Bancs A Alçada de seient  0,45 m. 

  A Alçada bancs de recolzament 0,60 m. 

EXIGÈNCIES D’ACCESSIBILITAT EN ESPAIS CONVERTIBLES 
12 TIPUS D’ASCENSOR Oleodinàmic  Elèctric  

ESPAI RESERVAT 12.1  Recinte C Amplada ...........m. Profunditat ...........m
. 

PER UN ASCENSOR  C Espai sobre l’última parada. Alçada ...........m
. 

PRACTICABLE  C Amplada portes ...........m.  

 12.2  Fossat C Quan v =< 1m./seg. ...........m.  

 12.3  Sala màquines C Amplada ..........m. Profund. ...........m. Alçada ...........m
. 

* (1) L’alçada es refereix al desnivell entre la rasant en el portal i l’última planta d’accés als habitatges, locals, dependències o espais d’ús comú. 

* (2) La construcció, l’ampliació i la reforma dels edificis de titularitat pública o privada destinats a un ús públic s’efectuaran de manera tal que resultin adaptats per a 
persones amb limitacions. Els elements existents dels edificis a ampliar o reformar l’adaptació dels quals requereixi mitjans tècnics o econòmics desproporcionats 
seran, almenys, practicables. (Art. 6.1 Llei d’Accessibilitat). 
* (3) Per altres solucions remetre’s al Decret 100/84 

* (4) El Manual Europeu per a un entorn urbanitzat accessible recomana com a dimensions de plaça d’aparcament en bateria doble adaptada (amb pas compartit)  
5,50 x 5,00 m. 

 



 

 

4.2.- ENDERROCS I ALTRES RESIDUS. 
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4.3.- COMPLIMENT DECRET D’ECOEFICÈNCIA. 
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4.4.- MANUAL D’ÚS I MANTENIMENT. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instruccions d’ús i manteniment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
Detall 
Projecte: PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D’EQUIPAMENT TURÍSTIC INFO LES 
  
Emplaçament 
Adreça: CARRETERA N-230  
Codi Postal: 25540 Municipi: LES 
  
Promotor  
Nom: AJUNTAMENT DE LES DNI/NIF:  
Adreça:  
Codi Postal: Municipi: 
  
Autor/s projecte 
Nom: ELISABET CLARÓ TOLSAU. Núm. col.: 25675/7 
    
    
  
L’arquitecte/es: 
  
  
  

Signatura/es
 

lloc i data:  BARCELONA,  a  de OCTUBRE de 2016 
 



 Introducció 
 
 
 
Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi 
ambient, l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions 
inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus 
usuaris, siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’ús i manteniment que s'especifiquen a 
continuació. 
 
L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot comportar: 
 

 La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació. 
 L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial, 

funcional i estètic. 
 Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l'edifici o a 

tercers amb la corresponent responsabilitat civil. 
 La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una 

deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 
 Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de consums 

d’energia i de contaminació atmosfèrica. 
 La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.  

 
L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les que 
es destaquen: 
 

 Codi Civil. 
 Codi Civil de Catalunya 
 Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 
 Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 
 Llei de l'Habitatge  24/1991 de 29 de novembre. 
 Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 
 Legislacions sobre els Règims de propietat. 
 Ordenances municipals. 
 Reglamentacions tècniques. 

 
Sobre el Règim de propietat de l’edifici, Propietat horitzontal : 
 
La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Horitzontal mitjançant la Llei 49/1960 del 21 
de juliol sobre Propietat Horitzontal (modificada per la Llei 8/1999 de 21 de juny) i pels  Estatuts 
específics de la comunitat recollits en l'Escriptura de Divisió Horitzontal i, en el seu cas, pel Reglament 
de Règim Interior. 
 
Aquesta normativa fixa l'organització i el funcionament dels òrgans rectors de la comunitat de propietaris, 
i estableix els drets i obligacions de tots els propietaris. En aquest sentit destaca l'obligatorietat de 
mantenir en bon estat de conservació els elements constructius i les instal·lacions - siguin comunes o 
privatives - i contribuir a les despeses generals d'explotació i manteniment de l'edifici, segons el seu 
coeficient de participació contemplat en l'Escriptura de Compra-venda i l'Escriptura de Divisió Horitzontal 
de l'edifici. 
 
És molt recomanable encarregar la gestió del règim de la propietat o comunitat de propietaris a 
Administradors de Finques col·legiats. 
 
Sobre el Règim de propietat de l’edifici, Propietat vertical:  
 
La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Vertical mitjançant la Llei d'Arrendaments 
Urbans 29/1994 del 24 de novembre. Aquesta estableix els drets i els deures de l'arrendador i de 
l'arrendatari per a habitatges o locals de lloguer.  
 
És molt recomanable encarregar la gestió dels lloguers a Administradors de Finques col·legiats. 
 

Sobre les instruccions d'ús i manteniment 
 
Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, 
juntament amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de 
manteniment, l’acta de recepció de l’obra i la relació dels agents que han intervingut en el procés 
edificatòri, conformaran el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat pel promotor als 
propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.  
 

Instruccions d’ús: 
 
Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no 
propietaris - per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a 
les quals va ser projectat i construït.  
 
Els usos previstos a l’edifici són els següents:  
 
Ús principal: Situació: 
PÚBLIC  
Usos subsidiaris: Situació: 
  
  
  
  
 
Instruccions de manteniment: 
 
Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que 
cal realitzar a l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i 
funcionalitat.  
 
L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla 
de manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent 
programació i concreció de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els 
subjectes que les han de realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals aplicables i les 
prescripcions dels tècnics redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de l’edifici deuran portar a 
terme el Pla de manteniment de l’edifici encarregant a un tècnic competent les operacions 
programades pel seu manteniment. 
 
Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions 
efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de 
reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta documentació esmentada s’anirà consignant al 
Llibre de l’Edifici. 

 
 
A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de les 
seves instruccions d’ús i manteniment específiques. 
 
 
Fonaments – Elements de contenció  
 
I.- Instruccions d’ús:  
 

Condicions d’ús: 
 
La fonamentació de l'edifici pot transmetre al terreny una càrrega limitada. Per no alterar la seva 
seguretat estructural i la seva estanquitat cal que es mantinguin les condicions de càrrega i de 
salubritat  previstes per a les quals s'ha construït l'edifici. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació dels fonaments i/o dels 
elements de contenció de terres, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 



projecte d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència 
municipal. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de clavegueram s'han de reparar 
immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar la fonamentació i/o modificar les 
condicions resistents del subsòl.  

 Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre 
d’altres) o de terrenys veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden 
afectar les condicions de treball dels fonaments i dels elements de contenció de terres. 

 Si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en algun 
element vist de la fonamentació, de contenció de terres, o element constructiu directament 
relacionat, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin les 
mesures adients. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la fonamentació tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla 
de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques dels fonaments i dels elements de contenció. 
 Revisions del correcte funcionament dels murs de contenció enterrats d’acord amb el grau 

de impermeabilització exigit. 
 
 
Estructura 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
L’estructura pot resistir una càrrega limitada d’acord amb el seu ús previst en el projecte. Per no 
alterar el seu comportament i les seves prestacions de seguretat cal que no es facin 
modificacions, canvis d’ús i que es mantinguin les condicions previstes de càrrega i de protecció al 
foc per a les quals s'ha construït l'edifici. 
 
Aquesta prescripció inclou evitar, entre d’altres, la realització de regates o obertures de forats en 
parets de càrrega o en altres elements estructurals, la sobreposició de paviments pesants sobre 
els existents (augment de les càrregues permanents), la incorporació d’elements pesants (entre 
d'altres: caixes fortes, jardineres, piscines, dipòsits i escultures), i la creació d’altells o l'obertura de 
forats en sostres per intercomunicació entre plantes.  
 
Les sobrecàrregues d’ús dels sostres s’han calculat en funció de l’ús previst a les diferents zones 
de l’edifici i no poden superar els valors següents: 

 
Categoria d’ús Subcategoria d’ús Càrrega 

uniforme 
kN/m2–(Kg/m2) 

Càrrega 
concentrada 

kN - (Kg) 

Càrrega  
lineal 

kN/m-(Kg/m) 

A Zones residencials  

A1 

Habitatges i zones d’habitacions en hospitals i 
hotels 

2 – (200) 2 – (200) – 

Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 

3 – (300)  – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

A2 

Trasters 3 – (300) 2 – (200) – 
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 

4 – (400)  – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

B Zones administratives  
Zones administratives 2 – (200) 2 – (200) – 
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 

3 – (300) – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

C 

Zones de reunió 
(llevat les superfícies 
corresponents als 
usos A,B i D) 

C1 

Zones amb taules i cadires 3– (300) 4– (400) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

C2 

Zones amb seients fixes 4 – (400) 4 – (400) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

C3 

Zones sense obstacles que impedeixin el lliure 
moviment de les persones com vestíbuls d’edificis 
públics, administratius, hotels, sales d’exposicions 
en museus, etc. 

5 – (500) 4– (400) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 1,6 - (160) 

C4 

Zones destinades a gimnàs o activitats físiques 5– (500) 7– (700)  
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 1,6 - (160) 

C5 

Zones d’aglomeració (sales de concert, estadis, 
etc.) 5– (500) 4 – (400)  

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 3 - (300) 

D Zones comercials D1 Locals comercials 5– (500) 4 – (400) – 
 D2 Supermercats, hipermercats o grans superfícies 5– (700) 7 – (500) – 

E 
Zones tràfic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total <30kN –3.000Kg) 2 – (200) 20 – (2.000) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura 

– – 1,6 - (160) 

F 
Cobertes accessibles d’ús solament privadament 1– (100) 2 – (200)  
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura 

– – 1,6 - (160) 

G
Cobertes accessibles 
exclusives per 
conservació 

G1 Cobertes amb inclinació inferior a 20º 1– (100) 2– (200) – 
G2 Cobertes amb inclinació superior a 40º 0 2 – (200) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o 
sobre la vora superior de l’element si està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

Balcons volats per tots els usos (s’especificarà la sobrecàrrega d’ús corresponent a la 
categoria d’ús amb la que es comuniqui i la càrrega vertical a la vora ) 

......... – 2 – (200) 

Porxos, voreres i espais de trànsit sobre un element portant o un 
terreny que dona empentes sobre altres elements estructurals 

zones privades  1– (100) – – 
zones públiques 3 – (300) – – 

Magatzem (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la 
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) ........ – – 

Biblioteca (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la 
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) ......... – – 

S’han reduït sobrecàrregues d’acord amb els valors del Document Bàsic SE-AE del CTE ? SI  NO  

       
Característiques de vehicles especials: ........ 

 
Les accions permanents, les deformacions admeses - incloses, si s’escau, les del terreny -  així 
com els coeficients de seguretat i, les reduccions de sobrecàrregues adoptades estan 
contemplades en la memòria d’estructures del projecte. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de l’estructura, caldrà 
el consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte d'un tècnic competent, el 
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia estructura 
(recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.) i amb la finalitat de no alterar les 
prestacions inicials s’utilitzaran productes d’iguals o similars característiques als originals. 

 
Neteja: 
 
En cas de desenvolupar treballs de neteja o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els 
productes emprats sobre els elements estructurals afectats. En qualsevol cas, s’adoptaran les 
instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de desguàs s'han 
de reparar immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar l’estructura. 



 S'avisarà als responsables del manteniment de l’edifici si es detecten lesions (oxidacions, 
despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en els elements estructurals, en les seves 
proteccions o en els components que suporta (envans, paviments, obertures, entre 
d'altres) perquè prenguin les mesures oportunes. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de l’estructura tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques de l’estructura. 
 Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia 

estructura (recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.). 
 
 
Cobertes 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
Tipus de coberta i ús : Situació: 
COBERTA INCLINADA AMB ESTRUCTURA DE PERFILS LAMINATS 
METÀL.LICS I PANELL SANDWICH 

 

  
  
  
 
Les cobertes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions 
de seguretat i salubritat especifiques per a les quals s’ha construït l’edifici. 
 
A les cobertes en general no està permesa la col·locació d’elements aliens que puguin representar 
una alteració del seu sistema d’estanquitat vers l’aigua i del seu comportament tèrmic o acústic, o 
una disminució de la seva seguretat enfront les caigudes.  
 
Als terrats, les terrasses o balcons - tant comuns com privatius - no està permesa la formació de 
coberts, emmagatzematge de materials, grans jardineres, mobles, etc., que puguin representar 
una sobrecàrrega excessiva per a l’estructura. Les jardineres i torretes tindran per sota un espai 
de ventilació que pugui facilitar la correcta evacuació de les aigües pluvials i evitar l’acumulació de 
brutícia i d’humitats. No es premés l'abocament als desguassos de productes químics agressius 
com olis, dissolvents, lleixius, benzines, etc. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les cobertes, caldrà 
el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el 
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Aquesta prescripció inclou les cobertes d’ús privatiu dels habitatges o locals. 
 
Si a la coberta s'instal·len noves antenes, equips d'aire condicionat, tendals, tanques o, en 
general, aparells que requereixen ser fixats, caldrà consultar a un tècnic competent per tal que la 
subjecció no afecti al sistema d'impermeabilització, a les baranes o les xemeneies. Sí, a més a 
més, aquestes noves instal·lacions necessiten un manteniment periòdic caldrà preveure, al seu 
voltant, els mitjans i les proteccions adequades per tal de garantir la seguretat i d'evitar 
desperfectes durant les operacions de manteniment. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia coberta 
(juntes, proteccions, etc.), s’utilitzaran productes idèntics als existents o d’equivalents 
característiques que no alterin les seves prestacions inicials. 
 

 
 
 
Neteja: 
 
Les cobertes s’han de mantenir netes i lliures d’herbes.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si s'observen lesions (degoters i humitats) en els sostres sotacoberta caldrà avisar als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin ràpidament les mesures 
oportunes. Els degoters afecten a curt termini a l’habitabilitat de la zona afectada i a mig 
termini poden afectar a la seguretat de l’estructura. 

 Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i nevades, etc. caldrà: 
- Comprovar que les ventilacions de la coberta no quedin obstruïdes i estiguin en 

bon estat. 
- Revisar i netejar la coberta i comprovar desguassos i morrions. 
- No llençar la neu de les cobertes al carrer. 
- Comprovar les fixacions dels elements ubicats a les cobertes (antena TV, tendals, 

xemeneies, etc.) i l'estat dels elements singulars de la coberta (lluernes, 
claraboies, entre d'altres). 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de les cobertes i els seus elements singulars (xemeneies, lluernes, 
badalots, etc.) tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques de la coberta. 
 Revisions de l’estat de conservació de la teulada o de la protecció de la 

impermeabilització. 
 Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb 

paraments verticals, buneres o canals, ràfecs, sobreexidors, ancoratges d'elements, 
elements passants, obertures i accessos, careners, aiguafons o claraboies, entre d'altres). 

 

Façanes 

I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
Les façanes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions 
de seguretat i salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici. A aquest efecte les 
mitgeres i els tancaments dels patis tindran la mateixa consideració. 
 
A les façanes no està permès realitzar modificacions o col·locar elements aliens que puguin 
representar l’alteració de la seva configuració arquitectònica, del seu sistema d’estanquitat vers 
l’aigua, del seu comportament tèrmic o acústic, o una disminució de la seva seguretat enfront les 
caigudes. 
 
Així doncs no es poden efectuar noves obertures, ni col·locar elements aliens (tancaments de 
terrasses i porxos, tendals, aparells d’aire condicionat, rètols o antenes, etc.) o substituir elements 
de característiques diferents als originals (fusteries, reixes, tendals, etc.). 
 
Les terrasses o balcons tindran les mateixes condicions d’ús que les cobertes. Les plantes s'han 
de regar vigilant no crear regalims d'aigua que caiguin al carrer i evitant d’embrutar els 
revestiments de la façana o bé malmetre els seus elements metàl·lics. No es pot estendre roba a 
les façanes exteriors a no ser que hi hagi un lloc específic per fer-ho. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 



 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les façanes, caldrà 
el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el 
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia façana (juntes, 
proteccions, etc.) o dels tancaments de vidre, s’utilitzaran productes idèntics als existents o de 
característiques equivalents que no alterin les seves prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.  
 
Neteja: 
 
Les fusteries, els bastiments i els vidres s'han de netejar amb aigua tèbia o amb productes 
específics, excloent els abrasius. Es cas de desenvolupar altres treballs de neteja i/o protecció, 
s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els productes sobre els elements de la façana. En qualsevol 
cas sempre s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Els despreniments d'elements de la façana són un risc tant pels usuaris com pels 
vianants. És responsabilitat de l’usuari que quan hi hagi símptomes de degradacions, 
bufats i/o elements trencats a les façanes, avisar urgentment als responsables del 
manteniment de l’edifici perquè es prenguin les mesures oportunes. En cas de perill 
imminent cal avisar al Servei de Bombers. 

 Abans de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Tancar portes i finestres. 
- Plegar i desmuntar els tendals. 
- Treure de llocs exposats les torretes i altres objectes que puguin caure al buit. 
- Si s'escau, subjectar les persianes. 

 Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Inspeccionar i netejar les terrasses i comprovar desguassos i morrions. 
- Comprovar fixacions dels elements de les terrasses o balcons (torretes, tendals, 

persianes, entre d'altres). 
- No llençar la neu de les terrasses o dels balcons al carrer. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
  

Els diferents components de les façanes tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques de les façanes. 
 Revisions de l’estat de conservació dels revestiments. 
 Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb  

fonaments, forjats, pilars, cambres ventilades, fusteries, ampits, baranes, remats, 
ancoratges, ràfecs o cornises, entre d’altres). 

 
 
Interiors d’habitatges i/o locals 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
A l’habitatge i/o local no es poden realitzar les activitats que no li son pròpies, estant prohibit 
desenvolupar activitats perjudicials, perilloses, incòmodes o insalubres que puguin afectar 
negativament a altres usuaris o als elements i les instal·lacions comuns i , per tant, a les 
prestacions d’habitabilitat, de funcionalitat i de seguretat de l’edifici.  
 
El penjat d'objectes en els envans s'ha de fer mitjançant tacs i cargols específics d’acord amb les 
característiques de la divisòria, i efectuar prèviament les comprovacions a l’abast per evitar afectar 
les instal·lacions encastades (xarxes d'electricitat, aigua, calefacció, desguàs, etc.). 

 
No és convenient fer regates als envans per fer-hi passar instal·lacions, especialment les de traçat 
horitzontal o inclinat ja que, a més de poder afectar a altres instal·lacions, pot perillar l’estabilitat de 
l’element.  
 
En els cels rasos no es penjaran objectes pesats si no es collen convenientment al sostre, ni 
s'anul·laran els registres i/o sistemes que possibilitin l’accessibilitat pel manteniment de l’edifici. En 
el cas de revestiments aplicats directament al sostre la subjecció es farà mitjançant tacs i cargols. 
 
No s’han de donar cops forts a les portes ni a les finestres, i cal utilitzar topalls per evitar, que al 
obrir-les, les manetes colpegin la paret i la facin malbé. 
 
Els aparells instal·lats s’han d’utilitzar d’acord amb les instruccions d’ús donades pel fabricant. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
Les obres a l'interior de l'habitatge o local es poden realitzar sempre que no afectin elements 
comuns de l'edifici. No s'iniciaran sense el permís de la propietat o comunitat de propietaris, 
hauran de complir la normativa vigent i disposar de la corresponent autorització municipal. En el 
cas que es modifiquin envans es necessitarà el projecte d'un tècnic competent. 
 
Neteja: 
 
Els elements interiors de l'habitatge o local (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de 
netejar per conservar el seu aspecte i les seves condicions d'ús i salubritat. Sempre s’ha de vigilar 
que els productes de neteja que ofereix el mercat siguin especialment indicats per al material que 
es vol netejar i seguir les instruccions donades pel seu fabricant. En general no es formaran tolls 
d’aigua, ni s’utilitzaran àcids ni productes abrasius.  
 
Abans de netejar aparells elèctrics cal desendollar-los tot seguint les instruccions donades pel 
fabricant. En el cas de l’existència d’encimeres de marbre no han d'entrar en contacte amb àcids 
(vinagre, llimona, etc.) que les puguin tacar irreversiblement. 
 
Cal netejar periòdicament els filtres de la campana d'extracció de fums de la cuina, ja que poden 
provocar incendis. 
 
S’ha evitar tenir llocs bruts o mal endreçats, acumular diaris vells, embalatges, envasos de 
matèries inflamables, etc., ja que són un risc d'incendi. Cal tenir cura amb l'emmagatzematge de 
productes inflamables (pintures, benzines, dissolvents, etc.), evitant que estiguin a prop de fonts 
de calor, no acumulant-ne grans quantitats i ventilant periòdicament.  
 
Els residus de cada habitatge o local s’han de separar i emmagatzemar en els dipòsits i/o cubells 
ubicats a la cuina o espais destinats a tal fi per a cada una de les cinc fraccions: envasos lleugers, 
matèria orgànica, paper/cartró, vidre, i varis. Els residus tòxics i perillosos (envasos de pintures, 
vernissos i dissolvents, piles elèctriques, restes d’olis, material informàtic, cartutxos de tinta o 
tòner, fluorescents, medicaments, aerosols, fluorescents, entre d’altres) s’han de portar a punts 
específics d’abocament. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que puguin 
afectar a l’edifici o provocar situacions de risc s'haurà d'avisar als responsables del 
manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores oportunes.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

A més del manteniment periòdic del elements comuns de l’edifici d’acord amb el Pla de 
manteniment, l'usuari està obligat a efectuar al seu càrrec les petites operacions de manteniment i 
reparació causades per l'ús ordinari de l'habitatge o local. Aquestes operacions sovint no tenen 
una periodicitat específica, caldrà fer-les segons l'ús que es fa, o bé si apareixen símptomes que 
alertin de la necessitat d'executar-les. En cas de dubte és convenient demanar consell a un 
professional. 
 



 Els balcons i les terrasses s’han de mantenir netes i lliures d’herbes, evitant, si s’escau, 
l’acumulació de fulles o brossa en els desguassos. 

 Les ferramentes de les portes, de les balconeres i des les finestres s'han de greixar 
perquè funcionin amb suavitat.  

 Els canals i forats de recollida i sortida d'aigua dels marcs de les finestres i de les 
balconeres s’han de netejar. Les cintes de les persianes enrotllables s'han de revisar i 
canviar quan presentin signes de deteriorament.  

 En banys i cuines cal vigilar les juntures entre peces ceràmiques i en els carregaments 
entre els aparells sanitaris i els paviments i/o paraments, substituint-les per unes de noves 
quan presentin deficiències. 

 Els elements i superfícies pintades o envernissades, tenen una durada limitada i s'han de 
repintar d’acord amb el seu envelliment. 

 Els aparells instal·lats s’han de conservar d’acord amb les instruccions de manteniment 
donades pel fabricant. 

 
Tanmateix els propietaris o usuaris han de permetre l’accés als seus habitatges o locals als 
operaris convenient acreditats per que es puguin efectuar les operacions de manteniment i les 
diferents intervencions que es requereixin per a la correcta conservació de l’edifici. 

 
 

Instal·lació d'aigua 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació d’aigua s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de 
salubritat, de funcionalitat i d’estalvi específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.  
 
Tipus de subministrament: 
XARXA GENERAL. 
Situació clau general de l’edifici: 
ACCÈS PARCEL.LA. ARMARI DE COMPTADORS. 
Tipus comptadors: Situació: 
DIVISIONÀRIA ( DOS USUARIS ) ACCÈS PARCEL.LA. 
Local/habitatge: Situació clau de pas 
Concessió Porxo d’accés, en armari. 
Generalitat Porxo d’accés, en armari. 
  
  

 
Els armaris o cambres de comptadors o les sales de màquines no han de tenir cap element aliè a 
la instal·lació, s'han de netejar periòdicament i comprovar que no hi manqui aigua en els sifons 
dels desguassos. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la 
companyia de subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al 
responsable designat per la propietat. 
 
Es recomana tancar la clau de pas del local, habitatge o zona en cas d'absència prolongada. Els 
tubs d'aigua vistos no s'han de fer servir com a connexió a terra dels aparells elèctrics ni tampoc 
per a penjar-hi objectes. 
 
Els habitatges i/o locals tenen diferents circuits, sectoritzats mitjançant claus de pas, que 
alimenten les diferents zones humides (cuina, banys, safareig, etc.) i que permeten independitzar-
los en cas d’avaria.  
 
A fi d’aconseguir el màxim estalvi d’aigua possible cal: 

 Evitar el degoteig de les aixetes, ja que poden suposar un malbaratament d'aigua diari de 
fins a 15 litres d'aigua per aixeta.  

 Racionalitzar el consum de l’aigua fent un bon ús d’ella i aprofitant, mantenint i millorant, si 
s’escau, els mecanismes i sistemes instal·lats per el seu estalvi: limitadors de cabals en 
aixetes, mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible a les cisternes dels 
inodors o, si s’escau, aixetes de lavabos i dutxes temporitzades.  

 No produir consums alts a les tasques de neteja personal prioritzant la dutxa a omplir la 
banyera. La rentadora i rentavaixelles s’han de fer funcionar a plena càrrega per optimitzar 
el consum d’aigua. 

 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació que afectin les 
instal·lacions comunes d’aigua, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i 
l’execució d’un instal·lador especialitzat (o be una empresa autoritzada si la companyia d’aigües 
del municipi així ho especifica).  
 
Si es modifica la instal·lació privativa interior cal que es faci amb un instal·lador especialitzat i 
d’acord amb la normativa vigent.  
 
Neteja:  
 
Si una xarxa d’aigua pel consum humà queda fora de servei més de 6 mesos es tancarà la seva 
connexió i es procedirà al seu buidat. Per posar-la de nou en servei s’haurà de netejar.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si es detecten fuites d’aigua a la xarxa comunitària d’aigua s'ha d'avisar ràpidament als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores adients. 
Les fuites d'aigua s'han de reparar immediatament per operaris competents, ja que l'acció 
continuada de l'aigua pot malmetre l'estructura. Si aquestes afecten al subsòl poden 
lesionar la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del terreny. 

 En cas d’una fuita d’aigua o d' una inundació caldrà: 
- Tancar la clau de pas de l'aigua de la zona afectada. 
- Desconnectar l'electricitat. 
- Recollir tota l'aigua. 
- Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al propi habitatge, local 

o zona com a les veïnes. 
- Fer reparar l'avaria. 
- Avisar a la companyia d'assegurances pels desperfectes ocasionats a propis i a 

tercers. 
 En cas de temperatures sota zero, cal fer córrer l'aigua per les canonades per evitar que 

es glacin. 
 

II.- Instruccions de manteniment: 
 
Els diferents components de xarxa d’aigua tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors i sales de màquines. 
 Els grups de pressió dels sistemes de sobre-elevació d’aigua i/o els sistemes de 

tractament d’aigua es mantindran segons les instruccions d’ús i manteniment donades pel 
fabricant. 

 
El manteniment de la instal·lació d’aigua situada des de la clau de pas general de l'edifici fins a la 
clau de pas dels espais privatius (habitatge o local) correspon a la propietat o a la comunitat de 
propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació situada entre la clau de pas de l’habitatge o 
local i els aparells d’aquests correspon a l'usuari. 

 
Instal·lació d'electricitat 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 



La instal·lació d’electricitat s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les 
prestacions de seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la 
instal·lació. 
 
Situació caixa general de protecció de l’edifici: 
ACCÈS PARCEL.LA. EN ARMARI. 
Tipus comptadors: Situació: 
MONOFÀSIC I TRIFÀSIC ACCÈS PARCEL.LA. 
Habitage/pis: Potència instal·lada (w) Situació del quadre de dispositius de comandament i protecció: 
Concessió 43984 W Serveis del bar. 
Generalitat 45828 w Porxo d’accés. 

 
Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la instal·lació no es pot 
consumir una potència elèctrica superior a la contractada. Caldrà doncs considerar la potència de 
cada aparell instal·lat donada pel fabricant per no sobrepassar – de forma simultània - la potència 
màxima admesa per la instal·lació. 
 
Els armaris o cambres de comptadors d'electricitat no han de tenir cap element aliè a la 
instal·lació. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la 
companyia de subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al 
responsable designat per la propietat. En el cas de l’existència a l’edifici d’un Centre de 
Transformació de l'empresa de subministrament, l’accés al local on estigui ubicat serà exclusiu del 
personal de la mateixa. 
 
El quadre de dispositius de comandament i protecció de l’habitatge, local o zona es composa 
bàsicament pels dispositius de comandament i protecció següents :  

 L'ICP (Interruptor de Control de Potència) és un dispositiu per controlar que la potència 
realment demandada pel consumidor no sobrepassi la contractada. 

 L'IGA (Interruptor General Automàtic) es un mecanisme que permet el seu accionament 
manual i que està dotat d’elements de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuïts.  

 L'ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la protecció contra contactes 
indirectes de tots els circuits (protegeix contra les fuites accidentals de corrent): 
Periòdicament s’ha de comprovar si l’interruptor diferencial desconnecta la instal·lació.  

 Cada circuit de la distribució interior té assignat un petit interruptor automàtic o interruptor 
omnipolar magneto tèrmics que el protegeix contra els curt circuits i les sobrecàrregues.  

 
En cas d'absència prolongada es recomanable tancar l'IGA de l'habitatge. Si es vol deixar algun 
aparell en funcionament, com la nevera, no es tancarà l’IGA però sí els interruptors magneto 
tèrmics dels altres circuits. 
  
No es tocarà cap mecanisme ni aparell elèctric amb el cos, mans o peus molls o humits. 
S'extremaran les mesures per evitar que els nens toquin els mecanismes i els aparells elèctrics, 
essent molt convenient tapar els endolls amb taps de plàstic a l’efecte. 
 
Per a qualsevol manipulació de la instal·lació es desconnectarà el circuit corresponent. 
 
Les males connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que poden generar un incendi. La 
desconnexió d'aparells s'ha de fer estirant de l'endoll, mai del cable. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions 
elèctriques comunes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment 
de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i la seva 
execució per part d’un instal·lador autoritzat.  
 
A les cambres de bany, vestuaris, etc., s’han de respectar els volums de protecció normatius 
respecte  dutxes i banyeres i no instal·lar ni mecanismes ni d’altres aparells fixos que modifiquin 
les distàncies mínimes de seguretat. 
 
Si es modifica la instal·lació privativa interior, cal que es faci d’acord amb la normativa vigent, a la 
potència contractada i amb una empresa autoritzada. 
 

Neteja: 
 
Per a la neteja de làmpades i lluminàries es desconnectarà l'interruptor magneto tèrmic del circuit 
corresponent. 
 
Incidències extraordinàries: 

 
 Si s'observen deficiències en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, làmpades 

foses en zones d’ús comú, etc.) s'ha d'avisar als responsables de manteniment per tal de 
que es facin urgentment les mesures oportunes.  

 Cal desconnectar immediatament la instal·lació elèctrica en cas de fuita d'aigua, gas o un 
altre tipus de combustible.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de xarxa d’electricitat tindran un manteniment periòdic d’acord amb el 
Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors. 
 Depenent de l’ús i de la potència instal·lada, s’haurà de revisar periòdicament la 

instal·lació.  
 
Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa 
subministradora o la que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el 
subministrament per la perillositat potencial de la instal·lació. 
 
Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periòdicament seguint les instruccions de 
manteniment facilitades pels fabricants. 
 
El manteniment de la instal·lació d’electricitat situada entre la caixa general de protecció de l'edifici 
i el quadre de dispositius de comandament i protecció dels espais privatius (habitatge o local) 
correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació 
situada entre el quadre de comandament i protecció de l’habitatge o local i els aparells d’aquests 
correspon a l'usuari. 
 

Instal·lació de gas  
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de gas s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les prestacions de 
seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Tipus de gas: Tipus de subministrament: 
NO N’HI HA  
Situació clau general de l’edifici: 
 
Tipus comptadors: Situació: 
  
Local/habitatge: Situació clau de pas Aparells instal·lats o a instal·lar : 
   
   
   

 
Els armaris o cambres de comptadors de gas, les sales de màquines o les zones de dipòsits no 
han de tenir cap element aliè a la instal·lació. Aquests recintes estan tancats amb clau i són 
d'accés restringit al personal de la companyia de subministrament i a l'empresa que faci el 
manteniment.  
 



Els tubs del gas no s'han de fer servir com a connexions a terra dels aparells elèctrics ni tampoc 
per a penjar-hi objectes. 
 
Els tubs flexibles de connexió del gas als aparells no han de ser més llargs d'1,50 metres. Han de 
dur imprès que acompleixen les exigències normatives i s'ha de vigilar que el seu període de 
vigència no hagi caducat. Cal assegurar-se que el tub flexible i els broquets de connexió estiguin 
ben acoblats i no ballin. No hi ha d'haver contacte amb cap superfície calenta com, per exemple,  
la part posterior del forn. 
 
Als espais on hi ha conduccions o aparells de gas no es poden tapar les reixetes de ventilació a 
l'exterior ja que modifiquen les condicions de seguretat de la instal·lació. 
 
En absències llargues cal tancar l'aixeta de pas general de la instal·lació de gas de l'habitatge, 
local o zona. Durant la nit és millor fer el mateix si no ha de quedar cap aparell de gas en 
funcionament.  
 
Si hem d'absentar-nos, encara que només sigui un instant, no deixar mai els focs de la cuina 
encesos. 
 
Els aparells privatius connectats a la xarxa es manipularan seguint les instruccions d'ús 
proporcionades pels seus fabricants. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions 
comunes de gas, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de 
les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i la seva execució 
per part d’un instal·lador autoritzat. 
 
Si es modifica la instal·lació privativa interior cal que es faci d’acord amb la normativa vigent, amb 
la companyia subministradora i amb un instal·lador autoritzat. 
 
Neteja: 
 
Els cremadors dels aparells que funcionen amb gas han de mantenir-se nets 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si es detecta una fuita de gas caldrà: 
- No encendre llumins, ni prémer timbres o mecanismes elèctrics ja que produeixen 

espurnes. 
- Tancar l'aixeta de pas general de la instal·lació del pis, local o zona. 
- En situació d’inici de foc – i si es possible - es pot intervenir amb un drap mullat o 

be amb un extintor. 
- Ventilar l'espai obrint portes i finestres. 
- Avisar immediatament a una empresa instal·ladora de gas autoritzada o al servei 

d'urgències de la companyia subministradora. 
 Si la flama dels cremadors es sorollosa, inestable i presenta juntes groguenques o 

ennegrides, o aquella s’apaga fàcilment, s’han de fer revisar per un instal·lador autoritzat. 
 
II.- Instruccions de manteniment: 

 
Els diferents components de xarxa de gas tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió i neteja cambres o armaris de comptadors. 
 Inspecció de la instal·lació comunitària de l’edifici. 
 Inspecció de les instal·lacions privatives (habitatges i locals) de l’edifici. 

 

Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa 
subministradora o la que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el 
subministrament per la perillositat potencial de la instal·lació. 
 
El manteniment de la instal·lació de gas situada entre la clau de pas general de l'edifici i la clau de 
pas dels espais privatius correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El 
manteniment de la instal·lació situada entre la clau de pas de l’habitatge o local i els aparells 
d’aquests correspon a l'usuari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instal·lació de desguàs 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de desguàs s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
de salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
L’inodor no es pot utilitzar com a abocador d'escombraries on llençar elements (bosses, plàstics, 
gomes, compreses, draps, fulles d'afaitar, bastonets, etc.) i líquids (greixos, olis, benzines, líquids 
inflamables, etc.) que puguin generar obstruccions i desperfectes en els tubs de la xarxa de 
desguàs. 
 
En general per desobstruir inodors i desguassos, en general, no es poden utilitzar àcids o 
productes que els perjudiquin ni objectes punxeguts que poden perforar-los. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la xarxa de 
desguàs, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les 
normatives vigents, i l’execució d’una empresa especialitzada. 
 
Si es modifica la instal·lació privativa interior, cal que es faci d’acord amb la normativa vigent i amb 
una empresa especialitzada.  
 
Neteja: 
 
Els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres sifòniques de les terrasses s’han de netejar i, 
per evitar mals olors, comprovar que no hi manca aigua.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si es detecten males olors (que no s’han pogut eliminar omplint d'aigua els sifons dels 
aparells sanitaris o de les buneres de les terrasses), o pèrdues en la xarxa de desguàs 
vertical i horitzontal, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè 
prenguin les mesures correctores adients. Les fuites de la xarxa de desguàs s'han de 
reparar immediatament per operaris competents, ja que l'acció continuada de l'aigua pot 
malmetre l'estructura, la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del subsòl. 

 Quan s’observin obstruccions o una disminució apreciable del cabal d’evacuació es 
revisaran els sifons i les vàlvules. 

 Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre 
d’altres) i/o veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar 
els escorrentius del terreny i per tant el sistema de desguàs. 

 



II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment periòdic d’acord amb 
el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió de la instal·lació. 
 Neteja d’arquetes. 
 Revisió i neteja d’elements especials: separadors de greix, separadors de fangs i/o pous i 

bombes d’elevació 
 
El manteniment de la instal·lació de desguàs fins als espais privatius (habitatge o local) correspon a la 
propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació i aparells situats 
dins l’espai de l’habitatge o local correspon a l'usuari. 
 
 
Instal·lació de calefacció  
 
I.- Instruccions d’ús: 
 
Condicions d’ús: 

 
La instal·lació de calefacció s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les 
prestacions específiques de salubritat, de funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energètic per a les 
quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Tipus de calefacció: 
CONDUCTES D’AIRE. 
 
Per optimitzar la despesa energètica de la instal·lació cal controlar amb programadors i termòstats 
les temperatures de l’ambient a escalfar en funció de la seva ocupació, de l’ús previst i de la seva 
freqüència.  
 
En el cas de que la calefacció consti de caldera i radiadors d’aigua calenta caldrà seguir les 
instruccions donades pel fabricant i les que es donen a continuació : 

- Engegar la calefacció amb un nivell d'aigua del circuit correcte. 
- Si s'ha d'afegir aigua al circuit fer-ho en fred. 
- Si la temperatura de la caldera sobrepassa els 90ºC cal desconnectar la 

instal·lació i avisar l'instal·lador. 
- Purgar periòdicament els radiadors d'aigua quan es sentin sorolls de l'aigua 

circulant pel seu interior. Per purgar-los cal que la instal·lació estigui funcionant i 
es descargoli lleugerament els cargols de la part superior dels radiadors fins que 
notem que no surt aire i comença a sortir aigua. 

- Els radiadors no es poden tapar amb objectes ja que decreix considerablement el 
seu rendiment. 

- Les temperatures recomanables per regular els termòstats són 21ºC de dia i 18ºC 
de nit. 

 
En el cas d'utilitzar estufes portàtils o plaques no s’han de cobrir i s'han de mantenir lluny de 
qualsevol objecte que es pugui inflamar, com cortinatges, roba de llit, mobles, etc. Cal educar els 
infants en l'ús de les estufes ja que, en moure-les, poden apropar-les als objectes esmentats 
anteriorment. Si no es prenen precaucions d’una ventilació permanent no s'ha de deixar cap estufa 
de butà encesa a l'habitació mentre es dorm. 
 
 
 
 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de 
calefacció comunitària, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’una empresa autoritzada.  
 
Si es modifica la instal·lació de l’habitatge o local cal que es faci amb un instal·lador autoritzat i 
d’acord amb la normativa vigent. 
 
Neteja: 
 
La pols dels radiadors o estufes es netejaran amb aspirador o amb un raspall especial, sempre 
d’acord amb les instruccions del fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si s'observen fuites d'aigua als aparells o a la xarxa, o altres deficiències en el 
funcionament de la instal·lació comunitària s’ha d'avisar als responsables de manteniment 
de l’edifici perquè es facin les actuacions oportunes.  

 En cas de poder actuar davant d’una fuita d’aigua caldrà: 
- Tancar la instal·lació. 
- Desconnectar l'electricitat de la zona afectada. 
- Recollir tota l'aigua. 
- Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al propi habitatge, local 

o zona com a les veïnes. 
- Fer reparar l'avaria. 
- Avisar a la companyia d'assegurances pels desperfectes ocasionats a propis i a 

tercers. 
 
II.- Instruccions de manteniment: 

 
Els diferents components de la instal·lació de calefacció tindran un manteniment periòdic d’acord 
amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspecció de les instal·lacions privatives de l’edifici. 
 

El manteniment de la instal·lació de calefacció comunitària fins a la clau de pas dels espais 
privatius (habitatge o local) correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El 
manteniment de la instal·lació a partir de la clau de pas situada a l’interior de l’espai privatiu 
correspon a l'usuari. 

 
 
Instal·lació de telecomunicacions 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de telecomunicacions s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint 
les prestacions específiques de funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Les instal·lacions de telecomunicacions permeten els serveis següents: 
 
 Servei de telefonia (també inclou la contractació del servei d’ADSL). 
 Servei de televisió terrestre, tan analògica com digital. 
 La instal·lació comuna també permet rebre la televisió per satèl·lit sempre i quan 

s’instal·li, entre d’altres, una antena parabòlica comunitària i els corresponents 
codificadors. 

 La instal·lació està prevista per poder col·locar una xarxa de distribució de dades per 
cable. 

 



No es poden fixar les antenes a les façanes. Es col·locaran preferent a les cobertes tot 
seguint les ordenances municipals i l’autorització de la propietat o comunitat de propietaris. 
 
Els armaris de les instal·lacions de telecomunicacions no han de tenir cap element aliè a la 
instal·lació i estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de l'empresa que faci 
el manteniment o instal·ladors autoritzats.  
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació 
de telecomunicacions, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.  
 
Aquesta prescripció inclou les petites modificacions de la instal·lació en espais d’ús privatiu 
doncs poden perjudicar la qualitat del so o imatge d’altres usuaris. 
 
Incidències extraordinàries: 
 
Si s'observen deficiències en la qualitat de la imatge o so, o en la xarxa (mecanismes i/o 
registres desprotegits, antenes el mal estat, etc.), s'ha d'avisar als responsables del 
manteniment de l’edifici per tal de que es prenguin les actuacions oportunes.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 

 
Es molt recomanable subscriure un contracte de manteniment de la instal·lació amb una empresa 
especialitzada que pugui actualitzar periòdicament la instal·lació i donar resposta d’una manera 
ràpida i eficaç a les deficiències que puguin sorgir. 
 
A partir del registre d’enllaç situat al punt d’entrada general de l’edifici el manteniment de la 
instal·lació és a càrrec de la propietat. Abans d’aquest punt el manteniment va a càrrec de 
l’operadora contractada.  
 
El manteniment de la instal·lació a partir del registre d’enllaç, situat al punt d’entrada general de 
l’edifici, fins als Punts d’accés a l’usuari, situat a l’interior dels espais privatius, correspon a la 
propietat o comunitat de propietaris de l’edifici. A partir d’aquest punt el manteniment va a càrrec 
de l’usuari. 
 
 

 
Instal·lació solar tèrmica per l’aigua calenta sanitària 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Consideracions d’ús : 
 
La instal·lació solar tèrmica per l’aigua calenta sanitària s’utilitzarà exclusivament per a l'ús 
projectat, mantenint les prestacions específiques de salubritat, de funcionalitat i d’estalvi energètic 
per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
La zona on s’ubiquen els captadors no han de tenir cap element aliè a la instal·lació. Aquest espai 
s'ha de netejar periòdicament i, si s’escau, comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels 
desguassos. Aquestes són d'accés restringit a l'empresa que faci el manteniment i, en cas 
d'urgència, al responsable designat per la propietat.  
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació solar 
tèrmica per l’aigua calenta sanitària, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, 
el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador especialitzat. 
 
Si es modifica la instal·lació privativa interior, cal que es sol·liciti a la propietat ,que es faci amb 
una empresa especialitzada i d’acord amb la normativa vigent.  

 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si s'observen fuites d'aigua o deficiències a la xarxa de la instal·lació s'ha d'avisar als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè es facin les actuacions oportunes.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 

 
Els diferents components de la instal·lació solar tèrmica per l’aigua calenta sanitària tindran un 
manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 
 Neteja captadors i inspecció visual dels seus components. 
 Purgues dels circuits i inspecció visual dels seus components. 
 Revisió general de la instal·lació. 

 
El manteniment de la instal·lació solar tèrmica comunitària fins a la clau de pas dels espais 
privatius (habitatge o local) correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El 
manteniment de la instal·lació situada entre la clau de pas de l’habitatge o local i els aparells 
correspon a l'usuari. 
 
 

Instal·lació de ventilació 
  
I.- Instruccions d’ús: 

  
Condicions d’ús: 
  
La instal·lació de ventilació s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
específiques de salubritat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
  
Sistema o aparells 
instal·lats: 

Situació: 

 VENTILACIÓ FORÇADA. Cuina, serveis del bar, banys. 

  
No és permès connectar en els conductes d’admissió o extracció de la instal·lació de ventilació les 
extraccions de fums d’altres aparells (calderes, cuines, etc.). Tanmateix no es poden connectar els 
extractors de cuines a les xemeneies de les calderes i a l’inrevés. 
  
No es poden tapar les reixetes de ventilació de les portes i finestres. 
  
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
  
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de 
ventilació, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les 
normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador especialitzat.  

 



 

 

4.5.- CONTROL DE QUALITAT. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Control de qualitat dels materials 
 
 
 

 
 

Relació i definició de controls que s’han de fer d’acord amb el Decret 375/88 d’1 
de desembre de 1988 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COL·LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA 
OFICINA CONSULTORA TÈCNICA - COAC 
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JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

 
El plec de condicions que s’adjunta té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al 
desenvolupament del projecte de control de materials, a fi de complir el decret 375/88 d’1 de 
desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 de 
setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 
22/6/92) i 29 de juliol de 1994 (DOGC 12/9/94). 
 
L’arquitecte autor del projecte d’execució d’obres enumerarà i definirà dintre del plec de 
condicions els controls de qualitat a realitzar que siguin necessaris per a la correcta execució 
de l’obra. Aquests control seran, com a mínim, els especificats a les normes de compliment 
obligat, i en qualsevol cas tots aquells que l’arquitecte consideri precisos per a la seva finalitat, 
podent en conseqüència establir criteris especials de control més estrictes que els establerts 
legalment, variant la definició dels lots o el nombre d’assaigs i proves preceptius i ordenant 
assaigs complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals seran acceptats pel 
promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa. 
 
L’arquitecte tècnic o aparellador que intervingui en la direcció d’obres elaborarà dintre de les 
prescripcions contingudes al projecte d’execució un programa de control de qualitat, del qual 
haurà de donar coneixement al promotor. 
 
En el programa de control de qualitat s’haurà d’especificar els components de l’obra que cal 
controlar, les classes d’assaig, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l’avaluació 
econòmica dels assaigs, anàlisis i proves que vagin a càrrec del promotor. 
 
Opcionalment el programa de control de qualitat podrà preveure anàlisis i proves 
complementàries en funció del contingut del projecte. 
 
Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses del assaigs, anàlisis i proves fetes per 
laboratoris, persones o entitats que no intervinguin directament en l’obra, restant obligat aquell 
a satisfer-les puntualment en el moment en què es produeixi el seu acreditament. 
 
El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció 
Facultativa en el termini màxim de ...15.... dies des del moment que es van encarregar. A tal 
efecte el promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb 
les obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir el compliment puntual dels laboratoris 
i d’altres persones contractades a l’efecte. 
 
El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà 
del risc exclusiu del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la 
qual podrà ordenar la paralització de tots o part del treballs d’execució si considera que la seva 
realització, sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra 
executada. 
 
El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en 
compliment del programa de control de qualitat, restant facultat el propietari per rescindir el 
contracte en cas d’incompliment o compliment defectuós comunicat per la Direcció Facultativa. 
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AIGUA PER PASTAR 
 
 
− L’aigua que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó haurà d’estar sancionada per la pràctica i 

complirà les condicions indicades a l’article 27 de la “Instrucción de Hormigón Estructural” 
(EHE). En cas de dubte, es realitzarà el control de recepció i els assaigs pertinents, segons 
que s’indica a l’article 81.2 de l’EHE.   

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

− Es justificarà, per part del constructor, que l’aigua utilitzada compleix les condicions exigides en els articles 27 i 
81.2 de l’EHE (mitjançant assaigs de laboratori), o bé justificarà especialment que no altera perjudicialment les 
propietats exigides al formigó, ni a curt ni a llarg termini, segons que s’indica a l’article 81.2 de l’EHE. 

 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en laboratori homologat, amb 
la metodologia referenciada entre parèntesi i els criteris d’acceptació indicats als articles 27 i 81.2.3 de l’EHE: 
 

− Determinació del pH (UNE 7234/71) 
− Determinació de substàncies disoltes (UNE 7130/58) 
− Determinació del contingut total de sulfats (UNE 7131/58) 
− Determinació del Ió-clor (UNE 7178/60) 
− Determinació d’hidrats de carboni (UNE 7132/58) 
− Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235/71) 

 
La presa de mostres es farà segons UNE 7236/71 
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ÀRID PER ELABORAR FORMIGÓ 
 

− L’àrid que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó complirà les condicions indicades a l’article 
28 de l’EHE i tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de 
condicions, pressupost i plànols. És a dir: 

Mida mínima i màxima de l’àrid (EHE, art. 28.2): 16 mm per sostres i 20 mm resta. 

− Quan no hi hagi experiència prèvia d’ús es realitzaran assaigs d’identificació, segons que 
s’indica a l’article 28.1 de l’EHE i els corresponents a les condicions físico-químiques, físico-
mecàniques i granulomètriques especificats a l’article 28.3 de l’EHE. 

− Esta prohibida l’utilització d’àrids que continguin sulfurs oxidables. 

− Els àrids es transportaran i emmagatzemaran de manera que s’eviti la seva segregació i 
contaminació, i hauran de mantindré les seves característiques gramulomètriques fins la 
seva incorporació a la mescla. 

− Cada procedència diferent serà considerada com a lot independent. 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

 
Documentals: 

 
− Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de l’albarà. 

Cada càrrega d’àrid anirà acompanyada d’un full de subministrament que estarà sempre a disposició de la 
Direcció d’Obra i en el que figuraran, com a mínim, les dades especificades a l’article 28.4 de l’EHE. 

− Es justificarà, per part del constructor, que l’àrid utilitzat compleix les condicions exigides en l’article 28 de l’EHE 
(mitjançant assaigs de laboratori o experiència prèvia) o bé justificarà explícitament que no altera especialment 
les propietats exigibles al formigó, ni a curt ni a llarg termini, segons que s’indica a l’article 81.3.3 de l’EHE. 

− En cas d’utilitzar escòries siderúrgiques, es comprovarà que no contenen silicats inestables ni compostos 
ferrosos, segons que s’indica a l’article 28.1 de l’EHE. 

Operatius: 
 

− Es realitzarà la presa de mostres necessàries per a possibles comprovacions posteriors. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat, 
amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segons: 
 

− Estabilitat d’escòries siderúrgiques () (EHE, art. 28.1) 
− Mida màxima/mínima de l’àrid (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 
− Contingut de fins (UNE 933-2/96) (EHE, art. 28.3.3) 
− Coeficient de forma en graves (UNE 7238/71) (EHE, art. 28.3.3) 
− Índex d’àrids laminars en graves (UNE 933-3/97) (EHE, art. 28.3.3) 
− Compostos totals de sofre (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
− Sulfats solubles en àcids (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
− Contingut de clorurs (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
− Terrossos d’argila (UNE 7133/58) (EHE, art. 28.3.1) 
− Partícules toves (UNE 7134/58) (EHE, art. 28.3.1) 
− Partícules de baix pes específic (UNE 7244/71) (EHE, art. 28.3.1) 
− Contingut de matèria orgànica en sorres (UNE EN 1744-1/99) ( EHE, art. 28.3.1) 
− Equivalent de sorra EAV (UNE 83131/90) (EHE, art. 28.3.1) 
− Reactivitat amb els àlcalis del ciment (UNE 146507/99 EX i UNE 146508/99 EX) (EHE, art. 28.3.1) 
− Coeficient de friabilitat en sorres (UNE EN 1097-1/97) (EHE, art. 28.3.2) 
− Resistència al desgast en graves (UNE EN 1097-2/99) (EHE, art. 28.3.2) 
− Absorció d’aigua en sorres (UNE 83133/90) (EHE, art. 28.3.2) 
− Absorció d’aigua en graves (UNE 83134/90) (EHE, art. 28.3.2) 
− Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE EN 1367-2/99) (EHE, art. 28.3.2) 
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CIMENT PER ELABORAR FORMIGÓ 
 

 
− El ciment que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que 

s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els 
criteris indicats en la “Instrucción para la recepción de cementos” (RC-03) i complirà les 
condicions indicades a l’article 26 de l’EHE. Es a dir: 
 

Tipus de ciment (RC-03, taula 4.1.1): CEM 1 
 
Altres característiques: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 

 
− No s’utilitzaran lots de ciment que no vinguin acompanyats del certificat de garantia del 

fabricant, firmat per una persona física (EHE, art. 81.1.1). 
 

− Criteris de definició de remesa, lot i mostra (RC-03, art. 11 o a definir per l’aparellador o 
arquitecte tècnic): A determinar pel Director d'Execució de l'obra 

 
 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

 
Documentals: 

 
− Es comprovarà que el ciment disposa de la documentació que acredita que està fabricat i comercialitzat de 

manera legal. 
− Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de l’albarà i 

la documentació annexa, els quals contindran totes les dades indicades en l’article 11.2 de la RC-03. 
Operatius: 

 
− Es comprovarà la temperatura del ciment de cada partida en el moment de l’arribada, segons l’article 26.2 de 

l’EHE. 
− Es comprovarà, per a cada partida, que la forma de subministrament s’ajusti a les indicacions de l’article 26.2 de 

l’EHE i de l’article 8 de la RC-03. 
− En cas de no disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat “CE”, abans de començar les feines de 

formigonat i sempre que variïn les condicions de subministrament, es realitzarà la presa de mostres 
corresponent als assaigs de recepció previstos a la RC-03 (art. 11.3), als previstos al Plec de Prescripcions 
Tècniques Particular i als necessaris per la determinació del contingut de clorurs (EHE, art. 81.1.2). En aquest 
cas, i com a mínim cada tres mesos d’obra, es comprovaran les següents especificacions: composició del 
ciment, principi i final d’adormiment, resistència a compressió i estabilitat de volum. 

− En cas de disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat “CE”, els assaigs de recepció podran 
substituir-se per una còpia del corresponent certificat, segons s’indica als articles 11.4 de la RC-03 i 81.1.2 de 
l’EHE. En aquest cas, la direcció d’obra pot, mitjançant comunicació escrita, dispensar de la realització dels 
assaigs previstos al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, de la determinació del contingut de clorurs i 
de les comprovacions trimestrals esmentades al paràgraf anterior, que seran substituïdes per la documentació 
d’identificació del ciment junt amb els resultats de l’autocontrol. (RC-03, art.  11.4; EHE, art.  81.1.2; Decret 
375/88, annex 1). 

− Es realitzarà una presa de mostres preventiva, segons s’indica en els articles 81.1.2 de l’EHE i 11.3 de la RC-
03. 

 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat, 
amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els criteris d’acceptació especificats per a cada tipus de ciment a la RC-03 
i/o especificats en el segon parèntesi: 
 

− Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96) 
− Residu insoluble (UNE EN 196-2/96) 
− Contingut de sulfats (UNE EN 196-2/96) 
− Contingut de clorurs (UNE 80217/91) (EHE, art.  30.1) 
− Putzolanicitat (UNE EN 196-5/96) 
− Principi i final d’adormiment (UNE EN 196-3/96) 
− Estabilitat de volum (UNE EN 196-3/96) 
− Resistència a compressió (UNE EN 196-1/96) 
− Composició potencial del clinker (UNE 80304/86) 
− Calor d’hidratació (UNE 80118/86 EX) 
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− Índex de blancor (UNE 80117/87 EX) 
− Alúmina (UNE 80217/91) 
− Àlcalis (UNE 80217/91) 
− Finor de molta (UNE 80122/91 o UNE 80108/86) 
− Pes específic (UNE 80103/86) 
− Superfície específica Blaine (UNE 80122/91) 
− Humitat (UNE 80220/85) 
− Òxid de calç lliure (UNE 80243/86) 
− Titani (UNE 80228/88 EX) 
− Composició i especificacions dels ciments comuns (UNE 80301/96) 
− Composició i especificacions dels ciment resistents a sulfats i/o a l’aigua del mar (UNE 80303/96) 
− Composició i especificacions dels ciments blancs (UNE 80305/96) 
− Composició i especificacions del ciments de baix calor d’hidratació (UNE 80306/96) 
− Composició i especificacions dels ciment per usos especials (UNE 80307/96) 
− Composició i especificacions dels ciments d’aluminat de calci (UNE 80310/96) 
− Fals adormiment (UNE 80114/96) (EHE, art. 26.2) 
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ADDITIUS PER A FORMIGÓ 
 
 
− Els additius que s’utilitzaran en l’elaboració del formigó s’incorporaran en una proporció no 

superior al 5% del pes de ciment, segons l’article 29.1 de l’EHE i tindran les característiques 
que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir: 

 
Tipus d’additiu: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 
Proporció: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 

 
− Esta prohibida la utilització d’additius que continguin clorurs, sulfurs, sulfits o altres 

components químics que puguin produir o afavorir la corrosió de les armadures. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 
 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 

Documentals: 
 

− Es controlarà, per a cada additiu diferent, la seva designació, segons s’indica a l’article 29.1 de l’EHE. 
− Es comprovarà el certificat d’assaigs previs per a cada additiu diferent, segons que s’indica a l’article 81.4.2 de 

l’EHE. 
− Es comprovarà el certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, per a cada additiu diferent 

agregat en les proporcions i condicions previstes, segons els articles 29.1 i 81.4 de l’EHE. 
− Es comprovarà el certificat de laboratori conforme l’additiu no conté compostos químics que puguin afavorir la 

corrosió de les armadures, per a cada additiu diferent i segons l’article 81.4.2 de l’EHE. 
 
Operatius: 
 

− En cas de formigó fet a l’obra, es comprovarà l’etiquetat en cada subministrament, segons que s’indica en els 
articles 29.1 i 81.4 de l’EHE. 

− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat i 
amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 
 

− Anàlisi infraroig (UNE EN 480-6/97) 
− Residu sec en additius líquids (UNE EN 480-8/97) 
− Pèrdua de massa en additius secs (UNE 83206/85) 
− Pèrdua per calcinació (UNE 83207/85) 
− Residu insoluble en aigua destil·lada (UNE 83208/85) 
− Contingut d’aigua no combinada (UNE 83209/86) 
− Contingut d’halogenurs totals (UNE 8210/88 EX) 
− Contingut de compostos de sofre (UNE 83211/87 EX) 
− Pes específic en additius líquids (UNE 83225/86) 
− Densitat aparent en additius sòlids (UNE 83226/86) 
− Determinació del pH (UNE 83227/86) 
− Determinació de la consistència mitjançant la taula de cops (UNE 83258/88 EX) 
− Determinació del contingut d’aire inclòs (UNE 83259/88 EX) 

 
La presa de mostres es farà segons UNE 83254/87 EX. 
 
En el cas d’haver d’efectuar assaigs sobre mostres de formigó, aquestes es prepararan segons la UNE 480-1/98. 
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ADDICIONS PER ELABORAR FORMIGÓ: CENDRES VOLANTS, FUM DE SÍLICE 
 
 
− La utilització d’addiccions sols es podrà fer amb coneixement del sol·licitant del formigó i 

l’autorització expressa de la direcció de l’obra. En qualsevol cas es compliran les condicions 
indicades a l’article 29.2 de l’EHE. 

 
Percentatge de cendres volants respecte el pes de ciment: A determinar pel Director 
d'Execució de l'obra 
Percentatge de fum de sílice respecte el pes de ciment: A determinar pel Director 
d'Execució de l'obra 

− En cas d’utilitzar addicions en l’elaboració del formigó, es farà servir sempre ciment del 
tipus CEM I. A més, en estructures d’edificació, la quantitat de cendres volants no excedirà 
del 35% i la de fum de sílice del 10% del pes del ciment. 

 
− Cal considerar que ambdues addicions poden produir una disminució del pH, accelerant la 

carbonatació si no es protegeix el formigó. 
 
− Abans d’iniciar l’obra, i cada cop que es produeixi una modificació de les característiques de 

qualitat del producte, es realitzaran en un laboratori homologat els assaigs previstos a 
l’article 29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, segons es tracti de cendres volants o fum de sílice. La 
determinació de l’índex d’activitat resistent es farà amb ciment de la mateixa procedència 
que el previst per executar l’obra. 

 
− Per comprovar l’homogeneïtat del subministrament, com a mínim cada tres mesos, es 

determinarà per les cendres volants el contingut d’anhídrid sulfúric, la pèrdua al foc i la 
finor, i pel fum de sílice el contingut de clorurs i la pèrdua al foc. 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

− Es comprovarà el certificat de garantia, emès per un laboratori homologat, conforme l’addició no conté 
compostos químics que puguin afectar la durabilitat del formigó o afavorir la corrosió de les armadures, i a més 
compleix les especificacions de l’article 29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, segons es tracti de cendres volants o fum de 
sílice, d’acord amb les indicacions de l’article 81.4 de l’EHE. 

 
Operatius: 
 

− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat, 
amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els criteris d’acceptació que consten als articles 29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, 
segons es tracti de cendres volants o fum de sílice: 
 

− Contingut d’anhídrid sulfúric (UNE EN 196-2/96) 
− Contingut de clorurs ( UNE 80217/91) 
− Contingut d’òxid de calç lliure (UNE EN 451-1/95) 
− Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96) 
− Finor (UNE EN 451-2/95) 
− Índex d’activitat resistent (UNE EN 196-1/96) 
− Expansió (UNE EN 196-3/96) 
− Contingut d’òxid de silici (UNE EN 196-2/96) 
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 FORMIGÓ FET A L’OBRA 
 
 
− El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra serà elaborat “in situ”, complirà les 

condicions indicades a l’article 69.3 de l’EHE i i tindrà les característiques que 
s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. 

 
 
Element a construir: Fonaments, Estructura 
Designació del formigó per propietats: Segons plànols d´estructura.  
 
Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art.  39.2): HM, HA 
Resistència (EHE, art.  39.2): 20 per HM, 25 per HA 
Consistència (EHE, art.  30.6): tova (B) 
Mida màxima del granulat (EHE, art.  28.2): 16 per sostres, 20 resta 
Tipus d’ambient (EHE, art.  8.2): I interior, IIa soterranis i fonaments, IIb exterior vist 
 
Contingut mínim de ciment (EHE, art. 37.3.2): Per HA:  Exposició I: 250, exposició 
IIa: 275 i exposició IIb: 300 
Relació màxima aigua/ciment (EHE, art. 37.3.2): Exposició I: 250, exposició IIa: 275 i 
exposició IIb: 300 
Altres característiques: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 

 
− Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE, art.  15.3): 1,5 (especificat en els plànols 

d'estructura) 
 
− Control estadístic de la qualitat (art 88 EHE): Normal (especificat en els plànols d'estructura) 
 
− Criteri de divisió de lots (EHE, art. 88.4 o a definir per l’aparellador o arquitecte tècnic): A 

determinar pel Director d'Execució d'Obra 
 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROL PREVI A L’INICI DE L’OBRA 
 

− En els casos previstos a l’article 37.3.2. (classes d’exposició III ó IV, o qualsevol classe específica d’exposició) i 
prèviament a l’inici de les operacions de formigonat caldrà comprovar el compliment de les especificacions 
relatives a la durabilitat del formigó, contingut mínim de ciment i relació màxima aigua/ciment, validant les 
dosificacions proposades. Aquesta comprovació es farà mitjançant l’assaig de penetració d’aigua sota pressió 
(UNE 83309/90 EX) segons s’especifica a l’article 85.2 i amb els criteris d’acceptació que consten a l’article 
85.3. de l’EHE.  

− Justificació per part del constructor (mitjançant experiència o assaigs previs) que el formigó resultant de les 
dosificacions previstes compleix les condicions exigides en l’article 30 de l’EHE i en el plec de condicions, 
segons el que s’indica a l’article 68 de l’EHE. 

 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

− Es comprovarà mitjançant les anotacions al llibre registre de fabricació del formigó que aquest s’ha fabricat 
segons les dosificacions previstes i prèviament acceptades per la direcció d’obra (EHE, art. 69.3). 

 
Operatius: 
 

− Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en l’article 83 de l’EHE. 
− Es realitzaran provetes segons l’article 88 de l’EHE en el nombre necessari i amb el criteri de divisió de lots 

indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de resistència a compressió a 7 i 28 dies. 
− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors (d’acord amb l’UNE 

83300/84). 
 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la seva col·locació en obra. 
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ASSAIGS DE LABORATORI 
 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les indicacions de les normes 
referenciades entre parèntesi i amb els criteris de tolerància expressats en l’article 88 de l’EHE: 
 

− Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art.  88) 
− Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art.  88) 

 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, amb la metodologia i els 
criteris d’acceptació referenciats entre parèntesi: 
 

− Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art.  28.2) 
− Ió-clorur total (EHE, art.  30.1) 
− Densitat (UNE 83317/91) 
− Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89) 
− Penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) (EHE, art.  85) 
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FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL 
 
 
− El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra procedirà de central formigonera, complirà 

les condicions indicades a l’article 69.2 de l’EHE i tindrà les característiques que 
s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir: (veure 
EHE, art.  69.2.8) 

 
Element a construir: Fonaments, Estructura 
Designació del formigó per propietats: Segons planols d´estructura.  
 
Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art.  39.2): HM, HA 
Resistència (EHE, art.  39.2): 20 per HM, 25 per HA 
Consistència (EHE, art.  30.6): tova (B) 
Mida màxima del granulat (EHE, art.  28.2): 16 per sostres, 20 resta 
Tipus d’ambient (EHE, art.  8.2): I interior, IIa soterranis i fonaments, IIb exterior vist 
 
 

Designació del formigó per dosificació: 
Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art.  39.2): HM, HA 
Consistència (EHE, art.  30.6): tova (B) 
Mida màxima del granulat (EHE, art.  28.2): 16 per sostres, 20 resta 
Tipus d’ambient (EHE, art.  8.2): I interior, IIa soterranis i fonaments, IIb exterior vist, 
... 
Contingut mínim de ciment (EHE, art.  37.3.2): Per HA: Exposició I: 250, exposició 
IIa: 275 i exposició IIb: 300 
 
Designació, classe resistent i característiques addicionals del ciment (RC-03, taula 
4.1.1): CEM I 
Altres característiques: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 
 

− Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE, art.  15.3): 1,5 (especificat en els planols 
d'estructura) 

 
− Control estadístic de la qualitat (art 88 EHE): Normal (especificat en el planol d'estructura) 
 
− Criteri de divisió de lots (EHE, art. 88.4 o a definir per l’aparellador o arquitecte tècnic): A 

determinar pel Director d'Execució d'Obra 
 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de l’albarà, 
signat per persona física, el qual contindrà totes les dades indicades en l’article 69.2.9.1 de l’EHE. 

− Es comprovarà el nivell d’homologació de la central productora, que pot ser un distintiu oficialment reconegut o 
un certificat CC-EHE (EHE, art.  81). 

Operatius:  
 

− Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en l’article 83 de l’EHE. 
− Es realitzaran provetes segons l’article 88 de l’EHE, en el nombre necessari i amb el criteri de divisió de lots 

indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de resistència a compressió a 7 i 28 dies. 
− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors (d’acord amb l’UNE 

83300/84). 
− En cas de formigons fabricats en una central que no disposi d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat 

CC-EHE, es realitzaran els assaigs de recepció en obra dels components del formigó, segons que s’indica a 
l’article 81 de l’EHE. 

− Sota l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà aplicar una reducció en el nombre d’amassaments a 
assajar per cada lot segons s’estableix a l’apartat 3 de l’annex al Decret 375/88. 

 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la seva col·locació en obra. 
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ASSAIGS DE LABORATORI 
 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les indicacions de les normes 
referenciades entre parèntesi i amb els criteris de toleràncies expressats en l’article 88 de l’EHE: 
 

− Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art. 88) 
− Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art. 88) 

 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, amb la metodologia i els 
criteris d’acceptació referenciats entre parèntesi: 
 

− Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 
− Ió-clorur total (EHE, art. 30.1) 
− Densitat (UNE 83317/91) 
− Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89) 
− Penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) (EHE, art. 85) 
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RODONS D’ACER PER A FORMIGÓ 
 
 
− Els rodons d’acer per armar que s’utilitzaran en l’obra compliran les condicions indicades a 

l’article 31 de l’EHE i tindran les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de 
condicions, pressupost i plànols: És a dir: 

 
Designació (EHE, art. 31): B500S per barres i B500T per malles electrosoldades 
Diàmetres: 4, 6, 8, 10, 12, 16 i 20 
Distintiu de qualitat (EHE, art. 31.5.1):  A determinar pel Director d'Execució de l'obra 
Altres característiques: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 

 
− No s’utilitzaran partides d’acer que no vinguin acompanyades del certificat de garantia del 

fabricant, firmat per una persona física (EHE, art. 90.1). 
 
− Nivell de control (EHE, art. 90): Normal  (especificat en el plànols d'estructures) 
 
− Criteri de divisió de lots (EHE, art. 90.3 o a definir per l’aparellador o arquitecte tècnic): A 

determinar pel Director d'Execució d'Obra. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma, freqüència i toleràncies necessaris per realitzar els controls 
següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

− Es controlarà, per cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, l’albarà i allò especificat 
en el projecte. 

− En el cas d’acers certificats, aquells que disposen d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE, 
es sol·licitarà per cada partida l’acreditació d’aquest distintiu i el certificat de garantia del fabricant (EHE, art. 
31.5.1). 

− Els acers no certificats aniran acompanyats, per cada partida, dels assaigs corresponents, fets en un laboratori 
homologat, conforme compleixen les exigències establertes a l’EHE (EHE, art. 31.5.2). 

− En barres corrugades i malles electrosoldades es sol·licitarà, per a cada subministrador i tipus d’acer, el 
certificat específic d’adherència, segons que s’indica al article 31 de l’EHE. 

Operatius: 
 

− Es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons l’article 90.2 i 90.3 de l’EHE, amb l’objecte de 
verificar que la secció equivalent compleix les especificacions de l’article 31.1 de l’EHE. 

− En barres corrugades, es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons l’article 90.3 de l’EHE, amb 
l’objecte de verificar que les característiques dels resalts s’ajusten a les variacions consignades obligatòriament 
en el certificat específic d’adherència, segons que s’indica a l’article 31.2 de l’EHE (control normal). 

− En barres corrugades i malles electrosoldades, es realitzaran les determinacions necessàries per lot, amb 
l’objecte de verificar el gravat de les marques d’identificació (tipus d’acer, país d’origen i marca del fabricant) 
segons que s’indica a l’article 31.2 de l’EHE. 

− Es comprovarà l’absència d’esquerdes en les zones de doblegat i ganxos d’ancoratge, mitjançant inspecció 
visual (control a nivell reduït) o després de l’assaig de doblegat - desdoblegat segons s’indica a l’article 31.2 de 
l’EHE (control a nivell normal). 

− En el cas d’existir unions per soldadura es comprovarà l’aptitud pel soldatge segons l’article 90.4 de l’EHE. 
− Com a mínim dos cops al llarg de l’obra es determinarà el límit elàstic, la carrega de trencament i l’allargament 

en trencament en una proveta de cada diàmetre, tipus i subministrador d’acer, segons l’article 90.3 de l’EHE 
(control normal). 

− En el cas de les malles electrosoldades aquestes determinacions es faran sobre dos assaigs per cada diàmetre 
principal utilitzat, e inclouran l’assaig de resistència a l’arrencament del nus soldat (EHE, art. 90.3) (control 
normal). 

− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de posteriors assaigs de comprovació. 
− En el cas d’acers certificats, que disposin d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE i sota 

l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà deixar d’assajar l’acer en les condicions que estableix 
l’apartat 2 de l’annex al Decret 375/88. 

 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva col·locació en obra. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
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Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el 
primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segon: 
 

− Límit elàstic (UNE, 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 
− Càrrega de trencament (UNE EN 10025) (EHE, art. 90.5) 
− Allargament en trencament (UNE EN 10025) (EHE, art. 90.5) 
− Doblegat-desdoblegat (UNE 36068/94 i EHE, art. 31.2 i 31.3) (EHE, art. 90.5) 
− Resistència a l’arrencament del nus soldat (UNE 36462/80) (EHE, art. 90.5) 

 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en laboratori homologat, amb 
la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segon: 
 

− Soldatge (EHE, art. 90.4) (EHE, art. 90.5) 
− Adherència (UNE 36740/98) (EHE, art. 31.2) 
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ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES 
 
 
− L’acer que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen 

en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats al 
CTE DB SE-A. És a dir: 

 
Designació (DB SE-A, taula 4.1): S275JR 
Tipus i ubicació: Segons planols d´estructura. 

 
− Coeficient de majoració de càrregues adoptat en el càlcul (DB SE-A): Indicat en els plànols 

d’estructura 
 
− Criteri de divisió de lots (DB SE-A): A determinar pel Director d'Execució de l'obra 
 
S’identificarà sempre als plànols el lot al qual pertany cada perfil utilitzat. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de l’albarà. 
− Es controlarà la garantia del fabricant per a cada classe d’acer. 

 
Operatius: 
 

− Es comprovarà l’existència de la marca d’identificació.. 
− Es comprovarà que els possibles defectes superficials del producte s’ajusten al que indiquen les normes de 

qualitat. 
− Es comprovarà que els possibles defectes dimensionals del producte s’ajusten al que indiquen les normes de 

qualitat. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat i 
amb les indicacions i criteris d’acceptació de les normes referenciades entre parèntesi: 
 

− Límit elàstic (UNE EN 10025) (DB SE-A, Taula 4.1) 
− Resistència a tracció (UNE ) (DB SE-A) 
− Allargament fins trencament (UNE) (DB SE-A) 
− Doblegat sobre mandrí (UNE) (DB SE-A) 
− Resiliència (UNE) (DB SE-A) 
− Estat de desoxidació (DB SE-A) 
− Contingut de carboni en colada i producte (UNE) (DB SE-A) 
− Contingut de fòsfor en colada i producte (UNE) (DB SE-A) 
− Contingut de sofre en colada i producte (UNE) (DB SE-A) 
− Contingut de nitrògen en colada i producte (UNE) (DB SE-A) 
− Contingut de silici en colada i producte (UNE) (DB SE-A) 
− Contingut de manganès en colada i producte (UNE) (DB SE-A) 
− Duresa Brinell (UNE) (DB SE-A) 
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 MAONS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL 
 
 
− Els maons s’utilitzaran en l’execució de l’obra tindran les característiques que s’especifiquen 

en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats a 
la CTE DB SE-F i en el “Pliego General de Condiciones para la recepción de ladrillos 
cerámicos en las obras de construcción” (RL-88) i que, en resum, són els següents: 

 
• Exposició: 

Classe (DB SE-F taula 3.1: interior, exterior, marí i altres): Interior i exterior 
Designació (DF SE-F taula 3.1: I, IIa, IIb, IIIa, IIIb, IIIc i IV): Interior I i exterior IIb 
 

• Peces: 
Classificació (DB SE-F taula 4.1: massisses, calades, alleugerides o foradades): 
Calades 
Designació (DB SE-F  4.1.1: nominals + un junt): català 30 x 15 x 10 cm, mètric 25 x 
12,5 x 10 cm 
Resistència compressió: 15 N/mm2 

 
• Morter: 

Tipus (DB SE-F 4.2.1: ordinari, prim o lleuger): Ordinari 
Especificació (DB SE-F 4.2.2): M7,5b o 1:1/2:4 (ciment, calç, sorra) 
  

• Fàbrica: 
Categoria (DB SE-F 4.6.1: A, B o C): C  
Resistència compressió (DB SE-F taula 4.4): 5  N/mm2 
 

− La definició de “partida” i “mostra” es realitzarà segons els apartats 6.1 i 6.2 de la RL-88, 
identificant sempre el subministrament amb el seu destí a l’obra. 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

− Es controlarà, per a cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, l’albarà i allò 
especificat en el projecte, segons les indicacions de l’apartat 5.2 de la RL-88. 

− Es sol·licitarà, per a cada subministrament i tipus de maó, el document de garantia del fabricant de la 
resistència a compressió, segons que s’indica a l’apartat 4.2 de la RL-88. 

− Si els maons no disposen de distintiu de qualitat, es comprovarà, per a cada subministrador i tipus de maó, la 
certificació dels assaigs realitzats en laboratori, segons l’apartat 6.4 de la RL-88. 

− Si els maons tenen segell INCE o equivalent, es comprovarà, per a cada subministrador i tipus de maó, la 
vigència i documentació del distintiu de qualitat. 

Operatius: 
 

− Es verificarà la correspondència entre la mostra de contrast i la partida subministrada, segons l’apartat 6.4 de la 
RL-88. 

− Es comprovarà la inexistència de fissures no tolerables, segons l’apartat 4.3 de la RL-88. 
− Es comprovarà la inexistència d’exfoliacions, segons l’apartat 4.3 de la RL-88. 
− Es comprovarà la inexistència d’escrostonats per pinyol, segons l’apartat 4.3 de la RL-88. 

 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en laboratori homologat, amb 
la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segon: 
 

− Dimensions i forma (UNE 67030/85) (RL-88, apt. 4.1) 
− Resistència a compressió (UNE 67026/84) (RL-88, apt. 7.2) 
− Eflorescència (UNE 67029/85) (RL-88, apt. 4.2) 
− Succió (UNE 67031/85) (RL-88, apt. 4.2) 
− Geladicitat (UNE 67028/84) (RL-88, apt. 4.2) 
− Massa (RL-88, apt. 7.2) (RL-88, apt. 4.2) 
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SISTEMES DE SOSTRES PREFABRICATS 
 
 
− Els sistemes de sostres (biguetes i peces d’entrebigat) que s’utilitzaran en l’execució de 

l’obra tindran les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, 
pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats a la “Instrucción para el proyecto y la 
ejecución de forjados unidireccionales de hormigón armado o pretensado” (EF-96) i 
“Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE). És a dir: 

 
Per les biguetes: 

Tipus (armada, pretesada, ...): Biguetes pretensades autoportants i/o semirresistents. 
Forma (semibigueta, ...): Indicat en els plànols d'estructura. 
Cantell: Indicat en els plànols d'estructura. 

Per les peces d’entrebigat: 
Tipus (resistent o no): Resistent o no 
Material (ceràmic, morter de ciment, ...): Ceràmic, morter de ciment, ... 

Pel conjunt del sistema: 
Intereix: Indicat en els plànols d'estructura. 
Gruix capa de compressió(cm).Art 4.1 EF-96: 4-5 cm (Especificat en els plànols 
d'estructura). 
Distintiu de qualitat: A determinar pel Director d'Execució de l'obra. 

 
− Coeficient de majoració de càrregues emprat en el càlcul (EF-96, art. 6.1 i EHE, art. 12): 

1,6 (Especificat en els plànols d'estructura). 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de l’albarà. 
− Es comprovarà, per a cada sistema de sostre, l’autorització d’ús, segons s’indica a l’article 10.1 de l’EF-96. 
− Es sol·licitarà, per a cada sistema de sostre, la justificació documental del fabricant garantitzant les 

característiques especificades a l’autorització d’ús, segons que s’indica a l’article 9.1 de l’EF-96. Aquesta 
comprovació no caldrà fer-la si el sistema de sostre te un distintiu de qualitat oficialment reconegut. 

 
Operatius: 
 

− Es comprovarà el gravat del codi d’identificació de cada bigueta (fabricant i tipus), segons l’article 9.1 de l’EF-
96. 

− Es controlarà el bon estat aparent de les peces d’entrebigat. 
− Es verificaran les característiques geomètriques i d’armat reflectides en l’autorització d’us del sistema de sostre, 

segons que s’indica a l’article 9.1 de l’EF-96. 
− Es comprovarà la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat, per a la seva utilització conjunta, d’acord 

amb l’article 4.1 de l’EF-96. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, d’acord amb l’article 9 de 
l’EF-96, en laboratori homologat i amb els criteris referenciats entre parèntesi: 
 
Per les biguetes: 

− Col·locació d’armadures (EF-96, art. 2 i EHE, art. 66, 67 i 37.2.4) 
− Armadures passives (EF-96, art. 2.1 i EHE, art. 31) 
− Armadures actives (EF-96, art. 2.2 i EHE, art. 32) 
− Quantia mínima (EHE, art. 42.3) 
− Armadura transversal (EHE, art. 44) 
− Formigó (EHE, art. 30) 
− Destesat i fissuració (EHE, art. 49) 

 
Per les peces d’entrebigat: 

− Càrrega (EF-96, art. 3.1). 
− Resistència al foc (UNE 23727/90) (EF-96, art. 3.1). 
− Resistència a compressió (EF-96, art. 3.2), en el cas d’entrebigats resistents. 
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MATERIALS UTILITZATS COM AÏLLAMENT TÈRMIC 
 
 
− El material que s’utilitzarà com aïllament tèrmic en l’execució de l’obra tindrà les 

característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. 
És a dir: (veue taula 2.1 del DB HE1) 

 
Tipus de material (mantes, plafons, morter projectat, ...): Planxes. 
Classe de material (fibres minerals - de vidre, llana de roca -, EPS, XPS, argila 
expandida, perlita, escuma de poliuretà, suro, ...): XPS (poliestirè extruït). 
 
Densitat aparent: > 30 kg/m2 
Conductivitat tèrmica: < 0,033 W/mºC 
Gruix: Especificat en la justificació d'aïllament tèrmic. 
Segell o Marca de Qualitat (DB HE1): A determinar pel Director d'Execució de l'obra. 
Altres característiques (DB HE1): A determinar pel Director d'Execució de l'obra. 

 
− Control execució d’obra (art. 7.2 de la Part I del CTE i/o a definir per l’aparellador o 

arquitecte tècnic): A definir per l’aparellador o arquitecte tècnic. 
 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò especificat en el projecte, 
mitjançant la comprovació de l’albarà. 

− Es comprovarà que la documentació tècnica del producte especifica les seves dimensions i toleràncies. 
− Es verificarà que el fabricant garantitza les característiques requerides en la comanda mitjançant la comprovació 

de l’etiquetat. 
− Es comprovarà l’existència del Segell o Marca de Qualitat demanat, el que juntament amb la garantia del 

fabricant del compliment de les característiques requerides, permetrà realitzar la recepció del material sense 
necessitat de fer comprovacions o assaigs. 

 
Operatius: 
 

− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat i 
amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 
 

− Conductivitat tèrmica (UNE 53037/76) 
− Densitat aparent (UNE 53144/69; 53215/71; 56906/74) 
− Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE 53312/76) 
− Permeabilitat a l’aire en finestres (UNE 7405/76; 82205/78) 
− Absorció d’aigua per volum (UNE 53028/55) 

  Pàg. 20 de 23   

POLIURETANS PRODUÏTS IN SITU 
 
 
− El poliuretà produït in situ que s’utilitzarà com aïllament tèrmic en l’execució de l’obra tindrà 

les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i 
plànols, d’acord amb els criteris indicats al Document Bàsic d’Estalvi d’Energia (DB HE1). 
És a dir: 

 
Tipus: Poliuretà aplicat in situ 
Densitat aparent: >38 Kg/m3 
Conductivitat tèrmica: <0,022 W/mK 
Gruix: Especificat en la justificació d'aïllament tèrmic. 
Altres característiques: Resistència compressió >0,22 N/mm2 

 
− Divisió en unitats d’inspecció: A definir per l’aparellador o arquitecte tècnic 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

Tipus i classe de material (manta, plafó, ...; fibra de vidre, llana de roca, ...): 
 
Documentals: 
 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda, el producte acabat i allò especificat en el projecte, 
mitjançant la comprovació de la documentació lliurada pels productors de poliuretans in situ (aplicadors) i que 
serà la següent: 

 
Per a situació A (Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat): 

− Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 
− Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, lliurat pel fabricant. 
− Certificat del control de recepció dels components, amb registre de resultats dels controls (assaigs efectuats), 

lliurat per l’aplicador. 
− Certificat conforme s’han complert els controls de relació de mescla, així com que s’han complert les condicions 

d’aplicació indicades pel fabricant, lliurat per l’aplicador. 
 
Per a situació B (Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat): 

− Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 
− Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, lliurat pel fabricant. 
− Certificat que el sistema està en possessió d’un segell o marca de qualitat reconeguts, lliurat pel fabricant. 
− Certificat de control de recepció dels components (eximit d’assaigs), lliurat per l’aplicador. 
− Certificat conforme s’han complert els controls de relació de mescla, així com que s’han complert les condicions 

d’aplicació indicades pel fabricant, lliurat per l’aplicador. 
 
Per a situació C (Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat) 

− Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 
− Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, lliurat pel fabricant. 
− Certificat del control de recepció dels components, amb registre de resultats dels controls (assaigs efectuats), 

lliurat per l’aplicador. 
− Certificat on constarà que està en possessió d’un segell o marca de qualitat reconeguts i on també es farà 

constar el número de codi, el nombre de fulls i el resum de resultats que consten enregistrats al llibre 
d’autocontrol que s’ha fet servir durant la realització de l’obra, lliurat per l’aplicador. 

 
Per a situació D (Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat) 

− Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 
− Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, lliurat pel fabricant. 
− Certificat que el sistema està en possessió d’un segell o marca de qualitat reconeguts, lliurat pel fabricant. 
− Certificat del control de recepció dels components (eximit d’assaigs), lliurat per l’aplicador. 
− Certificat on constarà que està en possessió d’un segell o marca de qualitat reconeguts i on també es farà 

constar el número de codi, el nombre de fulls i el resum de resultats que consten enregistrats al llibre 
d’autocontrol que s’ha fet servir durant la realització de l’obra, lliurat per l’aplicador. 

 
Operatius: 
 
En les situacions A i B es realitzarà prescriptivament el control de producte acabat següent: 
 

− Es farà la presa de mostres i contramostres necessàries per a la realització dels assaigs de compliment obligat, 
en laboratori homologat. 
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− Es comprovarà l’aparença externa i el gruix . 

 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva col·locació en obra. 
 
 
ASSAIG DE LABORATORI 
 
En les situacions A i B es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb la 
metodologia referenciada entre parèntesi i segons les indicacions dels articles 1.5 i 2.5 de l’O. de 29/07/94: 
 

− Densitat (UNE 53215/91) 
− Conductivitat tèrmica (UNE 92201/89 i 92202/89) 

 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat i 
amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 
 

− Resistència a compressió (UNE 53182/70) 
− Classificació del comportament de reacció davant el foc (UNE 23727/81) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Situació A: Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat 
     Situació B: Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat 
     Situació C: Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat 
     Situació D: Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat 
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MATERIALS UTILITZATS COM AÏLLAMENT ACÚSTIC 
 
 
− El material que s’utilitzarà com aïllament acústic en l’execució de l’obra tindrà les 

característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, 
d’acord amb els criteris indicats a la “Norma Básica de la Edificación. Condiciones acústicas 
en los edificios” (NBE-CA-88). És a dir: (veure annex 4 de la NBE-CA-88) 

 
Tipus de material (mantes, plafons, ...): Làmina 
Classe de material (fibres minerals - de vidre, llana de roca -, suro, ...): Polietilè 
expandit no reticulat de cel·la tancada. 
Densitat aparent: A determinar pel Director d'Execució de l'obra. 
Gruix: 5 mm 
Segell o Marca de Qualitat (NBE-CA-88, annex 4.6.2): A determinar pel Director 
d'Execució de l'obra. 
Altres característiques (NBE-CA-88, annex 4.2.2): Resistent a compressió sota 
paviment. 

 
− Divisió en unitats d’inspecció (apartat 4.6.3 de l’annex 4 de la NBE-CA-88 o a definir per 

l’aparellador o arquitecte tècnic): A determinar pel Director d'Execució d'Obra. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò especificat en el projecte, 
mitjançant la comprovació de l’albarà. 

 
− Es comprovarà que la documentació tècnica del producte especifica les seves dimensions i toleràncies, segons 

que s’indica en l’apartat 4.4 de l’annex 4 de la NBE-CA-88. 
 

− Es verificarà que el fabricant garantitza les característiques requerides en la comanda mitjançant la comprovació 
de l’etiquetat, segons que s’indica en l’apartat 4.5 de l’annex 4 de la NBE-CA-88. 

 
− Es comprovarà l’existència del Segell o Marca de Qualitat demanat, el que juntament amb la garantia del 

fabricant del compliment de les característiques requerides, permetrà realitzar la recepció del material sense 
necessitat de fer comprovacions o assaigs, segons que s’indica en l’apartat 4.6.2 de l’annex 4 de la CA-88. 

 
− Es comprovarà que la documentació tècnica del producte especifica els resultats dels assaigs d’aïllament 

acústic de la solució constructiva, per tal de justificar la fitxa de compliment de la NBE-CA-88 sense necessitat 
de fer assaigs a l’obra. 

 
− Es comprovarà que el material rebut a l’obra coincideix amb el producte del qual s’han fet tots els assaigs. 

 
Operatius: 
 

− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat i 
amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 
 

− Aïllament a soroll aeri (UNE 74040/84) 
− Aïllament a soroll d’impacte (UNE 74040/84) 
− Materials absorbents acústics (UNE 74041/80) 

− Permeabilitat a l’aire en finestres (UNE 85208/81) 
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MATERIALS UTILITZATS COM AÏLLAMENT CONTRA EL FOC 
 
 
− El material que s’utilitzarà com aïllament contra el foc en l’execució de l’obra tindrà les 

característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, 
d’acord amb els criteris indicats al “Document Bàsic de Seguretat en cas d’incendis” (DB 
SI).  

 
Tipus de material (plaques, morters, pintures intumescents, pintures o vernissos 
ignífugs, ...): Plaques 
Gruix: El que figura en el projecte 
Classe de reacció al foc exigida: El que figura en el projecte 
Toxicitat: No 
Segell o Marca de Qualitat: A determinar pel Director d'Execució de l'obra. 
Altres característiques: A determinar pel Director d'Execució de l'obra. 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

− Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò especificat en el projecte 
mitjançant la comprovació de l’albarà. 

 
− Es controlarà que el fabricant o importador garantitza les característiques requerides per el compliment de DB 

SI, mitjançant documents que recullin els resultats dels assaigs necessaris.  
 

− Quan un material hagi estat objecte de tractament d’ignifugació amb posterioritat a la seva fabricació, es 
comprovarà que els documents que recullin els resultats dels assaigs realitzats en el laboratori mencionin 
explícitament que el material ha estat sotmès a un envelliment previ coherent amb el seu ús, abans d’obtenir la 
seva classe de reacció al foc. 

 
− Es comprovarà que el material rebut a l’obra coincideix amb el producte del qual s’han fet els assaigs. 

 
Operatius: 
 

− Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat i 
amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 
 

− Classe de reacció al foc dels materials de construcció (UNE 23727/90 1R) 
− Resistència al foc de les estructures i elements de la construcció (UNE 23093/81 1R) 
− Resistència al foc d’elements de construcció vidriats (UNE 23801/79) 
− Resistència al foc de portes i altres elements de tancament de forats (UNE 23802/79) 
− Estabilitat al foc de les estructures d’acer protegides (UNE 23820/93 EXP) 
 



 

 

4.6.- NORMATIVA BÀSICA D’OBLIGAT COMPLIMENT. 
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El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección 
de obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol 
projecte d'edificació es faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del 
ministerio de la vivienda sobre la construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el 
projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables 
sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi 
tècnic de l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i 
local. També, cal tenir present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, 
equips i sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat 
amb la Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, i els Decrets i normes harmonitzades que la despleguen. 

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la 
seva aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, 
documentació complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color 
negre la normativa d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les 
possibles ordenances i disposicions municipals. 

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en funció 
del seu abast i dels usos previstos. 
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Normativa tècnica general d’Edificació  

 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a 
l’any 2003. art. 105 

  Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de 
l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10) 

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1329/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas  

D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

Ley de Contratos del sector público 

Ley 30/2007 (BOE: 31.10.07) 

Desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector público 

RD 817/2009 (BOE: 15.05.09) 

Llei de l’Obra pública 

Llei 3/2007 (DOGC: 06.07.07) 

 
 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 
 
Ús de l’edifici  

 

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 55/2009 (DOGC 9/4/2009). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns 
com a l’interior de l’habitatge. 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene 
en el trabajo”. (O. 09/03/1971) 

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 
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Accessibilitat  
 

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso 
y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no 
discriminación y acceso universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es 
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 
11.03.10 

Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques                                                        

Llei 20/91 (DOGC 25/11/91) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 

Seguretat estructural 
 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 
(BOE 11.03.10). 

 

Seguretat en cas d’incendi 
 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es 
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 
11.03.10) 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 

 
 
 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 
 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 
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SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es 
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 
11.03.10) 

 

Salubritat 
 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 
(BOE 11.03.10). 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Protecció enfront del soroll 
 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 
(BOE 11.03.10). 
Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009). En vigor des de 17.11.09 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 

Estalvi d’energia 
 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-1 Limitació de la demanda energètica 

HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 

HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
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HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 
(BOE 11.03.10). 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 

 
 

Sistemes estructurals 
 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

Instrucció d'Acer Estructural EAE  

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)  En vigor a partir del 23/12/2011 
El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com 
d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de 
l'Edificació. 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació 
estructural dels sostres d’edificis d’habitatges  

O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de 
l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 
 

Instal·lacions d’ascensors 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre 
ascensores  

RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98) 

Reglamento de aparatos elevadores 

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 
21/4/81; 25/11/81) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  
1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 

ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores electromecánicos. 

O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91). Derogada pel  RD 1314/1997 llevat dels articles 
que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats. 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de prescripciones técnicas              
derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats 

Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 

Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 
95/16/CE, sobre ascensors 

O 31/06/99  (DOGC: 11/06/99), correcció d’errades (DOGC: 05/08/99) 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Condicions tècniques de seguretat als ascensors 

O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90) 

Aclariments de diferents articles del “Reglamento de aparatos elevadores” 

O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) 

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 

Instrucció 6/2006  

 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Ordenances municipals 
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Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis 
destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o 
gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 

Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia 

RD 1369/2007  (BOE 23.10.2007) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
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Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso 
propio 

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o 
s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al 
que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 
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Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008. 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación 

RD 3275/1982 (BOE: 1/12/82) correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió 

RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00) 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa 
elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions 
d’enllaç  

Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió  

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges  

Instrucció 9/2004, de 10 de maig, Direcció General de Seguretat industrial 

Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja 
existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica. 

Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines 

Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la inscripció de 
les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica  

Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines  

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

CTE DB SU-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
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Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 
6/11/99).  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios 
de telecomunicación en el interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) en vigor a partir del 2/10/2011, a partir de la seva entrada en vigor quedar derogat el RD 
401/2003 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios 
de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones                     

RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003) 

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes 
de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de 
la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 
401/2003. 

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su 
adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las 
infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

Norma tècnica de les infraestructures  comunes de telecomunicacions als edificis per a l’accés al servei de 
telecomunicacions per cable 

D 116/2000  (DOGC: 27/03/00) 

Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels 
senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d’emissions terrestres i de 
satèl·lit. 

D 117/2000 (DOGC: 27/03/00) 

 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); RD 173/2010 (BOE 
11.03.10). 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SU-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

 



 

Oficina Consultora Tècnica. COAC Novembre 2011       11/12 
 

 

Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios de nueva construcción  

Real Decreto 47/2007 (BOE 31/1/2007) 

 
 
 

Control de qualitat 
 

Marc general 
Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es 
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 
11.03.10) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 
12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego  

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 

O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC: 3/8/98) 
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Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)  

 

Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a 
l’any 2003. art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Ordre VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic 
de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10) 

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  

D 206/1992 (DOGC 7/10/92) 
  



 

4.7.- ESTUDI GEOTÈCNIC. 
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DOCUMENT 3. AMIDAMENTS I 
PRESSUPOST.  



EQUIPAMENT TURÍSTIC INFO LES

AMIDAMENTS Data: 26/10/16 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST INFO-LES
Capítol 01  OBRA
Titol 3 01  MOVIMENTS DE TERRES

1 E2211022 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

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

1 T ambit
2 Àmbit de projecte 800,000 800,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 800,000

2 E2212422 M3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

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

1 T sup,secció llargària % increment
2 18,000 17,000 306,000 C#*D#*E#*F#
3 34,000 9,000 306,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 - 20% previsió en ROCA 612,000 -,2 -122,4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 489,600

3 E2212872 M3 Excavació per a rebaix en roca tova, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica
sobre camió

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

1 T superficie % previst
3 20% ROCA 612,000 0,200 122,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 122,400

4 E2422030 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres dins de l'obra, amb camió de 7 t

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

1 T sup,secció llargària % increment
2 18,000 17,000 306,000 C#*D#*E#*F#
3 34,000 9,000 306,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 612,000

5 E225177F M3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació
del 95% del PM

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

1 T sup,secció llargària % increment
2 18,000 17,000 306,000 C#*D#*E#*F#
3 34,000 9,000 306,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 612,000

Obra 01 PRESSUPOST INFO-LES
Capítol 01  OBRA
Titol 3 02  FONAMENTACIÓ I SISTEMES DE CONTENCIÓ

1 E3Z112QZ m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-12.5/P/40/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

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

1 T Perimetre ample
2 Murs contencio 43,000 1,200 51,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,600

2 E3C515G3 M3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot

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

1 T Superficie gruix
2 Ambit general edifici 363,500 0,400 145,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 145,400

3 E3CDC100 M2 Encofrat amb taulons de fusta per a lloses de fonaments

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

1 T perimetre gruix
2 Ambit general 104,000 0,400 41,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,600

4 E3CB3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de lloses

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

1 T Sup - % llargària unitats quantia
3 Armat general
4 Quantia: 14,21kg/m2
5 Zona superior 363,500 14,210 5.165,335 C#*D#*E#*F#
6 Congreny de vora :37,14kg/m2
7 41,500 37,140 1.541,310 C#*D#*E#*F#
8 40,000 37,140 1.485,600 C#*D#*E#*F#
9 Creutes: 21,16kg/ml

10 3,000 16,000 21,160 1.015,680 C#*D#*E#*F#
12 Reforços
13 13,500 10,000 0,888 119,880 C#*D#*E#*F#
14 12,750 60,000 0,888 679,320 C#*D#*E#*F#
15 17,000 30,000 0,888 452,880 C#*D#*E#*F#
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16 Solapes 15% 0,150 10.460,000 1.569,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12.029,005

5 F9231510 M3 Subbase de granulat de grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

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

1 T llargària gruix
2 Posterior mur contenció 43,000 0,500 21,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,500

6 ED5L1310 M2 Drenatge amb làmina multicapa formada per dos feltres de polipropilè i una estructura drenant, de 17 mm de
gruix i 640 g/m2, col.locada sense adherir

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

1 T llargària alçada
2 Posterior mur contenció 43,000 3,000 129,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 129,000

7 E7435D01 m2 Subministrament i col·locació d'emulsió asfàltica modificada amb polimers tipus Prenotech projectada a
màquina formant una làmina continua sense juntes i totalment adherida a la superficie amb dotació de 5 a
6Kg/m2, amb espesors mínims de 3 a 4mm, inclós neteja i preparació de superficie segons especificacions
tècniques,  completament acabat.

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

1 T llargària alçada
2 Posterior mur contenció 43,000 3,000 129,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 129,000

8 E7B21E0L M2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col.locada no adherida

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

1 T llargària alçada
2 Posterior mur contenció 43,000 3,000 129,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 129,000

9 E32515H3 M3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot

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

1 T superficie alçada gruix unitats
3 Mur nord 6,500 0,300 1,950 C#*D#*E#*F#
4 Mur oest 86,400 0,300 25,920 C#*D#*E#*F#
5 Mur sud 24,500 0,300 7,350 C#*D#*E#*F#
8 Nans pilars 0,090 0,400 19,000 0,684 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,904

10 E32B300P KG Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de murs de contenció,
d'una alçària màxima de 3 m
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur edifici T llarg alçada sup, - % quantia
2 Quantia: 10,56kg/m2
3 27,000 3,800 10,560 1.083,456 C#*D#*E#*F#
4 6,500 10,560 68,640 C#*D#*E#*F#
5 24,500 10,560 258,720 C#*D#*E#*F#
6 Reforç quantia: 9,77kg/ml
7 43,000 9,770 420,110 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 Solapes 15% 0,150 1.850,000 277,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.108,426

11 E32D1A03 M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl.lic de 250x50 cm, per a murs de contenció de
base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <=3 m

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

1 T superficie cares unitats
3 Mur nord 6,500 2,000 13,000 C#*D#*E#*F#
4 Mur oest 86,400 2,000 172,800 C#*D#*E#*F#
5 Mur sud 24,500 2,000 49,000 C#*D#*E#*F#
8 Nans pilars 0,120 4,000 19,000 9,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 243,920

12 E44Z5A25 KG Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, col.locat a l'obra amb soldadura

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

2 Pletina (0,3X0,3X0,025) 0,090 0,025 14,000 7.850,000 247,275 C#*D#*E#*F#
3 rodons 4,000 0,500 14,000 1,580 44,240 C#*D#*E#*F#
4 Pletina (0,2x0,2x0,02) 0,040 0,020 7,000 7.850,000 43,960 C#*D#*E#*F#
5 rodons 4,000 0,500 7,000 1,580 22,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 357,595

13 E4ZZU001 dm3 Reblert de bases d'anivellament, amb morter sense retracció de ciment i sorra

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

2 0,100 21,000 2,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,100

Obra 01 PRESSUPOST INFO-LES
Capítol 01  OBRA
Titol 3 04  ESTRUCTURA
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1 E4415115 KG Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col.locat a l'obra
amb soldadura

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

1 T unitats llargaria quantia
2 Pilars HEB.200 (4,5,16,18,20) 5,000 4,000 61,300 1.226,000 C#*D#*E#*F#
3 Pilars HEB.200 (1) 1,000 2,000 61,300 122,600 C#*D#*E#*F#
4 Pilars HEB.200 (2,6,7,17,19,21) 6,000 3,000 61,300 1.103,400 C#*D#*E#*F#
5 Pilars HEB.200 (3,8) 2,000 5,200 61,300 637,520 C#*D#*E#*F#
6 Pilars #100.4 (9,10,11,12,13,14,15) 7,000 2,800 11,600 227,360 C#*D#*E#*F#
8 Perfil HEB.200 porta 1,000 5,000 61,300 306,500 C#*D#*E#*F#
9 Perfil lligam HEB properes 4,000 0,500 61,300 122,600 C#*D#*E#*F#

10 Perfil L.120.12 recolzament altell 1,000 9,600 21,600 207,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.953,340

2 E4ZWU002 u Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de D 12 mm, amb cargol, volandera i femella per a fixació de perfils
metàl.lics a estructura de formigó

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

2 Recolzament L altell 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

3 E7D69TK0 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura
intumescent, amb un gruix total de 1500 µm

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

1 T unitats llargaria envolvent
2 Pilars HEB.200 (4,5,16,18,20) 5,000 4,000 0,800 16,000 C#*D#*E#*F#
3 Pilars HEB.200 (1) 1,000 2,000 0,800 1,600 C#*D#*E#*F#
4 Pilars HEB.200 (2,6,7,17,19,21) 6,000 3,000 0,800 14,400 C#*D#*E#*F#
5 Pilars HEB.200 (3,8) 2,000 5,200 0,800 8,320 C#*D#*E#*F#
6 Pilars #100.4 (9,10,11,12,13,14,15) 7,000 2,800 0,400 7,840 C#*D#*E#*F#
8 Perfil HEB.200 porta 1,000 5,000 0,400 2,000 C#*D#*E#*F#
9 Perfil lligam HEB properes 4,000 0,500 0,400 0,800 C#*D#*E#*F#

10 Perfil L.120.12 recolzament altell 1,000 9,600 0,240 2,304 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,264

4 E433F142 m3 Biga de fusta laminada amb marcatge CE de qualitat visible, col.locada a l'obra sobre suports de fusta o acer
amb tractament insecticida-fungicida. Inclòs peçes metàl.liques per a l'ancoratge als pilars metàl.lics i murs de
formigó.

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

1 T ample cantell llarg unitats
2 Principals 0,45x0,3 0,300 0,450 8,000 1,000 1,080 C#*D#*E#*F#
3 0,300 0,450 25,200 1,000 3,402 C#*D#*E#*F#
4 0,300 0,450 25,200 1,000 3,402 C#*D#*E#*F#
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5 Principals 0,3x0,2 0,200 0,300 9,500 1,000 0,570 C#*D#*E#*F#
7 Cabirons 0,140 0,270 15,000 15,000 8,505 C#*D#*E#*F#
8 reforç cavall 0,140 0,270 15,000 5,000 2,835 C#*D#*E#*F#
9 Cabirons 0,140 0,270 15,300 8,000 4,627 C#*D#*E#*F#

11 Altell
12 Cabirons 0,140 0,200 5,000 6,000 0,840 C#*D#*E#*F#
13 0,140 0,200 6,000 11,000 1,848 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,109

Obra 01 PRESSUPOST INFO-LES
Capítol 01  OBRA
Titol 3 05  TANCAMENTS PRIMARIS
Titol 4 01  COBERTA I ALTELL

1 E5ZJU030 M Canal exterior de secció rectangular de planxa d'acer prelacada de 0,8 mm de gruix i 55 cm de
desenvolupament, col.locada amb peces especials i connectada al baixant

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

2 CANALS RECOLLIDA AIGÜES
3 Façana principal 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

2 E5ZAU00Z m Carener/remats laterals de coberta, de planxa d'acer prelacada de 0,70 mm de gruix, preformada i 50 cm de
desenvolupament, col.locat amb fixacions mecàniques

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

2 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

3 E5ZD5DCZ m Minvell fixat al parament, de planxa d'acer prelacada de 0,7 mm de gruix, preformada i de 40 cm de
desenvolupament, col.locada amb fixacions mecàniques

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

1 T remats
3 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 E5Z20001 m2 Col.locació d'encadellat de fusta d´avet de 146X19mm, col.locades amb fixacions mecàniques.

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

1 T Superficie
2 Ambit coberta 385,000 385,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 385,000

5 E43DZZZZ M2 Enllatat de 40x160 mmm sobre encadellat de 146x19mm.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie
2 Ambit coberta 385,000 385,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 385,000

6 E7A1220X M2 Barrera de vapor transpirable Klober o similar.

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

1 T Superficie
2 Ambit coberta 385,000 385,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 385,000

7 E7C2GG71 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), segons UNE-EN 13164, de 160 mm de gruix i resistència a
compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2,857 i 2,581 m2.K/W, amb la superfície llisa i amb cantell
mitjamossa, col·locada sense adherir

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

1 T Superficie
2 Ambit coberta 385,000 385,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 385,000

8 E5Z20002 m2 Col.locació de taulers de fusta basta de 25mm, col.locades amb fixacions mecàniques

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

1 T Superficie
2 Ambit coberta 385,000 385,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 385,000

9 E52453B1 m2 Coberta de llosa rectangular de pissarra de 6 mm de gruix, preu mitjà, de 40x30 cm, clavada amb claus d'acer
galvanitzat i amb part proporcional de paraneus inclosos.

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

1 T Superficie
2 Ambit coberta 260,000 260,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 260,000

10 E5454M76 m2 Coberta amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada, amb 4 nervis separats entre 250 i 270 mm i
una alçària entre 40 i 50 mm, d'1,2 mm de gruix, amb una inèrcia entre 25 i 41 cm4 i una massa superficial
entre 11 i 12 kg/m2, acabat llis de color estàndard, col·locat amb fixacions mecàniques.

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

1 T Superficie
2 Ambit coberta 125,000 125,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,000

11 E5Z20011 m2 Col.locació d'encadellat de fusta d´avet de 146X30mm, col.locades amb fixacions mecàniques.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Altell 50,500 50,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,500

12 E8A82CC1 m2 Envernissat de parament horitzontal de fusta, al vernís de poliuretà, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície mat

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

1 T Superficie
2 Ambit coberta 385,000 385,000 C#*D#*E#*F#
3 Ambit altell 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 435,000

Obra 01 PRESSUPOST INFO-LES
Capítol 01  OBRA
Titol 3 05  TANCAMENTS PRIMARIS
Titol 4 02  TANCAMENTS DE FAÇANA

1 E635U0Z2 m2 Panell sandwich de façana de xapa metàl.lica llisa de 50 mm de gruix, format per xapa llisa galvanitzada i
prelacada de 0,80 mm de gruix a l´exterior, aïllament tèrmic de 0,36 Kcal/m2 d´escuma de poliureta i xapa
plana galvanitzada de 0,50 mm a l´interior, acabat termolacat de poliester de silicona de 25 micres de color
segons projecte, fixat a subestructura, part proporcional d´enmarcat per finestres amb bastiment de fusteria
d´alumini, segons plànol de detall, incloent-hi les parts proporcionals de remats de xapa en portes, cantoneres i
remats inferiors, feltre de fibra de vidre, amb fixacions sense reblons vistos, muntat tot el conjunt d´acord amb la
d.f. segons planol de taller a presentar amb el mínim de juntes verticals, tot el conjunt totalment acabat,
subministre i col.locació .

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

2 Zona instal.lacions 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 Zona façana sud 8,500 8,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,500

2 E7C76301 M2 Aïllament amb làmina de polietilè expandit reticulat de 3 mm de gruix, col.locada no adherida tipus Tecnol o
similar.

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

2 Encontres pilars-façana 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
3 i altres punts singulars.

TOTAL AMIDAMENT 50,000

3 E65A65Z2 m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de muntant d'amplària entre 66 i 75 mm, col.locats cada 45
cm, i canal d'amplària entre 66 i 75 mm, amb banda acústica autoadhesiva, fixats mecànicament.
Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa, part proporcional de minves d'execució i/o
forma, formació de cortiners, neteja final i tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a la realització de
la partida. Totalment acabat segons plànols de detalls d'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T superficie llargària alçada
2 Façana sud 74,000 74,000 C#*D#*E#*F#
3 74,000 74,000 C#*D#*E#*F#
4 Façana nord 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
5 Façana oest 7,500 3,200 24,000 C#*D#*E#*F#
6 9,500 3,200 30,400 C#*D#*E#*F#
7 Façana est 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
8 Instal.lacions 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 316,400

4 E7C26831 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), segons UNE-EN 13164, de 80 mm de gruix i resistència a
compressió >=100 kPa, resistència tèrmica entre 2,857 i 2,581 m2.K/W, amb la superfície llisa i amb cantell
encadellat, col·locada sense adherir.

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

1 T superficie llargària alçada
2 Façana sud 74,000 74,000 C#*D#*E#*F#
3 74,000 74,000 C#*D#*E#*F#
4 Façana nord 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
5 Façana oest 7,500 3,200 24,000 C#*D#*E#*F#
6 9,500 3,200 30,400 C#*D#*E#*F#
7 Façana est 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
8 Instal.lacions 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 316,400

5 E83F50Z3 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat de 15 mm de gruix, col.locada sobre perfileria d'acer galvanitzat amb
fixacions mecàniques.
Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa, part proporcional de minves d'execució i/o
forma, formació de cortiners, neteja final i tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a la realització de
la partida. Totalment acabat segons plànols de detalls d'obra.

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

1 T superficie llargària alçada
2 Façana sud 74,000 74,000 C#*D#*E#*F#
3 74,000 74,000 C#*D#*E#*F#
4 Façana nord 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
5 Façana oest 7,500 3,200 24,000 C#*D#*E#*F#
6 Façana est 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
7 Instal.lacions 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 266,000

6 E83FUHZ4 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat antihumitat de 15 mm de gruix, col.locada sobre perfileria d´acer
galvanitzat amb fixacions mecàniques.
Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa, part proporcional de minves d'execució i/o
forma, formació de cortiners, neteja final i tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a la realització de
la partida. Totalment acabat segons plànols de detalls d'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T superficie llargària alçada
2 Façana nord 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
3 Façana oest 9,500 3,200 30,400 C#*D#*E#*F#
4 Façana est 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,400

7 EEHE0001 m2 Revestiment de pedra del pais, inclòs col.locació i muntatge i part proporcional d´elements per ancoratge a mur
de formigó, realitzats amb pletines metàl.liques i cargols expansius d´unió al mur.

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

1 T superficie
2 Façana principal est 43,000 43,000 C#*D#*E#*F#
3 Façana nord 1 interior 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
4 Façana nord 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
5 Façana sud 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 142,000

8 E612851K M2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat de 290x140x50 mm, per a revestir, col.locat amb
morter mixt amb ciment CEM II 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

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

1 T superficie
2 Façana principal est 43,000 43,000 C#*D#*E#*F#
3 Façana nord 1 (part interior) 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Façana nord 2 (part interior) 20,400 20,400 C#*D#*E#*F#
5 Façana sud 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#
7 Instal.lacions 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 116,400

Obra 01 PRESSUPOST INFO-LES
Capítol 01  OBRA
Titol 3 05  TANCAMENTS PRIMARIS
Titol 4 03  SOLERA

1 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

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

1 T llargària unitats alçada
2 Recolsament encadellat
3 25,000 21,000 0,400 210,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 210,000

2 E5Z2FZKX M2 Solera d'encadellat ceràmic de 800x250x35 mm, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, recolzada sobre envanets de sostremort
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie
2 324,000 324,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 324,000

3 E3C515H4 M3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

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

1 T Superficie gruix
2 Interior-encadellat 324,000 0,080 25,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,920

4 E3CB3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de lloses

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

1 T superficie quantia
2 Malla 20x20d8
3 Quantia: 3,95kg/m2
4 Exterior 70,000 3,950 276,500 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 Interior-encadellat 315,000 3,950 1.244,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.520,750

5 E31D1100 m2 Encofrat amb plafons metàl.lics per a rases i pous de fonaments

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

1 T llargària gruix
2 Perimetre solera exterior 32,200 0,200 6,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,440

6 E9232B91 M2 Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

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

1 T Superficie
2 Ambit exterior 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

7 F9F5G49A m2 Paviment de peces de llambordí de formigó per a paviments de 20x40 cm i 8 cm de gruix, de forma rectangular,
preu alt , sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment
acabat.

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

1 T Superficie
2 Ambit exterior 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 70,000

Obra 01 PRESSUPOST INFO-LES
Capítol 01  OBRA
Titol 3 06  DIVISIONS I ELEMENTS INTERIORS PRIMARIS
Titol 4 01  PARETS I ENVANS

1 E65A65Z2 m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de muntant d'amplària entre 66 i 75 mm, col.locats cada 45
cm, i canal d'amplària entre 66 i 75 mm, amb banda acústica autoadhesiva, fixats mecànicament.
Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa, part proporcional de minves d'execució i/o
forma, formació de cortiners, neteja final i tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a la realització de
la partida. Totalment acabat segons plànols de detalls d'obra.

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

1 T llargària alçada mitja
3 12,000 4,200 50,400 C#*D#*E#*F#
4 3,500 4,200 14,700 C#*D#*E#*F#
5 2,200 4,200 9,240 C#*D#*E#*F#
6 0,500 4,200 2,100 C#*D#*E#*F#
7 2,700 4,200 11,340 C#*D#*E#*F#
8 2,400 4,200 10,080 C#*D#*E#*F#
9 0,600 4,200 2,520 C#*D#*E#*F#

10 6,500 4,200 27,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 127,680

2 E7C9H8Z7 m2 Aïllament amb placa semirígida de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3 de 60 mm de gruix, col.locada
sense adherir.
Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa, part proporcional de minves d'execució i/o
forma, formació de cortiners, neteja final i tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a la realització de
la partida. Totalment acabat segons plànols de detalls d'obra.

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

1 T llargària alçada mitja
3 12,000 4,200 50,400 C#*D#*E#*F#
4 3,500 4,200 14,700 C#*D#*E#*F#
5 2,200 4,200 9,240 C#*D#*E#*F#
6 0,500 4,200 2,100 C#*D#*E#*F#
7 2,700 4,200 11,340 C#*D#*E#*F#
8 2,400 4,200 10,080 C#*D#*E#*F#
9 0,600 4,200 2,520 C#*D#*E#*F#

10 6,500 4,200 27,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 127,680

3 E83F50Z3 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat de 15 mm de gruix, col.locada sobre perfileria d'acer galvanitzat amb
fixacions mecàniques.
Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa, part proporcional de minves d'execució i/o
forma, formació de cortiners, neteja final i tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a la realització de
la partida. Totalment acabat segons plànols de detalls d'obra.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T llargària alçada mitja unitats
3 12,000 4,200 4,000 201,600 C#*D#*E#*F#
4 3,500 4,200 4,000 58,800 C#*D#*E#*F#
5 2,200 4,200 4,000 36,960 C#*D#*E#*F#
6 0,500 4,200 4,000 8,400 C#*D#*E#*F#
7 2,700 4,200 4,000 45,360 C#*D#*E#*F#
8 2,400 4,200 4,000 40,320 C#*D#*E#*F#
9 0,600 4,200 4,000 10,080 C#*D#*E#*F#

10 6,500 4,200 4,000 109,200 C#*D#*E#*F#
12 dcte zones humides 8,000 4,200 -1 -33,6 C#*D#*E#*F#
13 8,200 4,200 -1 -34,44 C#*D#*E#*F#
14 9,000 4,200 -1 -37,8 C#*D#*E#*F#
15 3,500 4,200 -1 -14,7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 390,180

4 E83FUHZ4 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat antihumitat de 15 mm de gruix, col.locada sobre perfileria d´acer
galvanitzat amb fixacions mecàniques.
Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa, part proporcional de minves d'execució i/o
forma, formació de cortiners, neteja final i tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a la realització de
la partida. Totalment acabat segons plànols de detalls d'obra.

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

1 T llargària alçada mitja unitats
4 zones humides 8,000 4,200 1,000 33,600 C#*D#*E#*F#
5 8,200 4,200 1,000 34,440 C#*D#*E#*F#
6 9,000 4,200 1,000 37,800 C#*D#*E#*F#
7 3,500 4,200 1,000 14,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,540

5 E66AU0Z6 m2 Divisòria amb placa de resines sintètiques tipus Trespa Athlon de Hoesch o equivalent, de 13 mm de gruix,
color a definir per la DO, inclòs ''U'' d'alumini de remat superior i inferior, peus regulables, frontisses, tanca i pom
amb indicador de lliure/ocupat, tot d'acer inoxidable.
Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa, part proporcional de minves d'execució i/o
forma, formació de taulells, neteja final i tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a la realització de la
partida. Totalment acabat segons plànols de detalls d'obra.

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

2 Serveis homes
3 1,800 2,100 3,780 C#*D#*E#*F#
4 1,800 2,100 3,780 C#*D#*E#*F#
5 Taulell 1,800 0,600 1,080 C#*D#*E#*F#
6 1,800 0,100 0,180 C#*D#*E#*F#
7 Serveis dones
8 2,300 2,100 4,830 C#*D#*E#*F#
9 1,500 2,100 3,150 C#*D#*E#*F#

10 Taulell 2,300 0,600 1,380 C#*D#*E#*F#
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11 2,300 0,100 0,230 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,410

Obra 01 PRESSUPOST INFO-LES
Capítol 01  OBRA
Titol 3 07  ACABATS INTERIORS
Titol 4 01  ESTUCATS I PINTATS

1 E898J2A0 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 T superficie llargària alçada
2 TRASDOSSATS
3 Façana sud 74,000 74,000 C#*D#*E#*F#
4 74,000 74,000 C#*D#*E#*F#
5 Façana nord 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
6 Façana oest 7,500 3,200 24,000 C#*D#*E#*F#
7 Façana est 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
8 Instal.lacions 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

10 DIVISÒRIES INTERIORS
11 T llargària alçada mitja unitats
13 12,000 4,200 2,000 100,800 C#*D#*E#*F#
14 3,500 4,200 2,000 29,400 C#*D#*E#*F#
15 2,200 4,200 2,000 18,480 C#*D#*E#*F#
16 0,500 4,200 2,000 4,200 C#*D#*E#*F#
17 2,700 4,200 2,000 22,680 C#*D#*E#*F#
18 2,400 4,200 2,000 20,160 C#*D#*E#*F#
19 0,600 4,200 2,000 5,040 C#*D#*E#*F#
20 6,500 4,200 2,000 54,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 521,360

2 E89BABJ0 M2 Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a 12 cm de separació, amb esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

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

1 Altell 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST INFO-LES
Capítol 01  OBRA
Titol 3 07  ACABATS INTERIORS
Titol 4 02  REVESTIMENTS
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1 E867U01Z m2 Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica reforçada amb fibra de vidre, tipus classic imperial,
col.locat adherit

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

1 Trasdossats
2 zones humides 7,950 2,500 19,875 C#*D#*E#*F#
3 11,300 2,500 28,250 C#*D#*E#*F#
4 7,300 2,500 18,250 C#*D#*E#*F#
5 8,200 2,500 20,500 C#*D#*E#*F#
6 5,200 2,500 13,000 C#*D#*E#*F#
7 8,000 2,500 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 119,875

2 E81121D2 M2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

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

1 T
2 Instal.lacions 13,500 2,500 33,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,750

Obra 01 PRESSUPOST INFO-LES
Capítol 01  OBRA
Titol 3 07  ACABATS INTERIORS
Titol 4 03  PAVIMENTS

1 E93AA3C0 m2 Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

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

1 T superficie
2 PAVIMENT MIPOLAN
3 89,670 89,670 C#*D#*E#*F#
4 52,500 52,500 C#*D#*E#*F#
5 13,600 13,600 C#*D#*E#*F#
6 15,380 15,380 C#*D#*E#*F#
7 53,580 53,580 C#*D#*E#*F#
8 8,500 8,500 C#*D#*E#*F#
9 4,300 4,300 C#*D#*E#*F#

10 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
11 T superficie
12 PAVIMENT WETROON
13 Banys 8,400 8,400 C#*D#*E#*F#
14 7,700 7,700 C#*D#*E#*F#
15 3,900 3,900 C#*D#*E#*F#
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16 3,170 3,170 C#*D#*E#*F#
17 Vestuari 4,150 4,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 278,850

2 E9P1U03Z m2 Paviment vinilic tipus Mipolam Troplan 100 sobre llamina drenant tipus Tercoline o similar, incloses peces
auxiliars i col.locació de sòcol amb peça trusplast.

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

1 T superficie
2 PAVIMENT MIPOLAN
3 89,670 89,670 C#*D#*E#*F#
4 52,500 52,500 C#*D#*E#*F#
5 13,600 13,600 C#*D#*E#*F#
6 15,380 15,380 C#*D#*E#*F#
7 53,580 53,580 C#*D#*E#*F#
8 8,500 8,500 C#*D#*E#*F#
9 4,300 4,300 C#*D#*E#*F#

10 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 251,530

3 E9P1U03Y m2 Paviment vinilic tipus Wetroom concept-Granit Multisafe o similar sobre llamina drenant tipus Tercoline o similar,
incloses peces auxiliars i col.locació de peça mitja canya (antilliscant).

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

1 T superficie
2 PAVIMENT WETROON
3 Banys 8,400 8,400 C#*D#*E#*F#
4 7,700 7,700 C#*D#*E#*F#
5 3,900 3,900 C#*D#*E#*F#
6 3,170 3,170 C#*D#*E#*F#
7 Vestuari 4,150 4,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,320

Obra 01 PRESSUPOST INFO-LES
Capítol 01  OBRA
Titol 3 07  ACABATS INTERIORS
Titol 4 04  ELEMENTS DE PROTECCIÓ

1 EB1218BM M Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120
cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

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

2 Barana altell 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Euro



EQUIPAMENT TURÍSTIC INFO LES

AMIDAMENTS Data: 26/10/16 Pàg.: 17

Obra 01 PRESSUPOST INFO-LES
Capítol 01  OBRA
Titol 3 08  TANCAMENTS SECUNDARIS
Titol 4 01  PORTES, FINESTRES

1 EAF32FZ4 u Subministre i col.locació de conjunt de fusteria metàl.lica d'alumini lacat de color negre (Amb segell de qualitat
s'exigeix garantia d'adherència de 10 anys) de la casa Technal (serie FXI per mòduls fixes, GTI per a
correderes i PXI per a batents) o equivalent d'idèntiques característiques. Inclosos bastiments de base d'acer
inoxidable, junts de EPDM, tiradors, clau, guies de persiana i remats perimetrals interiors i exteriors d'entrega
(tapetes, xapa preformada, angles, cantonades, reomplerts d'aïllament i segellat de silicona)

Fusteria tipus: PA
Dimensions totals: 3,40X2,70m
Composició: 2 Portes batents i 2 fixes.
Preparada per rebre vidre: 3+3/10/3+3

Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa, part proporcional de minves d'execució i/o
forma, neteja final i tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a la realització de la partida. Totalment
acabat segons plànols de detalls d'obra.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EAF32FZ7 u Subministre i col.locació de conjunt de fusteria metàl.lica d'alumini lacat de color negre (Amb segell de qualitat
s'exigeix garantia d'adherència de 10 anys) de la casa Technal (serie FXI per mòduls fixes, GTI per a
correderes i PXI per a batents) o equivalent d'idèntiques característiques. Inclosos bastiments de base d'acer
inoxidable, junts de EPDM, tiradors, clau, guies de persiana i remats perimetrals interiors i exteriors d'entrega
(tapetes, xapa preformada, angles, cantonades, reomplerts d'aïllament i segellat de silicona)

Fusteria tipus: PA
Dimensions totals: 2,25X2,30m
Composició: 1 Porta batent i 1 fixe.
Preparada per rebre vidre: 3+3/10/3+3

Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa, part proporcional de minves d'execució i/o
forma, neteja final i tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a la realització de la partida. Totalment
acabat segons plànols de detalls d'obra.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EAF32FZ1 u Subministre i col.locació de conjunt de fusteria metàl.lica d'alumini lacat de color negre (Amb segell de qualitat
s'exigeix garantia d'adherència de 10 anys) de la casa Technal (serie FXI per mòduls fixes, GTI per a
correderes i PXI per a batents) o equivalent d'idèntiques característiques. Inclosos bastiments de base d'acer
inoxidable, junts de EPDM, guies de persiana i remats perimetrals interiors i exteriors d'entrega (tapetes, xapa
preformada, angles, cantonades, reomplerts d'aïllament i segellat de silicona)

Fusteria tipus: F1
Dimensions totals: 2,25x2,30m
Composició: Finestra batent horitzontal superior i fixe inferior
Preparada per rebre vidre 3+3/10/3+3

Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa, part proporcional de minves d'execució i/o
forma, neteja final i tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a la realització de la partida. Totalment
acabat segons plànols de detalls d'obra.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C#*D#*E#*F#
2 F1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 EAF32FZ2 u Subministre i col.locació de conjunt de fusteria metàl.lica d'alumini lacat de color negre (Amb segell de qualitat
s'exigeix garantia d'adherència de 10 anys) de la casa Technal (serie FXI per mòduls fixes, GTI per a
correderes i PXI per a batents) o equivalent d'idèntiques característiques. Inclosos bastiments de base d'acer
inoxidable, junts de EPDM, guies de persiana i remats perimetrals interiors i exteriors d'entrega (tapetes, xapa
preformada, angles, cantonades, reomplerts d'aïllament i segellat de silicona)

Fusteria tipus: F2
Dimensions totals: 1,25x4,70m
Composició: Finestra fixa superior i batent inferior.
Preparada per rebre vidre 3+3/10/3+3

Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa, part proporcional de minves d'execució i/o
forma, neteja final i tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a la realització de la partida. Totalment
acabat segons plànols de detalls d'obra.

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

2 F2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EAF32FZ3 u Subministre i col.locació de conjunt de fusteria metàl.lica d'alumini lacat de color gris (Amb segell de qualitat
s'exigeix garantia d'adherència de 10 anys) de la casa Technal (serie FXI per mòduls fixes, GTI per a
correderes i PXI per a batents) o equivalent d'idèntiques característiques. Inclosos bastiments de base d'acer
inoxidable, junts de EPDM, guies de persiana i remats perimetrals interiors i exteriors d'entrega (tapetes, xapa
preformada, angles, cantonades, reomplerts d'aïllament i segellat de silicona)

Fusteria tipus: F3
Dimensions totals: 1,00X1,80m
Composició: Finestra tipus velux fixe
Preparada per rebre vidre 3+3/10/3+3

Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa, part proporcional de minves d'execució i/o
forma, neteja final i tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a la realització de la partida. Totalment
acabat segons plànols de detalls d'obra.

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

2 F3 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 EAF32FZ8 u Subministre i col.locació de conjunt de fusteria metàl.lica d'alumini lacat de color gris (Amb segell de qualitat
s'exigeix garantia d'adherència de 10 anys) de la casa Technal (serie FXI per mòduls fixes, GTI per a
correderes i PXI per a batents) o equivalent d'idèntiques característiques. Inclosos bastiments de base d'acer
inoxidable, junts de EPDM, guies de persiana i remats perimetrals interiors i exteriors d'entrega (tapetes, xapa
preformada, angles, cantonades, reomplerts d'aïllament i segellat de silicona)

Fusteria tipus: F4
Dimensions totals: 1,00X1,20m
Composició: Finestra tipus velux practicable
Preparada per rebre vidre 3+3/10/3+3

Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa, part proporcional de minves d'execució i/o
forma, neteja final i tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a la realització de la partida. Totalment
acabat segons plànols de detalls d'obra.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 F4 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 EAF32FZ9 u Subministre i col.locació de conjunt de fusteria metàl.lica d'alumini lacat de color gris (Amb segell de qualitat
s'exigeix garantia d'adherència de 10 anys) de la casa Technal (serie FXI per mòduls fixes, GTI per a
correderes i PXI per a batents) o equivalent d'idèntiques característiques. Inclosos bastiments de base d'acer
inoxidable, junts de EPDM, guies de persiana i remats perimetrals interiors i exteriors d'entrega (tapetes, xapa
preformada, angles, cantonades, reomplerts d'aïllament i segellat de silicona)

Fusteria tipus: F5
Dimensions totals: finestra triangular
Composició: Finestra fixe
Preparada per rebre vidre 3+3/10/3+3

Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa, part proporcional de minves d'execució i/o
forma, neteja final i tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a la realització de la partida. Totalment
acabat segons plànols de detalls d'obra.

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

2 F5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 EASA71PI u Conjunt de portes metàl.liques batents per armari d´instal.lacions de 4 fulles per un forat de 186x225, amb
bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment
galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada en fred, col.locada segons detall de fusteries.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 E0000002 ut Reixa corredissa tipus R1, de perfil perimetral L i tub 50.3 vertical cada 10cmts. Element pintat a l'esmalt
sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat segons colors de la d.f. Inclòs guies i
tancaments.

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

2 R2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST INFO-LES
Capítol 01  OBRA
Titol 3 08  TANCAMENTS SECUNDARIS
Titol 4 02  RAM DEL VIDRIER

1 EC1GU0M1 m2 Vidre aïllant de dos vidres de seguretat, amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell A, de 3+3 i
3+3 mm de gruix i cambra d'aire de 10 mm, col.locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

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

2 PA 3,400 2,700 1,000 9,180 C#*D#*E#*F#
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3 PA2 2,250 2,300 1,000 5,175 C#*D#*E#*F#
4 F1 2,250 2,300 3,000 15,525 C#*D#*E#*F#
5 F2 1,250 4,700 1,000 5,875 C#*D#*E#*F#
6 F3 1,000 1,800 4,000 7,200 C#*D#*E#*F#
7 F4 1,000 1,200 4,000 4,800 C#*D#*E#*F#
8 F5 3,750 3,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,505

Obra 01 PRESSUPOST INFO-LES
Capítol 01  OBRA
Titol 3 10  DIVISIONS I ELEMENTS INTERIORS SECUNDARIS
Titol 4 01  RAM DEL VIDRIER

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

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

1 C#*D#*E#*F#
2 Vestuari 0,800 1,600 1,000 1,280 C#*D#*E#*F#
3 Serveis 1,600 1,600 2,000 5,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,400

2 EC151703 M2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb classificació
de resistència a l'impacte manual nivell A, unides amb butiral transparent, col.locat amb llistó de vidre sobre
fusta, acer o alumini

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

2 PA2 2,250 1,850 4,163 C#*D#*E#*F#
4 Vidres en paviment altell 0,720 4,000 2,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,043

Obra 01 PRESSUPOST INFO-LES
Capítol 01  OBRA
Titol 3 10  DIVISIONS I ELEMENTS INTERIORS SECUNDARIS
Titol 4 02  PORTES I ELEMENTS DE FUSTERIA

1 EAQDU1Z1 u Porta batent per a interior normalitzada, de fusta acabada amb laminat d'alta pressió a les dues cares, de 40
mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, fulla de 70 cm d'amplària i de 210 cm.
Inclou marc de tac de fusta massissa de pi flandes d'escuadria 6x6cm gurnit amb calzes d'aglomerat xapat de
fusta de faig envernissat, col.locat en envà de pladur i fixat amb fixacions mecàniques.

Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa, part proporcional de minves d'execució i/o
forma, neteja final i tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a la realització de la partida. Totalment
acabat segons plànols de detalls d'obra.

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

2 Porta P1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 EAQDU2Z1 u Porta batent per a interior normalitzada, de fusta acabada amb laminat d'alta pressió a les dues cares, de 40
mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, fulla de 65 cm d'amplària i de 210 cm.
Inclou marc de tac de fusta massissa de pi flandes d'escuadria 6x6cm gurnit amb calzes d'aglomerat xapat de
fusta de faig envernissat, col.locat en envà de pladur i fixat amb fixacions mecàniques.

Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa, part proporcional de minves d'execució i/o
forma, neteja final i tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a la realització de la partida. Totalment
acabat segons plànols de detalls d'obra.

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

2 Portes P2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EAQDU1Z4 u Porta corredissa per interior normalitzada, de fusta acabada amb laminat d'alta pressió a les dues cares, de 40
mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 90 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària.
Inclou guies, marc de tac de fusta massissa de pi flandes d'escuadria 6x6cm gurnit amb calzes d'aglomerat
xapat de fusta de faig envernissat, col.locat en envà de pladur i fixat amb fixacions mecàniques.

Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa, part proporcional de minves d'execució i/o
forma, neteja final i tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a la realització de la partida. Totalment
acabat segons plànols de detalls d'obra.

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

2 Porta P3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 EAQDU1Z3 u Porta corredissa per interior normalitzada, de fusta acabada amb laminat d'alta pressió a les dues cares, de 40
mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 210 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària.
Inclou guies, marc de tac de fusta massissa de pi flandes d'escuadria 6x6cm gurnit amb calzes d'aglomerat
xapat de fusta de faig envernissat, col.locat en envà de pladur i fixat amb fixacions mecàniques.

Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa, part proporcional de minves d'execució i/o
forma, neteja final i tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a la realització de la partida. Totalment
acabat segons plànols de detalls d'obra.

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

2 Porta P4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EASA71B2 u Porta tallafocs metàl.lica, EI2 45-C5, una fulla batent, per a una llum de 90x2010 cm, preu alt, amb pany i clau,
col.locada.

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

2 Porta P5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EAF32FZ6 u Subministre i col.locació de conjunt de fusteria metàl.lica d'alumini lacat de color negre (Amb segell de qualitat
s'exigeix garantia d'adherència de 10 anys) de la casa Technal (serie FXI per mòduls fixes, GTI per a
correderes i PXI per a batents) o equivalent d'idèntiques característiques. Inclosos bastiments de base d'acer
inoxidable, junts de EPDM, tiradors, clau, guies de persiana i remats perimetrals interiors i exteriors d'entrega
(tapetes, xapa preformada, angles, cantonades, reomplerts d'aïllament i segellat de silicona)

Fusteria tipus: P6
Dimensions totals: 1,92X2,30m
Composició: 1 Porta batent i 1 fixe.
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Preparada per rebre vidre: Portes 3+3, Reste 3+3/10/3+3

Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa, part proporcional de minves d'execució i/o
forma, neteja final i tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a la realització de la partida. Totalment
acabat segons plànols de detalls d'obra.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EAQDU1Z5 u Porta corredissa per interior normalitzada, de fusta acabada amb laminat d'alta pressió a les dues cares, de 40
mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 165 cm d'amplària i de 250 cm d'alçària.
Inclou guies, marc de tac de fusta massissa de pi flandes d'escuadria 6x6cm gurnit amb calzes d'aglomerat
xapat de fusta de faig envernissat, col.locat en envà de pladur i fixat amb fixacions mecàniques.

Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa, part proporcional de minves d'execució i/o
forma, neteja final i tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a la realització de la partida. Totalment
acabat segons plànols de detalls d'obra.

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

2 Porta P7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 EAQDU1Z6 u Tancament corrediss per interior normalitzat, de fusta acabada amb laminat d'alta pressió a les dues cares, de
40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 250 cm d'amplària i de 130 cm d'alçària.
Inclou guies, marc de tac de fusta massissa de pi flandes d'escuadria 6x6cm gurnit amb calzes d'aglomerat
xapat de fusta de faig envernissat, col.locat en envà de pladur i fixat amb fixacions mecàniques.

Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa, part proporcional de minves d'execució i/o
forma, neteja final i tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a la realització de la partida. Totalment
acabat segons plànols de detalls d'obra.

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

2 Porta P7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 E66EUA10 m2 Mòdul de porta batent per a mampara modular, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana acabat
melaminat, fulla de 40 mm de gruix, de 90 cm d'amplària com a màxim i de 210 cm d'alçària, inclosa la
ferramenta

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

2 Porta recepció V1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 E865U11X m2 Tauler de recepció de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, hidròfug, de 16 mm de gruix,
col.locat amb fixacions mecàniques

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

2 Recepció V1 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,800

11 E66EU100 m2 Mampara modular cega de 80 mm de gruix, amb doble tauler aglomerat acabat amb melamina de 16 mm de
gruix, espai interior reblert amb aïllament de llana de roca, sòcol inferior d'alumini i remat superior també
d'alumini, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al
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segellat dels taulers i del perímetre de la mampara, col.locada.

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

2 Recepció V1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 E0000001 ut Reixa corredissa tipus R2, de perfil perimetral L i tub 50.3 vertical cada 10cmts. Element pintat a l'esmalt
sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat segons colors de la d.f. Inclòs guies i
tancaments.

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

2 R2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST INFO-LES
Capítol 01  OBRA
Titol 3 11  INSTAL·LACIONS
Titol 4 01  SANEJAMENT

1 ED14U020 M Baixant de tub de planxa de zinc de quadrat de 80x80 mm i d'1 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat
mecàmicament amb brides

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

2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 ED352565 U Pericó de pas i tapa fixa, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10
cm

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

2 Pluvials 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Negres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 ED354565 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de
10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

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

2 Pluvials 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Negres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 ED111B71 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 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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2 7,000 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

5 ED111B51 M Desguàs d'aparell sanitari de tub de PVC, de paret massissa àrea d'aplicació B, de diàmetre 60 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró

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

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

TOTAL AMIDAMENT 8,000

6 ED5A1600 M Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm

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

2 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,000

7 ED7FP264 M Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 125 mm i de PN 6 bar
segons norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i
reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

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

2 Pluvials 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 Negres 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

8 ED7FP364 M Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 160 mm i de PN 6 bar
segons norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i
reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

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

2 Pluvials 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Negres 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01 PRESSUPOST INFO-LES
Capítol 01  OBRA
Titol 3 11  INSTAL·LACIONS
Titol 4 02  APARELLS SANITARIS

1 EJ46U001 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló,
col.locat amb fixacions mecàniques

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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2 EJ4ZU025 u Portarotlles 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

2 Homes 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Dones 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Vestuari 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Adaptat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

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

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

2 Homes 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Dones 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Vestuari 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Adaptat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 EJ14B11P U Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc, preu alt, col.locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

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

2 Homes 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Dones 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Vestuari 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Adaptat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 EJ248125 u Fluxor per a inodor, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats, de llautó
cromat, preu alt, amb entrada d'1´´

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

2 Homes 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Dones 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Vestuari 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Adaptat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 EJ13B212 u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, col.locat amb
suports murals

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

2 Vestuari 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Adaptat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 EJ13B21B u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, encastat a un taulell

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

1 C#*D#*E#*F#
2 Serveis homes 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Serveis dones 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 EX111112 u Subministrame i col.locació aixeta mescladora temporitzada, Presto 3000 ECO per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cormat, preu alt, amb entrada de 1/2.

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

2 Homes 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Dones 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Vestuari 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Adaptat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

9 EJ33U010 u Sifó de botella per a lavabo d'acer inoxidable, de D 32 mm, amb vàlvula, tap i cadeneta incorporats, connectat
al ramal de PVC

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

2 Homes 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Dones 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Vestuari 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Adaptat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

10 EJ331151 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de diàmetre 1´´1/4, roscat a un sifó de
llautó cromat

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

2 Homes 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Dones 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Vestuari 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Adaptat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

11 EJ1AB21P u Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col.locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

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

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

12 EX111113 U Subministre i col.locació d´aixeta encastada a paret, per abocador, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de
1/2´´.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 EQ5Z1BA1 u Formació de forat sobre taulell de conglomerat de marbre, tipus Silestone o equivalent, amb el cantell polit, de
forma quadrada, per a encastar aparells sanitaris

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

1 C#*D#*E#*F#
2 Serveis homes 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Serveis dones 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST INFO-LES
Capítol 01  OBRA
Titol 3 11  INSTAL·LACIONS
Titol 4 03  INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA

1 EJM1U010 u Comptador woltmann, tipus WP, per a una pressió de treball de 10 bars de calibre 40 mm, d'hèlix horitzontal,
classe B de la CEE, per aigua freda fins a 40°C, pre-equipat per a emissor d'impuls, cabal nominal de 20 m3/h i
màxim de 35 m3/h, instal.lat a canonada, inclòs accessoris i tot tipus de petit material

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

1 C#*D#*E#*F#
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 FN218424 u Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada
en armari

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 FN818424 u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i
muntada en armari.

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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4 FNE18300 u Filtre colador de 1´´1/2 de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de llautó i muntat roscat. (Filtre
autonetejable i malla amb un umbral entre 25 i 50 µm).

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 FNE18200 u Filtre colador de 1´´1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, de bronze i muntat roscat. (Filtre
autonetejable i malla amb un umbral entre 25 i 50 µm).

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FN818324 u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i
muntada en armari.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 FN21A324 u Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´1/2, 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada
en armari.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 EF5262B1 m Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal, de 0,8 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment

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

1 89,000 89,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 89,000

9 EF5293B1 m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment

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

1 81,000 81,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,000

10 EF52B4B1 m Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment

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

1 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 28,000

11 EFQ3F6M1 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'acer o coure de 18 mm de
diàmetre exterior, de 19,0 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 20 mm,
amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035 W/mK i classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de
dificultat baix i col.locat superficialment

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

1 89,000 89,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 89,000

12 EFQ3F7M1 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'acer o coure de 22 mm de
diàmetre exterior, de 20,0 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 24 mm,
amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035 W/mK i classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de
dificultat baix i col.locat superficialment

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

1 81,000 81,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,000

13 EFQ3FAM1 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'acer o coure de 35 mm de
diàmetre exterior, de 21,5 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 37 mm,
amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035 W/mK i classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de
dificultat baix i col.locat superficialment

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

1 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

14 ENF11A10 u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal.lacions d'ACS, de 20 mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze
PN 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la
temperatura preajustada, muntada

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

1 C#*D#*E#*F#
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

15 EN3474P7 u Vàlvula d'esfera manual soldada, d'1''1/4 de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de bronze, preu
alt i muntada superficialment

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

1 C#*D#*E#*F#
2 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

16 EJ2Z4127 U Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre 1/2´´ i entrada de 1/2´´

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

1 C#*D#*E#*F#
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2 Aparells 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

Obra 01 PRESSUPOST INFO-LES
Capítol 01  OBRA
Titol 3 11  INSTAL·LACIONS
Titol 4 04  INSTAL.LACIÓ AUDIOVISUAL

1 X0000001 U Subministre i col.locació de pantalla de leds Unilumin 10P de mides 480x240cn inclòs marcs.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 X0000002 U Partida alçada a justificar per ajudes de paleteria i de lampisteria per la col.locació de pantalla de leds a suports
de paret i connexionat a xarxa.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST INFO-LES
Capítol 01  OBRA
Titol 3 11  INSTAL·LACIONS
Titol 4 05  INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Titol 5 01  VENTILACIÓ

1 EEM2N01Y u Subministrament i instal·lació de ventilador In-Line d'hèlix helicocentríga del tipus LINEO 125 de SODECA.
Totalment muntat i connexionat. Marca: SODECA Model: LINEO

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 EEM3A11Z u Extractor helicoidal per banys, amb comporta antirretorn incorporada, monofàsic per a 230 V, 100 m3/h de
cabal màxim d'aire , col·locat en conducte diàmetre 100mm. Marca S&P model DECOR o similar equivalent

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 EE42RB32 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE_EN 1506), de gruix 0,7 mm i
muntat superficialment, inclòs les peces especials
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Impulsió 27,500 27,500 C#*D#*E#*F#
3 Retorn 27,500 27,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

4 EX111114 u Peça per a pas de conductes, de planxa d´acer galvanitzat de 0,8mm de gruix amb tub de diàmetre 200mm i
50cm d´alçària soldat a una base de 40x40cm, col.locada amb fixacions mecàniques.

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

2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 EEK21G3Z u Reixeta de retorn, amb aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 1000x100 mm,amb
regulació de cabal, de secció recta i per a fixar al bastiment. Marca Madel DMT-SPo similar equivalent.

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

1 C#*D#*E#*F#
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 EEK91407 u Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 300 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge

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

1 C#*D#*E#*F#
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 EE42Q312 m Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat, de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5
mm i muntat superficialment

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

2 banys, 7,500 2,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 4,500 3,000 13,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,500

8 EE42Q612 m Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat, de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5
mm i muntat superficialment

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

2 caldera 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
3 renovacions 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 E0040005 ut Formació de xemeneia/ventilació de xapa doblegada d'acer 6mm, de costat de 15 a 30 cmts, inclòs barret,
pintada amb pintura de partícules metàl.liques en dues capes tipus oxiron.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST INFO-LES
Capítol 01  OBRA
Titol 3 11  INSTAL·LACIONS
Titol 4 05  INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Titol 5 02  CLIMATITZACIÓ

1 EEDDDDD1 U Caldera de pelets tipus BioClass NG HM.43 + DR completament instal.lada i en servei.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EE33C1AZ u Subministrament i col·locació de Plafó radiant de planxa d'acer de 600mm d'alçada i 1500mm de llargària tipus
Roca Adraplan S 1500 o similar, totalment col.locat.

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

2 Àrea museogràfica 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
3 Àrea recepció pùblic i tenda 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 Àrea bar 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

3 EE33C1AY u Subministrament i col·locació de Plafó radiant de planxa d'acer de 600mm d'alçada i 1500mm de llargària tipus
Roca Adraplan S 1500 o similar, totalment col.locat.

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

2 Recepció 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 EE33C1AW u Subministrament i col·locació de Plafó radiant de planxa d'acer de 2000mm d'alçada i 600mm de llargària tipus
Roca PV 600 S 2000 o similar, totalment col.locat.

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

2 Àrea Bar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EE33C1AX u Subministrament i col·locació de Plafó radiant de planxa d'acer de 1500mm d'alçada i 400mm de llargària tipus
Roca PV 400 S 1500, totalment col.locat.

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

2 Àrea Bar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EF5A62B2 M Tub de coure semidur de 5/8'' de diàmetre nominal, de 0,76 mm de gruix, soldat per capil.laritat amb soldadura
amb aliatge de plata, col.locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 35,000 2,000 70,000 C#*D#*E#*F#
2 50,000 2,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 170,000

7 EFQ33A9L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

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

1 35,000 2,000 70,000 C#*D#*E#*F#
2 50,000 2,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 170,000

8 EEU11113 u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb
rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 EEV21112 u Termòstat d'ambient per a calefacció amb regulació de 5 a 30°C, de doble contacte a 230 V i 10 A, muntat
superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 XPAUU00V U Partida alçada a justificar per a legalització de la instal·lació de climatització

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST INFO-LES
Capítol 01  OBRA
Titol 3 11  INSTAL·LACIONS
Titol 4 06  INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

1 EM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

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

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

2 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST INFO-LES
Capítol 01  OBRA
Titol 3 11  INSTAL·LACIONS
Titol 4 07  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Titol 5 01  CGP, COMPTADORS

1 EG11U91Z u Caixa de seccionament formada per envolvent en poliéster reforçat amb fibra de vidre. Tres bases
portafusibles tipus LIRA de 400A, grandària 2 * . Element neutre amovible. * Grau de protecció IP 43 segons
UNE20 324 . Grau de protecció contra impactes mecànics IK 09 segons UNE 50 102 * . Classe tèrmica A
segons UNE 210305 . Autoventilades per a evitar condensacions sense reduir el grau de protecció indicat.
Característiques: Intensitat 400 A Tipus de bases LIRA Neutre Amovible Dimensions 580 x 290 x 160 mm Codi
ENDESA 6700034.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EG11U940 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics, de 400 A, segons esquema UNESA
numero 9, de 600x300x160 mm, apte per a conductors de fins a 240 mm2 de secció, inclosa base portafusibles
NH T-2 i els fusibles, muntada superficialment

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EG1N6C3Y u Subministrament, muntatge i connexionat de centralització de comptadors incloent 2 TMF1, seccionador 250A,
embarrat i envolvent d'equips de mesura electrònics, tot inclós dins de mòduls de doble aïllament, de la firma
CAHORS o similar equivalent i comptador.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C#*D#*E#*F#
2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 XPAUU001 U Partida alçada a justificar per a legalització de la instal·lació elèctrica.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST INFO-LES
Capítol 01  OBRA
Titol 3 11  INSTAL·LACIONS
Titol 4 07  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Titol 5 02  QUADRES ELÈCTRICS, CANALITZACIONS I CONDUCTORS

1 EG71001X u Subministrament, muntatge, connexionat i posta en marxa de quadre de distribució i maniobra general format
per armaris metàl·lics combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat,
porta frontal amb tanca, plafons de tancament, plaques, suports i tapes, allotjant al seu interior els mecanismes
de comandament i protecció i mesura segons esquemes unifilars corresponents. Aparellatge LEGRAND o
similar equivalent. Acabat en pintura epoxy-poliester, ip547. amb tots els seus elements i accessoris per al seu
connexionat. SQ.Concessionari

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EG71001Y u Subministrament, muntatge, connexionat i posta en marxa de quadre de distribució i maniobra general format
per armaris metàl·lics combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat,
porta frontal amb tanca, plafons de tancament, plaques, suports i tapes, allotjant al seu interior els mecanismes
de comandament i protecció i mesura segons esquemes unifilars corresponents. Aparellatge LEGRAND o
similar equivalent. Acabat en pintura epoxy-poliester, ip547. amb tots els seus elements i accessoris per al seu
connexionat. SQ.Generalitat

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EHT1B010 u Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il.luminació en funció de la lluminositat, sensibilitat
de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, fixat a pressió

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

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

4 EG2DF6F5EE1 m Safata metàl.lica reixa amb separadors d'acer galvanitzat en calent ref. CFG50/200GC de la sèrie Safata
portacables específica de CABLOFIL, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col.locada suspesa de parament
horitzontal amb elements de suport

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

1 105,000 105,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,000

5 EG380902 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

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

1 105,000 105,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,000

6 EG2A1902 m Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 60x110 mm amb separador i muntada superficialment

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

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 EG212D1H m Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i
muntat superficialment

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

1 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

8 EG222A11 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

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

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

9 EG23RD15 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

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

1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

10 EG31E706 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció
1x16 mm2, col.locat en tub

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

1 125,000 125,000 C#*D#*E#*F#
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2 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

11 EG31G202 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció
3x1,5 mm2, muntat superficialment

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

1 215,000 215,000 C#*D#*E#*F#
2 122,000 122,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 337,000

12 EG31G302 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció
3x2,5 mm2, muntat superficialment

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

1 292,000 292,000 C#*D#*E#*F#
2 258,000 258,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 550,000

13 EG31G402 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x4
mm2, muntat superficialment

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

1 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

14 EG31J302 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció
5x2,5 mm2, muntat superficialment

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

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 43,000 43,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,000

15 EG31J402 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció
5x4 mm2, muntat superficialment

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

1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

Obra 01 PRESSUPOST INFO-LES
Capítol 01  OBRA
Titol 3 11  INSTAL·LACIONS
Titol 4 07  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Titol 5 03  MECANISMES
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1 EG631153 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt,
encastada

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

1 C#*D#*E#*F#
2 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

2 EG633152 u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, de superfície(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, amb grau de
protecció IP-44, preu mitjà, encastada

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

1 C#*D#*E#*F#
2 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

3 EG63D15S u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntada superficialment

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 EG631EA4 u Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes (2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu superior, encastada

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

1 C#*D#*E#*F#
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 EG621193 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

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

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

TOTAL AMIDAMENT 8,000

6 EG621LCU u Interruptor temporitzat de tipus universal, bipolar (2P), 16 A / 250 V, amb tapa frontal, temporització de <= 15
min, preu superior, encastat

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

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

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Euro



EQUIPAMENT TURÍSTIC INFO LES

AMIDAMENTS Data: 26/10/16 Pàg.: 39

7 EG32930Z U Subministrament muntatge i connexionat de punt de llum o mecanisme d'execució encastada o superficial
format per tub corrugat, conductor de coure de designació une es07z1-k (as), baixa emissivitat fums, unipolar
de secció 1x2,5 mm2, col.locat en tub i part proporcional de caixa de derivació.

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

1 C#*D#*E#*F#
2 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

8 EG62D1DK u Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció
IP-55, preu alt, muntat superficialment

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 EG623G73 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla, amb grau de protecció IP-44, preu alt,
encastat

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 EG641173 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu alt, encastat

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

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

TOTAL AMIDAMENT 6,000

11 EG61U26Z U Caixa modular de pvc-m1 de cymem, de color blanc, apte per a sis mecanismes modulars, ref. tm3 6uc, per a
muntar encastada. inclou contenidor de pladur, placa doble schuko blanca, placa doble schuko vermella nf,
placa ptm adaptador 2 mosaic 45x45, placa cega de 45x45 i placa amb persiana amb 2 connectors rj45 amp
cat. 6.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST INFO-LES
Capítol 01  OBRA
Titol 3 11  INSTAL·LACIONS
Titol 4 07  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Titol 5 04  ENLLUMENAT
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1 EHB17267 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 1 fluorescent de 36 W del tipus T26/G13, rectangular,
amb xassís polièster, reactància electrònica, IP-65, muntada superficialment al sostre

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

2 Instal.lacions 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 EHA1E2RZ u Subministrament, muntatge, connexionat i posta en marxa de llumenera suspesa tipus campana, de cos de
tecnopolímer d'alta resistència color metal (RAL9006), reflector de policarbonat metalitzat al buit, difusor de
vidre templat de 4mm, inclou làmpada 1x42W GX24q-4, 9000 lumens, classe 2 i IP-44. Model Theo-AL
K42/FKT 3000 de SEAE o similar equivalent.

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

1 Àrea Museogràfica 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 Àrea Recepció 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
3 Àrea Bar 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3 EHB17200 u Llumenera adossada tipus Philips Coreline leds 24w, muntada superficialment al sostre.

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

2 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

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

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

2 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

5 EG32930Z U Subministrament muntatge i connexionat de punt de llum o mecanisme d'execució encastada o superficial
format per tub corrugat, conductor de coure de designació une es07z1-k (as), baixa emissivitat fums, unipolar
de secció 1x2,5 mm2, col.locat en tub i part proporcional de caixa de derivació.

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

2 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

6 1G738S84 u Interruptor detector de moviment, de tipus modular de 2 mòduls estrets, per a càrregues resistives de fins a
1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat
d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu superior, encastat, amb marc amb bastidor per a l'adaptació de
mecanismes modulars a caixa rectangular d' 2 mòdul de preu superior, tub flexible corrugat de PVC folrat
exteriorment, caixa de derivació rectangular i conductor de coure de designació UNE H07V-U

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 FHQ6U001 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució semiintensiva, amb làmpada d'halogenurs metàl.lics de 150
W, de forma rectangular i tancat, amb allotjament per a equip i acoblat al suport
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 EG32930X M Subministrament muntatge i connexionat de punt de llum o mecanisme d'execució superficial format per tub de
metàl·lic, conductor de coure de designació une es07z1-k (as), baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5
mm2, col.locat en tub i part proporcional de caixa de derivació.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST INFO-LES
Capítol 01  OBRA
Titol 3 11  INSTAL·LACIONS
Titol 4 07  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Titol 5 05  XARXA DE TERRES

1 EG380907 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra

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

1 C#*D#*E#*F#
2 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#
3 14,500 14,500 C#*D#*E#*F#
4 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
5 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#
6 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#
7 16,500 16,500 C#*D#*E#*F#
8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,000

2 EG50003O ud soldadura alumini térmic en 't' formada per cartuxo fundent, p.p de motlle i accessoris de muntatje

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

1 C#*D#*E#*F#
2 54,000 54,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,000

3 EGD1441E U Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de
18,3 mm de diàmetre, clavada a terra

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

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 EGDZU001 U Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col.locat
superficialment

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 EG21281J 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

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

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 EG311906 M Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv, unipolar de secció 1x35 mm2, col.locat en tub

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

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 EGD20000 U Sistema de xarxa equipotencia en banys i lavabos mitjançant el connexionat de cadascuna de les parts
metàl·liques d'aixetes, desguassos, reixes, etc. amb conductors de 4mm2 de secció amb aïllament de 750v,
incloent tub flexible per a connexions, caixes de pas, etc.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST INFO-LES
Capítol 01  OBRA
Titol 3 11  INSTAL·LACIONS
Titol 4 07  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Titol 5 06  ALTRES

1 EQ5Z1BC1 u Dispositiu autonom de comptador electro-mecànic per una distància de fins 3,5m i fins 6m amb reflector.
Modelo 50301 de la casa Takayama o similar.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Obra 01 PRESSUPOST INFO-LES
Capítol 01  OBRA
Titol 3 11  INSTAL·LACIONS
Titol 4 08  INSTAL·LACIÓ DE SENYALS FEBLES
Titol 5 01  INTRUSIÓ

1 EMD31137 u Central de seguretat antirobatori, amb un circuit instantani, un circuit de retard, un circuit de protecció, alarma
acústica, memòria d'alarma i pany amb clau, muntada a l'interior

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EMD4300Z u Subministrament, muntatge, connexionat i posta en marxa de sirena electrònica bitonal per a ús interior amb
caixa.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EMD11BF6 u Detector d'infraroigs passiu, amb un angle de detecció de 110 °, amb un abast longitudinal <= 15 m, muntat
superficialment a la paret

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

1 C#*D#*E#*F#
2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 EMD3113Y u Subministrament, muntatge, connexionat de font d'alimentació regulable i curtcircuitable en caixa metàl·lica
amb capacitat per a 2 bateries. Tensió d'alimentació 220Vca. 50Hz. Sortida de tensió de treball: 13,8 Vcc.
Alimentació: 3 A.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EMD3113Z u Teclat alfanumèric de LCD per a centrals CR. Pantalla retroil·luminada ajustable. Descripció programable per
zona.
Teclat il.luminat. 5 tecles de funció ràpida.
3 tecles directes d'emergència. Permanentment supervisat.
Necessari si es volen fer particions.
Ref. PLANA FABREGA: 5OSSSSAUA1

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

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

6 EMD62423 m Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2, col.locat en tub

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

1 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

7 EMD6U010 m Conductor blindat i apantallat, de 4 x 1 mm2 i col.locat en tub

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

1 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

8 EG21020E m Tub rígid de pvc, de 20 mm de diàmetre nominal, no propagador de la flama, resistència a l'impacte > 2 j,
resistència a compressió > 1250 n, amb una rigidesa dielèctrica > 2000 v, connectat amb maniguet endollat i
muntat superficialment

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

1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

Obra 01 PRESSUPOST INFO-LES
Capítol 01  OBRA
Titol 3 11  INSTAL·LACIONS
Titol 4 08  INSTAL·LACIÓ DE SENYALS FEBLES
Titol 5 02  MEGAFONIA

1 EP36000Z u Difusor OPTIMUS 6'' 6W 100V blanc. Muntatge en superficie.

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

1 C#*D#*E#*F#
2 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

2 EP33U005 u Pupitre microfònic, amb preamplificador, selector de 6 zones, senyal de preavís i micròfon, de sobretaula,
col.locat

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EP360005 u Alimentador 24V 2.3 Amp.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EP49U010 m Cable trenat especial per a sonoritzacions, paral.lel bicolor per a connexió d'altaveus (2x1,5), col.locat en tub

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

1 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

5 EG151722 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de protecció estanca, muntada
superficialment

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

1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

6 EP36000Y u Etapa poténcia 240W

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EG21020E m Tub rígid de pvc, de 20 mm de diàmetre nominal, no propagador de la flama, resistència a l'impacte > 2 j,
resistència a compressió > 1250 n, amb una rigidesa dielèctrica > 2000 v, connectat amb maniguet endollat i
muntat superficialment

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

1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

Obra 01 PRESSUPOST INFO-LES
Capítol 01  OBRA
Titol 3 11  INSTAL·LACIONS
Titol 4 08  INSTAL·LACIÓ DE SENYALS FEBLES
Titol 5 03  CTTV

1 EPA1U11Y u Subministrament, muntatge, connexionat, programació i posta en marxa de CTTV.
Unitats Equip
1 DiVAR-MR 8C.320Gb + DVD
16 CONECTOR BNC CRIMPAR RG-59
1              TECLADO DIGITAL p/DIVAR+AUTOD.
1 MONITOR C. TFT 17´´
CAMERES:
3 CAMARA C.LTC 455/50 DINION
4 CAMARA C.LTC FLEXIDOMO 3-6 SUP
1 CONECTOR BNC CRIMPAR RG-59
3 OPTICA VARIF.I/A 5-50mm DC
4 CARCASA EXTERIOR ACE
7 SUPORT PARET CARCASA LTC948X
3 ALIMENTADOR TC220PSX-24
16 CONECTOR BNC CRIMPAR RG-59
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EG32930X M Subministrament muntatge i connexionat de punt de llum o mecanisme d'execució superficial format per tub de
metàl·lic, conductor de coure de designació une es07z1-k (as), baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5
mm2, col.locat en tub i part proporcional de caixa de derivació.

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

1 BT 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 V/D 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

3 EG31G202 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció
3x1,5 mm2, muntat superficialment

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

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 EP412023 m Cable per a transmissió de video, d'atenuació baixa i col.locat en tub

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

1 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

5 EG21020E m Tub rígid de pvc, de 20 mm de diàmetre nominal, no propagador de la flama, resistència a l'impacte > 2 j,
resistència a compressió > 1250 n, amb una rigidesa dielèctrica > 2000 v, connectat amb maniguet endollat i
muntat superficialment

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

1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

Obra 01 PRESSUPOST INFO-LES
Capítol 01  OBRA
Titol 3 11  INSTAL·LACIONS
Titol 4 08  INSTAL·LACIÓ DE SENYALS FEBLES
Titol 5 04  TV

1 EP111201 u Dipols per a FM i TV (1 canal banda I, 1 canal banda IV, 1 canal banda V), en pal de 4 a 6 m d'alçària i fixat a
la paret

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EP123L04 u Equip d'amplificació per a 1 baixant i 4 derivacions per planta i baixant, amb un total de 60 connexions i muntat
en armari tancat

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EP131105 u Caixa de derivació amb 1 derivació, de base metàl.lica i envoltant de material plàstic, encastada

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

1 C#*D#*E#*F#
2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 EP145112 u Presa de senyal de TV-FM de derivació única, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb tapa, de preu mitjà,
muntada sobre caixa o bastidor

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

1 C#*D#*E#*F#
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 EP151006 m Conductor coaxial d'atenuació normal, col.locat en tub

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

1 C#*D#*E#*F#
2 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

6 EG21020E m Tub rígid de pvc, de 20 mm de diàmetre nominal, no propagador de la flama, resistència a l'impacte > 2 j,
resistència a compressió > 1250 n, amb una rigidesa dielèctrica > 2000 v, connectat amb maniguet endollat i
muntat superficialment

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

1 C#*D#*E#*F#
2 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Obra 01 PRESSUPOST INFO-LES
Capítol 01  OBRA
Titol 3 11  INSTAL·LACIONS
Titol 4 08  INSTAL·LACIÓ DE SENYALS FEBLES
Titol 5 05  VEU I DADES
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1 EP746211 u Armari metàl.lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19´´, de 6
unitats d'alçària, de 600x400 mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau, fixat al
parament

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EP7Z111B u Panell amb 24 connectors RJ45 categoria 5e U/UTP integrats, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat
d'alçària, fixat mecànicament

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EP7ZA131 u Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 3 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats
d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 400 m3/h, col.locat

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EP7ZE161 u Regleta amb 6 bases schucko 2P+T de 10/16 A i 230 V, i un interruptor bipolar de 16 A, per a armaris rack 19´´,
d'1 unitat d'alçària, i muntatge horitzontal, col.locada

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EP7E3A00 u Encaminador (router) d'1port ADSL i port 10 Mbps, per a armari tipus rack 19'', amb alimentació a 240V,
col.locat i connectat

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EP431103 m Cable per a transmissió telefònica, de 8 parells de cables de 0,5 mm2 de secció cada un i col.locat en tub

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

1 Ascensor 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

Euro



EQUIPAMENT TURÍSTIC INFO LES

AMIDAMENTS Data: 26/10/16 Pàg.: 49

TOTAL AMIDAMENT 70,000

7 EG21020E m Tub rígid de pvc, de 20 mm de diàmetre nominal, no propagador de la flama, resistència a l'impacte > 2 j,
resistència a compressió > 1250 n, amb una rigidesa dielèctrica > 2000 v, connectat amb maniguet endollat i
muntat superficialment

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

1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

8 EP434570 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 5e U/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons
UNE-EN 50266, col.locat sota tub o canal

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

1 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

9 EP52U001 u Telèfon analògic de sobretaula, homologat, amb so regulable, capacitat per a funcionament en centraleta,
retrucada i connector tipus RJ11 de 6 contactes, col.locat

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 EP531414 u Presa de senyal telefònica de tipus universal, amb connector RJ12 doble, connexió per desplaçament de
l'aïllament, amb tapa, de preu superior, encastada

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 EP731174 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categoria 5e U/UTP, amb
connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu superior, encastada

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 XPAUU00Z U Partida alçada a justificar per a entroncament amb la xarxa de telefonia.

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

1 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Obra 01 Pressupost INFO-LES

Capítol 01 OBRA

Titol 3 01 MOVIMENTS DE TERRES

1 E2211022 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió (P - 5)

1,89 800,000 1.512,00

2 E2212422 M3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió (P - 6)

3,00 489,600 1.468,80

3 E2212872 M3 Excavació per a rebaix en roca tova, amb martell trencador muntat
sobre retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió (P - 7)

12,10 122,400 1.481,04

4 E2422030 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres dins de l'obra,
amb camió de 7 t (P - 9)

2,23 612,000 1.364,76

5 E225177F M3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM (P - 8)

5,63 612,000 3.445,56

TOTAL Titol 3 01.01.01 9.272,16

Obra 01 Pressupost INFO-LES

Capítol 01 OBRA

Titol 3 02 FONAMENTACIÓ I SISTEMES DE CONTENCIÓ

1 E3Z112QZ m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HM-12.5/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, abocat des de camió (P - 18)

9,98 51,600 514,97

2 E3C515G3 M3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P
- 14)

76,57 145,400 11.133,28

3 E3CDC100 M2 Encofrat amb taulons de fusta per a lloses de fonaments (P - 17) 21,63 41,600 899,81
4 E3CB3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per

a l'armadura de lloses (P - 16)
1,14 12.029,005 13.713,07

5 F9231510 M3 Subbase de granulat de grandària màxima de 50 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material (P - 207)

33,65 21,500 723,48

6 ED5L1310 M2 Drenatge amb làmina multicapa formada per dos feltres de polipropilè
i una estructura drenant, de 17 mm de gruix i 640 g/m2, col.locada
sense adherir (P - 87)

8,93 129,000 1.151,97

7 E7435D01 m2 Subministrament i col·locació d'emulsió asfàltica modificada amb
polimers tipus Prenotech projectada a màquina formant una làmina
continua sense juntes i totalment adherida a la superficie amb dotació
de 5 a 6Kg/m2, amb espesors mínims de 3 a 4mm, inclós neteja i
preparació de superficie segons especificacions tècniques,
completament acabat.
(P - 41)

22,48 129,000 2.899,92

8 E7B21E0L M2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col.locada no
adherida (P - 43)

1,07 129,000 138,03

9 E32515H3 M3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim,
HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm i abocat amb cubilot (P - 11)

79,55 35,904 2.856,16

10 E32B300P KG Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per
a l'armadura de murs de contenció, d'una alçària màxima de 3 m (P -
12)

1,18 2.108,426 2.487,94

11 E32D1A03 M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl.lic de
250x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a
dues cares, d'una alçària <=3 m (P - 13)

13,91 243,920 3.392,93

12 E44Z5A25 KG Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i

3,34 357,595 1.194,37

euros
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amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col.locat a l'obra amb
soldadura (P - 22)

13 E4ZZU001 dm3 Reblert de bases d'anivellament, amb morter sense retracció de
ciment i sorra (P - 24)

3,11 2,100 6,53

TOTAL Titol 3 01.01.02 41.112,46

Obra 01 Pressupost INFO-LES

Capítol 01 OBRA

Titol 3 04 ESTRUCTURA

1 E4415115 KG Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col.locat a l'obra amb soldadura (P - 21)

1,61 3.953,340 6.364,88

2 E4ZWU002 u Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de D 12 mm, amb cargol,
volandera i femella per a fixació de perfils metàl.lics a estructura de
formigó (P - 23)

6,01 24,000 144,24

3 E7D69TK0 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a
pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix
total de 1500 µm (P - 48)

38,20 53,264 2.034,68

4 E433F142 m3 Biga de fusta laminada amb marcatge CE de qualitat visible,
col.locada a l'obra sobre suports de fusta o acer amb tractament
insecticida-fungicida. Inclòs peçes metàl.liques per a l'ancoratge als
pilars metàl.lics i murs de formigó. (P - 19)

551,03 27,109 14.937,87

TOTAL Titol 3 01.01.04 23.481,67

Obra 01 Pressupost INFO-LES

Capítol 01 OBRA

Titol 3 05 TANCAMENTS PRIMARIS

Titol 4 01 COBERTA I ALTELL

1 E5ZJU030 M Canal exterior de secció rectangular de planxa d'acer prelacada de
0,8 mm de gruix i 55 cm de desenvolupament, col.locada amb peces
especials i connectada al baixant (P - 33)

27,79 17,000 472,43

2 E5ZAU00Z m Carener/remats laterals de coberta, de planxa d'acer prelacada de
0,70 mm de gruix, preformada i 50 cm de desenvolupament, col.locat
amb fixacions mecàniques (P - 31)

13,96 72,000 1.005,12

3 E5ZD5DCZ m Minvell fixat al parament, de planxa d'acer prelacada de 0,7 mm de
gruix, preformada i de 40 cm de desenvolupament, col.locada amb
fixacions mecàniques (P - 32)

10,44 10,000 104,40

4 E5Z20001 m2 Col.locació d'encadellat de fusta d´avet de 146X19mm, col.locades
amb fixacions mecàniques. (P - 27)

11,73 385,000 4.516,05

5 E43DZZZZ M2 Enllatat de 40x160 mmm sobre encadellat de 146x19mm. (P - 20) 5,66 385,000 2.179,10
6 E7A1220X M2 Barrera de vapor transpirable Klober o similar. (P - 42) 2,15 385,000 827,75
7 E7C2GG71 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), segons UNE-EN

13164, de 160 mm de gruix i resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 2,857 i 2,581 m2.K/W, amb la superfície llisa
i amb cantell mitjamossa, col·locada sense adherir (P - 45)

29,99 385,000 11.546,15

8 E5Z20002 m2 Col.locació de taulers de fusta basta de 25mm, col.locades amb
fixacions mecàniques (P - 28)

8,65 385,000 3.330,25

9 E52453B1 m2 Coberta de llosa rectangular de pissarra de 6 mm de gruix, preu mitjà,
de 40x30 cm, clavada amb claus d'acer galvanitzat i amb part
proporcional de paraneus inclosos. (P - 25)

48,94 260,000 12.724,40

euros



EQUIPAMENT TURÍSTIC INFO LES

PRESSUPOST Data: 26/10/16 Pàg.: 3

10 E5454M76 m2 Coberta amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada, amb
4 nervis separats entre 250 i 270 mm i una alçària entre 40 i 50 mm,
d'1,2 mm de gruix, amb una inèrcia entre 25 i 41 cm4 i una massa
superficial entre 11 i 12 kg/m2, acabat llis de color estàndard, col·locat
amb fixacions mecàniques. (P - 26)

22,78 125,000 2.847,50

11 E5Z20011 m2 Col.locació d'encadellat de fusta d´avet de 146X30mm, col.locades
amb fixacions mecàniques. (P - 29)

19,63 50,500 991,32

12 E8A82CC1 m2 Envernissat de parament horitzontal de fusta, al vernís de poliuretà,
amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues
d'acabat, amb la superfície mat (P - 56)

10,16 435,000 4.419,60

TOTAL Titol 4 01.01.05.01 44.964,07

Obra 01 Pressupost INFO-LES

Capítol 01 OBRA

Titol 3 05 TANCAMENTS PRIMARIS

Titol 4 02 TANCAMENTS DE FAÇANA

1 E635U0Z2 m2 Panell sandwich de façana de xapa metàl.lica llisa de 50 mm de gruix,
format per xapa llisa galvanitzada i prelacada de 0,80 mm de gruix a
l´exterior, aïllament tèrmic de 0,36 Kcal/m2 d´escuma de poliureta i
xapa plana galvanitzada de 0,50 mm a l´interior, acabat termolacat de
poliester de silicona de 25 micres de color segons projecte, fixat a
subestructura, part proporcional d´enmarcat per finestres amb
bastiment de fusteria d´alumini, segons plànol de detall, incloent-hi les
parts proporcionals de remats de xapa en portes, cantoneres i remats
inferiors, feltre de fibra de vidre, amb fixacions sense reblons vistos,
muntat tot el conjunt d´acord amb la d.f. segons planol de taller a
presentar amb el mínim de juntes verticals, tot el conjunt totalment
acabat, subministre i col.locació .

(P - 36)

41,57 23,500 976,90

2 E7C76301 M2 Aïllament amb làmina de polietilè expandit reticulat de 3 mm de gruix,
col.locada no adherida tipus Tecnol o similar. (P - 46)

1,87 50,000 93,50

3 E65A65Z2 m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de muntant
d'amplària entre 66 i 75 mm, col.locats cada 45 cm, i canal d'amplària
entre 66 i 75 mm, amb banda acústica autoadhesiva, fixats
mecànicament.
Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa,
part proporcional de minves d'execució i/o forma, formació de
cortiners, neteja final i tots els elements i mitjans auxiliars necessaris
per a la realització de la partida. Totalment acabat segons plànols de
detalls d'obra. (P - 37)

10,06 316,400 3.182,98

4 E7C26831 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), segons UNE-EN
13164, de 80 mm de gruix i resistència a compressió >=100 kPa,
resistència tèrmica entre 2,857 i 2,581 m2.K/W, amb la superfície llisa
i amb cantell encadellat, col·locada sense adherir. (P - 44)

15,84 316,400 5.011,78

5 E83F50Z3 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat de 15 mm de gruix,
col.locada sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions
mecàniques.
Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa,
part proporcional de minves d'execució i/o forma, formació de
cortiners, neteja final i tots els elements i mitjans auxiliars necessaris
per a la realització de la partida. Totalment acabat segons plànols de
detalls d'obra. (P - 50)

13,16 266,000 3.500,56

6 E83FUHZ4 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat antihumitat de 15 mm de
gruix, col.locada sobre perfileria d´acer galvanitzat amb fixacions
mecàniques.
Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa,
part proporcional de minves d'execució i/o forma, formació de
cortiners, neteja final i tots els elements i mitjans auxiliars necessaris
per a la realització de la partida. Totalment acabat segons plànols de

13,46 105,400 1.418,68

euros
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detalls d'obra. (P - 51)
7 EEHE0001 m2 Revestiment de pedra del pais, inclòs col.locació i muntatge i part

proporcional d´elements per ancoratge a mur de formigó, realitzats
amb pletines metàl.liques i cargols expansius d´unió al mur.
(P - 97)

86,85 142,000 12.332,70

8 E612851K M2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat de
290x140x50 mm, per a revestir, col.locat amb morter mixt amb ciment
CEM II 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 34)

39,48 116,400 4.595,47

TOTAL Titol 4 01.01.05.02 31.112,57

Obra 01 Pressupost INFO-LES

Capítol 01 OBRA

Titol 3 05 TANCAMENTS PRIMARIS

Titol 4 03 SOLERA

1 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 (P - 35)

19,06 210,000 4.002,60

2 E5Z2FZKX M2 Solera d'encadellat ceràmic de 800x250x35 mm, col.locat amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, recolzada
sobre envanets de sostremort (P - 30)

17,57 324,000 5.692,68

3 E3C515H4 M3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P -
15)

79,32 25,920 2.055,97

4 E3CB3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per
a l'armadura de lloses (P - 16)

1,14 1.520,750 1.733,66

5 E31D1100 m2 Encofrat amb plafons metàl.lics per a rases i pous de fonaments (P -
10)

15,99 6,440 102,98

6 E9232B91 M2 Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70
mm, amb estesa i piconatge del material (P - 57)

7,46 70,000 522,20

7 F9F5G49A m2 Paviment de peces de llambordí de formigó per a paviments de 20x40
cm i 8 cm de gruix, de forma rectangular, preu alt , sobre llit de sorra
de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació
del paviment acabat. (P - 208)

31,56 70,000 2.209,20

TOTAL Titol 4 01.01.05.03 16.319,29

Obra 01 Pressupost INFO-LES

Capítol 01 OBRA

Titol 3 06 DIVISIONS I ELEMENTS INTERIORS PRIMARIS

Titol 4 01 PARETS I ENVANS

1 E65A65Z2 m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de muntant
d'amplària entre 66 i 75 mm, col.locats cada 45 cm, i canal d'amplària
entre 66 i 75 mm, amb banda acústica autoadhesiva, fixats
mecànicament.
Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa,
part proporcional de minves d'execució i/o forma, formació de
cortiners, neteja final i tots els elements i mitjans auxiliars necessaris
per a la realització de la partida. Totalment acabat segons plànols de
detalls d'obra. (P - 37)

10,06 127,680 1.284,46

2 E7C9H8Z7 m2 Aïllament amb placa semirígida de llana de roca de densitat 26 a 35
kg/m3 de 60 mm de gruix, col.locada sense adherir.
Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa,
part proporcional de minves d'execució i/o forma, formació de
cortiners, neteja final i tots els elements i mitjans auxiliars necessaris

4,20 127,680 536,26

euros
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per a la realització de la partida. Totalment acabat segons plànols de
detalls d'obra. (P - 47)

3 E83F50Z3 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat de 15 mm de gruix,
col.locada sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions
mecàniques.
Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa,
part proporcional de minves d'execució i/o forma, formació de
cortiners, neteja final i tots els elements i mitjans auxiliars necessaris
per a la realització de la partida. Totalment acabat segons plànols de
detalls d'obra. (P - 50)

13,16 390,180 5.134,77

4 E83FUHZ4 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat antihumitat de 15 mm de
gruix, col.locada sobre perfileria d´acer galvanitzat amb fixacions
mecàniques.
Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa,
part proporcional de minves d'execució i/o forma, formació de
cortiners, neteja final i tots els elements i mitjans auxiliars necessaris
per a la realització de la partida. Totalment acabat segons plànols de
detalls d'obra. (P - 51)

13,46 120,540 1.622,47

5 E66AU0Z6 m2 Divisòria amb placa de resines sintètiques tipus Trespa Athlon de
Hoesch o equivalent, de 13 mm de gruix, color a definir per la DO,
inclòs ''U'' d'alumini de remat superior i inferior, peus regulables,
frontisses, tanca i pom amb indicador de lliure/ocupat, tot d'acer
inoxidable.
Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa,
part proporcional de minves d'execució i/o forma, formació de taulells,
neteja final i tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a la
realització de la partida. Totalment acabat segons plànols de detalls
d'obra. (P - 38)

188,49 18,410 3.470,10

TOTAL Titol 4 01.01.06.01 12.048,06

Obra 01 Pressupost INFO-LES

Capítol 01 OBRA

Titol 3 07 ACABATS INTERIORS

Titol 4 01 ESTUCATS I PINTATS

1 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 54)

4,38 521,360 2.283,56

2 E89BABJ0 M2 Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a 12 cm de separació,
amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2
d'acabat (P - 55)

15,40 8,000 123,20

TOTAL Titol 4 01.01.07.01 2.406,76

Obra 01 Pressupost INFO-LES

Capítol 01 OBRA

Titol 3 07 ACABATS INTERIORS

Titol 4 02 REVESTIMENTS

1 E867U01Z m2 Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica reforçada amb
fibra de vidre, tipus classic imperial, col.locat adherit  (P - 53)

20,86 119,875 2.500,59

2 E81121D2 M2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l, remolinat (P - 49)

14,39 33,750 485,66

TOTAL Titol 4 01.01.07.02 2.986,25

euros
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Obra 01 Pressupost INFO-LES

Capítol 01 OBRA

Titol 3 07 ACABATS INTERIORS

Titol 4 03 PAVIMENTS

1 E93AA3C0 m2 Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb morter de
ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 58)

5,82 278,850 1.622,91

2 E9P1U03Z m2 Paviment vinilic tipus Mipolam Troplan 100 sobre llamina drenant tipus
Tercoline o similar, incloses peces auxiliars i col.locació de sòcol amb
peça trusplast. (P - 60)

22,19 251,530 5.581,45

3 E9P1U03Y m2 Paviment vinilic tipus Wetroom concept-Granit Multisafe o similar
sobre llamina drenant tipus Tercoline o similar, incloses peces
auxiliars i col.locació de peça mitja canya (antilliscant). (P - 59)

15,16 27,320 414,17

TOTAL Titol 4 01.01.07.03 7.618,53

Obra 01 Pressupost INFO-LES

Capítol 01 OBRA

Titol 3 07 ACABATS INTERIORS

Titol 4 04 ELEMENTS DE PROTECCIÓ

1 EB1218BM M Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100
cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària, fixada
mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella (P - 77)

93,00 8,000 744,00

TOTAL Titol 4 01.01.07.04 744,00

Obra 01 Pressupost INFO-LES

Capítol 01 OBRA

Titol 3 08 TANCAMENTS SECUNDARIS

Titol 4 01 PORTES, FINESTRES

1 EAF32FZ4 u Subministre i col.locació de conjunt de fusteria metàl.lica d'alumini
lacat de color negre (Amb segell de qualitat s'exigeix garantia
d'adherència de 10 anys) de la casa Technal (serie FXI per mòduls
fixes, GTI per a correderes i PXI per a batents) o equivalent
d'idèntiques característiques. Inclosos bastiments de base d'acer
inoxidable, junts de EPDM, tiradors, clau, guies de persiana i remats
perimetrals interiors i exteriors d'entrega (tapetes, xapa preformada,
angles, cantonades, reomplerts d'aïllament i segellat de silicona)

Fusteria tipus: PA
Dimensions totals: 3,40X2,70m
Composició: 2 Portes batents i 2 fixes.
Preparada per rebre vidre: 3+3/10/3+3

Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa,
part proporcional de minves d'execució i/o forma, neteja final i tots els
elements i mitjans auxiliars necessaris per a la realització de la
partida. Totalment acabat segons plànols de detalls d'obra. (P - 64)

1.148,63 1,000 1.148,63

2 EAF32FZ7 u Subministre i col.locació de conjunt de fusteria metàl.lica d'alumini
lacat de color negre (Amb segell de qualitat s'exigeix garantia
d'adherència de 10 anys) de la casa Technal (serie FXI per mòduls
fixes, GTI per a correderes i PXI per a batents) o equivalent
d'idèntiques característiques. Inclosos bastiments de base d'acer
inoxidable, junts de EPDM, tiradors, clau, guies de persiana i remats

646,49 1,000 646,49

euros
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perimetrals interiors i exteriors d'entrega (tapetes, xapa preformada,
angles, cantonades, reomplerts d'aïllament i segellat de silicona)

Fusteria tipus: PA
Dimensions totals: 2,25X2,30m
Composició: 1 Porta batent i 1 fixe.
Preparada per rebre vidre: 3+3/10/3+3

Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa,
part proporcional de minves d'execució i/o forma, neteja final i tots els
elements i mitjans auxiliars necessaris per a la realització de la
partida. Totalment acabat segons plànols de detalls d'obra. (P - 66)

3 EAF32FZ1 u Subministre i col.locació de conjunt de fusteria metàl.lica d'alumini
lacat de color negre (Amb segell de qualitat s'exigeix garantia
d'adherència de 10 anys) de la casa Technal (serie FXI per mòduls
fixes, GTI per a correderes i PXI per a batents) o equivalent
d'idèntiques característiques. Inclosos bastiments de base d'acer
inoxidable, junts de EPDM, guies de persiana i remats perimetrals
interiors i exteriors d'entrega (tapetes, xapa preformada, angles,
cantonades, reomplerts d'aïllament i segellat de silicona)

Fusteria tipus: F1
Dimensions totals: 2,25x2,30m
Composició: Finestra batent horitzontal superior i fixe inferior
Preparada per rebre vidre 3+3/10/3+3

Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa,
part proporcional de minves d'execució i/o forma, neteja final i tots els
elements i mitjans auxiliars necessaris per a la realització de la
partida. Totalment acabat segons plànols de detalls d'obra. (P - 61)

646,49 3,000 1.939,47

4 EAF32FZ2 u Subministre i col.locació de conjunt de fusteria metàl.lica d'alumini
lacat de color negre (Amb segell de qualitat s'exigeix garantia
d'adherència de 10 anys) de la casa Technal (serie FXI per mòduls
fixes, GTI per a correderes i PXI per a batents) o equivalent
d'idèntiques característiques. Inclosos bastiments de base d'acer
inoxidable, junts de EPDM, guies de persiana i remats perimetrals
interiors i exteriors d'entrega (tapetes, xapa preformada, angles,
cantonades, reomplerts d'aïllament i segellat de silicona)

Fusteria tipus: F2
Dimensions totals: 1,25x4,70m
Composició: Finestra fixa superior i batent inferior.
Preparada per rebre vidre 3+3/10/3+3

Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa,
part proporcional de minves d'execució i/o forma, neteja final i tots els
elements i mitjans auxiliars necessaris per a la realització de la
partida. Totalment acabat segons plànols de detalls d'obra. (P - 62)

788,27 1,000 788,27

5 EAF32FZ3 u Subministre i col.locació de conjunt de fusteria metàl.lica d'alumini
lacat de color gris (Amb segell de qualitat s'exigeix garantia
d'adherència de 10 anys) de la casa Technal (serie FXI per mòduls
fixes, GTI per a correderes i PXI per a batents) o equivalent
d'idèntiques característiques. Inclosos bastiments de base d'acer
inoxidable, junts de EPDM, guies de persiana i remats perimetrals
interiors i exteriors d'entrega (tapetes, xapa preformada, angles,
cantonades, reomplerts d'aïllament i segellat de silicona)

Fusteria tipus: F3
Dimensions totals: 1,00X1,80m
Composició: Finestra tipus velux fixe
Preparada per rebre vidre 3+3/10/3+3

Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa,
part proporcional de minves d'execució i/o forma, neteja final i tots els
elements i mitjans auxiliars necessaris per a la realització de la
partida. Totalment acabat segons plànols de detalls d'obra. (P - 63)

184,39 4,000 737,56

euros
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6 EAF32FZ8 u Subministre i col.locació de conjunt de fusteria metàl.lica d'alumini
lacat de color gris (Amb segell de qualitat s'exigeix garantia
d'adherència de 10 anys) de la casa Technal (serie FXI per mòduls
fixes, GTI per a correderes i PXI per a batents) o equivalent
d'idèntiques característiques. Inclosos bastiments de base d'acer
inoxidable, junts de EPDM, guies de persiana i remats perimetrals
interiors i exteriors d'entrega (tapetes, xapa preformada, angles,
cantonades, reomplerts d'aïllament i segellat de silicona)

Fusteria tipus: F4
Dimensions totals: 1,00X1,20m
Composició: Finestra tipus velux practicable
Preparada per rebre vidre 3+3/10/3+3

Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa,
part proporcional de minves d'execució i/o forma, neteja final i tots els
elements i mitjans auxiliars necessaris per a la realització de la
partida. Totalment acabat segons plànols de detalls d'obra. (P - 67)

167,02 4,000 668,08

7 EAF32FZ9 u Subministre i col.locació de conjunt de fusteria metàl.lica d'alumini
lacat de color gris (Amb segell de qualitat s'exigeix garantia
d'adherència de 10 anys) de la casa Technal (serie FXI per mòduls
fixes, GTI per a correderes i PXI per a batents) o equivalent
d'idèntiques característiques. Inclosos bastiments de base d'acer
inoxidable, junts de EPDM, guies de persiana i remats perimetrals
interiors i exteriors d'entrega (tapetes, xapa preformada, angles,
cantonades, reomplerts d'aïllament i segellat de silicona)

Fusteria tipus: F5
Dimensions totals: finestra triangular
Composició: Finestra fixe
Preparada per rebre vidre 3+3/10/3+3

Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa,
part proporcional de minves d'execució i/o forma, neteja final i tots els
elements i mitjans auxiliars necessaris per a la realització de la
partida. Totalment acabat segons plànols de detalls d'obra. (P - 68)

372,33 1,000 372,33

8 EASA71PI u Conjunt de portes metàl.liques batents per armari d´instal.lacions de 4
fulles per un forat de 186x225, amb bastidor de tub d'acer de
40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix i
bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada en fred,
col.locada segons detall de fusteries. (P - 76)

438,34 1,000 438,34

9 E0000002 ut Reixa corredissa tipus R1, de perfil perimetral L i tub 50.3 vertical cada
10cmts. Element pintat a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat segons colors de la d.f. Inclòs
guies i tancaments. (P - 3)

1.012,76 1,000 1.012,76

TOTAL Titol 4 01.01.08.01 7.751,93

Obra 01 Pressupost INFO-LES

Capítol 01 OBRA

Titol 3 08 TANCAMENTS SECUNDARIS

Titol 4 02 RAM DEL VIDRIER

1 EC1GU0M1 m2 Vidre aïllant de dos vidres de seguretat, amb classificació de
resistència a l'impacte manual nivell A, de 3+3 i 3+3 mm de gruix i
cambra d'aire de 10 mm, col.locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer
o alumini (P - 79)

110,80 51,505 5.706,75

TOTAL Titol 4 01.01.08.02 5.706,75

Obra 01 Pressupost INFO-LES

euros
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Capítol 01 OBRA

Titol 3 10 DIVISIONS I ELEMENTS INTERIORS SECUNDARIS

Titol 4 01 RAM DEL VIDRIER

1 EC1K1502 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament
sobre el parament (P - 80)

59,43 6,400 380,35

2 EC151703 M2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna
incolora, de 3+3 mm de gruix, amb classificació de resistència a
l'impacte manual nivell A, unides amb butiral transparent, col.locat
amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (P - 78)

44,01 7,043 309,96

TOTAL Titol 4 01.01.10.01 690,31

Obra 01 Pressupost INFO-LES

Capítol 01 OBRA

Titol 3 10 DIVISIONS I ELEMENTS INTERIORS SECUNDARIS

Titol 4 02 PORTES I ELEMENTS DE FUSTERIA

1 EAQDU1Z1 u Porta batent per a interior normalitzada, de fusta acabada amb
laminat d'alta pressió a les dues cares, de 40 mm de gruix, de cares
llises i estructura interior de fusta, fulla de 70 cm d'amplària i de 210
cm.
Inclou marc de tac de fusta massissa de pi flandes d'escuadria 6x6cm
gurnit amb calzes d'aglomerat xapat de fusta de faig envernissat,
col.locat en envà de pladur i fixat amb fixacions mecàniques.

Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa,
part proporcional de minves d'execució i/o forma, neteja final i tots els
elements i mitjans auxiliars necessaris per a la realització de la
partida. Totalment acabat segons plànols de detalls d'obra. (P - 69)

411,18 5,000 2.055,90

2 EAQDU2Z1 u Porta batent per a interior normalitzada, de fusta acabada amb
laminat d'alta pressió a les dues cares, de 40 mm de gruix, de cares
llises i estructura interior de fusta, fulla de 65 cm d'amplària i de 210
cm.
Inclou marc de tac de fusta massissa de pi flandes d'escuadria 6x6cm
gurnit amb calzes d'aglomerat xapat de fusta de faig envernissat,
col.locat en envà de pladur i fixat amb fixacions mecàniques.

Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa,
part proporcional de minves d'execució i/o forma, neteja final i tots els
elements i mitjans auxiliars necessaris per a la realització de la
partida. Totalment acabat segons plànols de detalls d'obra. (P - 74)

347,83 1,000 347,83

3 EAQDU1Z4 u Porta corredissa per interior normalitzada, de fusta acabada amb
laminat d'alta pressió a les dues cares, de 40 mm de gruix, de cares
llises i estructura interior de fusta, de 90 cm d'amplària i de 210 cm
d'alçària.
Inclou guies, marc de tac de fusta massissa de pi flandes d'escuadria
6x6cm gurnit amb calzes d'aglomerat xapat de fusta de faig
envernissat, col.locat en envà de pladur i fixat amb fixacions
mecàniques.

Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa,
part proporcional de minves d'execució i/o forma, neteja final i tots els
elements i mitjans auxiliars necessaris per a la realització de la
partida. Totalment acabat segons plànols de detalls d'obra. (P - 71)

616,85 2,000 1.233,70

4 EAQDU1Z3 u Porta corredissa per interior normalitzada, de fusta acabada amb
laminat d'alta pressió a les dues cares, de 40 mm de gruix, de cares
llises i estructura interior de fusta, de 210 cm d'amplària i de 210 cm
d'alçària.
Inclou guies, marc de tac de fusta massissa de pi flandes d'escuadria

1.366,61 1,000 1.366,61

euros
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6x6cm gurnit amb calzes d'aglomerat xapat de fusta de faig
envernissat, col.locat en envà de pladur i fixat amb fixacions
mecàniques.

Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa,
part proporcional de minves d'execució i/o forma, neteja final i tots els
elements i mitjans auxiliars necessaris per a la realització de la
partida. Totalment acabat segons plànols de detalls d'obra. (P - 70)

5 EASA71B2 u Porta tallafocs metàl.lica, EI2 45-C5, una fulla batent, per a una llum
de 90x2010 cm, preu alt, amb pany i clau, col.locada. (P - 75)

215,04 1,000 215,04

6 EAF32FZ6 u Subministre i col.locació de conjunt de fusteria metàl.lica d'alumini
lacat de color negre (Amb segell de qualitat s'exigeix garantia
d'adherència de 10 anys) de la casa Technal (serie FXI per mòduls
fixes, GTI per a correderes i PXI per a batents) o equivalent
d'idèntiques característiques. Inclosos bastiments de base d'acer
inoxidable, junts de EPDM, tiradors, clau, guies de persiana i remats
perimetrals interiors i exteriors d'entrega (tapetes, xapa preformada,
angles, cantonades, reomplerts d'aïllament i segellat de silicona)

Fusteria tipus: P6
Dimensions totals: 1,92X2,30m
Composició: 1 Porta batent i 1 fixe.
Preparada per rebre vidre: Portes 3+3, Reste 3+3/10/3+3

Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa,
part proporcional de minves d'execució i/o forma, neteja final i tots els
elements i mitjans auxiliars necessaris per a la realització de la
partida. Totalment acabat segons plànols de detalls d'obra. (P - 65)

513,26 1,000 513,26

7 EAQDU1Z5 u Porta corredissa per interior normalitzada, de fusta acabada amb
laminat d'alta pressió a les dues cares, de 40 mm de gruix, de cares
llises i estructura interior de fusta, de 165 cm d'amplària i de 250 cm
d'alçària.
Inclou guies, marc de tac de fusta massissa de pi flandes d'escuadria
6x6cm gurnit amb calzes d'aglomerat xapat de fusta de faig
envernissat, col.locat en envà de pladur i fixat amb fixacions
mecàniques.

Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa,
part proporcional de minves d'execució i/o forma, neteja final i tots els
elements i mitjans auxiliars necessaris per a la realització de la
partida. Totalment acabat segons plànols de detalls d'obra. (P - 72)

1.282,22 1,000 1.282,22

8 EAQDU1Z6 u Tancament corrediss per interior normalitzat, de fusta acabada amb
laminat d'alta pressió a les dues cares, de 40 mm de gruix, de cares
llises i estructura interior de fusta, de 250 cm d'amplària i de 130 cm
d'alçària.
Inclou guies, marc de tac de fusta massissa de pi flandes d'escuadria
6x6cm gurnit amb calzes d'aglomerat xapat de fusta de faig
envernissat, col.locat en envà de pladur i fixat amb fixacions
mecàniques.

Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa,
part proporcional de minves d'execució i/o forma, neteja final i tots els
elements i mitjans auxiliars necessaris per a la realització de la
partida. Totalment acabat segons plànols de detalls d'obra. (P - 73)

1.023,14 1,000 1.023,14

9 E66EUA10 m2 Mòdul de porta batent per a mampara modular, de cares llises de
tauler de fusta de densitat mitjana acabat melaminat, fulla de 40 mm
de gruix, de 90 cm d'amplària com a màxim i de 210 cm d'alçària,
inclosa la ferramenta (P - 40)

209,39 1,000 209,39

10 E865U11X m2 Tauler de recepció de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana,
DM, hidròfug, de 16 mm de gruix, col.locat amb fixacions mecàniques
(P - 52)

17,43 1,800 31,37

11 E66EU100 m2 Mampara modular cega de 80 mm de gruix, amb doble tauler
aglomerat acabat amb melamina de 16 mm de gruix, espai interior
reblert amb aïllament de llana de roca, sòcol inferior d'alumini i remat
superior també d'alumini, amb sistema de suspensió sobre perfileria
oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels
taulers i del perímetre de la mampara, col.locada. (P - 39)

63,92 2,000 127,84

euros



EQUIPAMENT TURÍSTIC INFO LES

PRESSUPOST Data: 26/10/16 Pàg.: 11

12 E0000001 ut Reixa corredissa tipus R2, de perfil perimetral L i tub 50.3 vertical cada
10cmts. Element pintat a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat segons colors de la d.f. Inclòs
guies i tancaments. (P - 2)

1.154,76 1,000 1.154,76

TOTAL Titol 4 01.01.10.02 9.561,06

Obra 01 Pressupost INFO-LES

Capítol 01 OBRA

Titol 3 11 INSTAL·LACIONS

Titol 4 01 SANEJAMENT

1 ED14U020 M Baixant de tub de planxa de zinc de quadrat de 80x80 mm i d'1 mm
de gruix, incloses les peces especials i fixat mecàmicament amb
brides (P - 83)

41,94 3,000 125,82

2 ED352565 U Pericó de pas i tapa fixa, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb
paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm (P - 84)

111,71 2,000 223,42

3 ED354565 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors,
amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
(P - 85)

156,89 2,000 313,78

4 ED111B71 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 110 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 82)

20,52 7,000 143,64

5 ED111B51 M Desguàs d'aparell sanitari de tub de PVC, de paret massissa àrea
d'aplicació B, de diàmetre 60 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
(P - 81)

15,31 8,000 122,48

6 ED5A1600 M Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm (P - 86) 9,78 38,000 371,64
7 ED7FP264 M Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament

amb pressió, de DN 125 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN
1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15
cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub (P - 88)

42,35 40,000 1.694,00

8 ED7FP364 M Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
amb pressió, de DN 160 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN
1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15
cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub (P - 89)

51,13 20,000 1.022,60

TOTAL Titol 4 01.01.11.01 4.017,38

Obra 01 Pressupost INFO-LES

Capítol 01 OBRA

Titol 3 11 INSTAL·LACIONS

Titol 4 02 APARELLS SANITARIS

1 EJ46U001 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm
de D, de tub d'alumini recobert de niló, col.locat amb fixacions
mecàniques (P - 165)

85,07 1,000 85,07

2 EJ4ZU025 u Portarotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm
de diàmetre i 110 mm de fondària, col.locat amb fixacions mecàniques
(P - 166)

27,71 6,000 166,26

3 EJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm,
capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en
superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i
clau de seguretat , col.locat amb fixacions mecàniques (P - 164)

60,65 4,000 242,60

euros
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4 EJ14B11P U Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa,
de color blanc, preu alt, col.locat sobre el paviment i connectat a la
xarxa d'evacuació (P - 158)

141,42 6,000 848,52

5 EJ248125 u Fluxor per a inodor, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i
tub de descàrrega incorporats, de llautó cromat, preu alt, amb entrada
d'1´´ (P - 160)

158,18 6,000 949,08

6 EJ13B212 u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de
color blanc, preu alt, col.locat amb suports murals (P - 156)

45,75 2,000 91,50

7 EJ13B21B u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de
color blanc, preu alt, encastat a un taulell (P - 157)

66,82 4,000 267,28

8 EX111112 u Subministrame i col.locació aixeta mescladora temporitzada, Presto
3000 ECO per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o
aparell sanitari, de llautó cormat, preu alt, amb entrada de 1/2. (P -
204)

221,51 6,000 1.329,06

9 EJ33U010 u Sifó de botella per a lavabo d'acer inoxidable, de D 32 mm, amb
vàlvula, tap i cadeneta incorporats, connectat al ramal de PVC (P -
163)

15,65 6,000 93,90

10 EJ331151 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó,
de diàmetre 1´´1/4, roscat a un sifó de llautó cromat (P - 162)

13,91 6,000 83,46

11 EJ1AB21P u Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació integrada, de color
blanc, preu alt, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació (P - 159)

83,49 1,000 83,49

12 EX111113 U Subministre i col.locació d´aixeta encastada a paret, per abocador, de
llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´. (P - 205)

37,92 1,000 37,92

13 EQ5Z1BA1 u Formació de forat sobre taulell de conglomerat de marbre, tipus
Silestone o equivalent, amb el cantell polit, de forma quadrada, per a
encastar aparells sanitaris (P - 202)

151,99 4,000 607,96

TOTAL Titol 4 01.01.11.02 4.886,10

Obra 01 Pressupost INFO-LES

Capítol 01 OBRA

Titol 3 11 INSTAL·LACIONS

Titol 4 03 INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA

1 EJM1U010 u Comptador woltmann, tipus WP, per a una pressió de treball de 10
bars de calibre 40 mm, d'hèlix horitzontal, classe B de la CEE, per
aigua freda fins a 40°C, pre-equipat per a emissor d'impuls, cabal
nominal de 20 m3/h i màxim de 35 m3/h, instal.lat a canonada, inclòs
accessoris i tot tipus de petit material (P - 167)

397,71 3,000 1.193,13

2 FN218424 u Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, 16
bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en armari (P - 210)

58,40 4,000 233,60

3 FN818424 u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2,
de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en armari. (P - 213)

49,09 2,000 98,18

4 FNE18300 u Filtre colador de 1´´1/2 de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, de llautó i muntat roscat. (Filtre autonetejable i malla amb un
umbral entre 25 i 50 µm). (P - 215)

27,60 2,000 55,20

5 FNE18200 u Filtre colador de 1´´1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, de bronze i muntat roscat. (Filtre autonetejable i malla amb
un umbral entre 25 i 50 µm). (P - 214)

39,79 1,000 39,79

6 FN818324 u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2,
de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en armari. (P - 212)

53,35 1,000 53,35

7 FN21A324 u Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´1/2, 10
bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en armari. (P - 211)

185,77 2,000 371,54

8 EF5262B1 m Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal, de 0,8
mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil.laritat,
amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment (P - 104)

6,06 89,000 539,34

euros
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9 EF5293B1 m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm
de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil.laritat, amb
grau de dificultat baix i col.locat superficialment (P - 105)

8,47 81,000 686,07

10 EF52B4B1 m Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal, d'1,2
mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil.laritat,
amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment (P - 106)

13,77 28,000 385,56

11 EFQ3F6M1 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a
canonades fredes d'acer o coure de 18 mm de diàmetre exterior, de
19,0 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de
l'aïllament de 20 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035
W/mK i classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat
baix i col.locat superficialment (P - 109)

7,10 89,000 631,90

12 EFQ3F7M1 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a
canonades fredes d'acer o coure de 22 mm de diàmetre exterior, de
20,0 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de
l'aïllament de 24 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035
W/mK i classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat
baix i col.locat superficialment (P - 110)

7,47 81,000 605,07

13 EFQ3FAM1 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a
canonades fredes d'acer o coure de 35 mm de diàmetre exterior, de
21,5 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de
l'aïllament de 37 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035
W/mK i classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat
baix i col.locat superficialment (P - 111)

9,33 28,000 261,24

14 ENF11A10 u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal.lacions d'ACS, de 20 mm
de diàmetre nominal, amb cos de bronze PN 10, connexions
roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb
vàlvula de regulació de la temperatura preajustada, muntada (P - 179)

334,54 3,000 1.003,62

15 EN3474P7 u Vàlvula d'esfera manual soldada, d'1''1/4 de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, de bronze, preu alt i muntada superficialment
(P - 178)

39,62 11,000 435,82

16 EJ2Z4127 U Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de
diàmetre 1/2´´ i entrada de 1/2´´ (P - 161)

23,47 31,000 727,57

TOTAL Titol 4 01.01.11.03 7.320,98

Obra 01 Pressupost INFO-LES

Capítol 01 OBRA

Titol 3 11 INSTAL·LACIONS

Titol 4 04 INSTAL.LACIÓ AUDIOVISUAL

1 X0000001 U Subministre i col.locació de pantalla de leds Unilumin 10P de mides
480x240cn inclòs marcs. (P - 0)

45.260,50 1,000 45.260,50

2 X0000002 U Partida alçada a justificar per ajudes de paleteria i de lampisteria per
la col.locació de pantalla de leds a suports de paret i connexionat a
xarxa. (P - 0)

1.000,00 1,000 1.000,00

TOTAL Titol 4 01.01.11.04 46.260,50

Obra 01 Pressupost INFO-LES

Capítol 01 OBRA

Titol 3 11 INSTAL·LACIONS

Titol 4 05 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

Titol 5 01 Ventilació

1 EEM2N01Y u Subministrament i instal·lació de ventilador In-Line d'hèlix
helicocentríga del tipus LINEO 125 de SODECA. Totalment muntat i

172,76 2,000 345,52

euros
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connexionat. Marca: SODECA Model: LINEO
(P - 100)

2 EEM3A11Z u Extractor helicoidal per banys, amb comporta antirretorn incorporada,
monofàsic per a 230 V, 100 m3/h de cabal màxim d'aire , col·locat en
conducte diàmetre 100mm. Marca S&P model DECOR o similar
equivalent (P - 101)

92,70 4,000 370,80

3 EE42RB32 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de
diàmetre (s/UNE_EN 1506), de gruix 0,7 mm i muntat superficialment,
inclòs les peces especials (P - 96)

61,67 55,000 3.391,85

4 EX111114 u Peça per a pas de conductes, de planxa d´acer galvanitzat de 0,8mm
de gruix amb tub de diàmetre 200mm i 50cm d´alçària soldat a una
base de 40x40cm, col.locada amb fixacions mecàniques. (P - 206)

28,83 6,000 172,98

5 EEK21G3Z u Reixeta de retorn, amb aletes orientables horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 1000x100 mm,amb regulació de cabal, de
secció recta i per a fixar al bastiment. Marca Madel DMT-SPo similar
equivalent. (P - 98)

71,56 3,000 214,68

6 EEK91407 u Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 300 mm de diàmetre i
fixat al pont de muntatge (P - 99)

32,05 3,000 96,15

7 EE42Q312 m Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat, de 100 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm i muntat superficialment
(P - 94)

14,51 28,500 413,54

8 EE42Q612 m Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat, de 160 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm i muntat superficialment
(P - 95)

15,95 5,000 79,75

9 E0040005 ut Formació de xemeneia/ventilació de xapa doblegada d'acer 6mm, de
costat de 15 a 30 cmts, inclòs barret, pintada amb pintura de
partícules metàl.liques en dues capes tipus oxiron. (P - 4)

102,35 8,000 818,80

TOTAL Titol 5 01.01.11.05.01 5.904,07

Obra 01 Pressupost INFO-LES

Capítol 01 OBRA

Titol 3 11 INSTAL·LACIONS

Titol 4 05 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

Titol 5 02 Climatització

1 EEDDDDD1 U Caldera de pelets tipus BioClass NG HM.43 + DR completament
instal.lada i en servei. (P - 0)

4.500,00 1,000 4.500,00

2 EE33C1AZ u Subministrament i col·locació de Plafó radiant de planxa d'acer de
600mm d'alçada i 1500mm de llargària tipus Roca Adraplan S 1500 o
similar, totalment col.locat. (P - 93)

388,33 14,000 5.436,62

3 EE33C1AY u Subministrament i col·locació de Plafó radiant de planxa d'acer de
600mm d'alçada i 1500mm de llargària tipus Roca Adraplan S 1500 o
similar, totalment col.locat. (P - 92)

251,30 2,000 502,60

4 EE33C1AW u Subministrament i col·locació de Plafó radiant de planxa d'acer de
2000mm d'alçada i 600mm de llargària tipus Roca PV 600 S 2000 o
similar, totalment col.locat. (P - 90)

314,99 1,000 314,99

5 EE33C1AX u Subministrament i col·locació de Plafó radiant de planxa d'acer de
1500mm d'alçada i 400mm de llargària tipus Roca PV 400 S 1500,
totalment col.locat. (P - 91)

228,14 1,000 228,14

6 EF5A62B2 M Tub de coure semidur de 5/8'' de diàmetre nominal, de 0,76 mm de
gruix, soldat per capil.laritat amb soldadura amb aliatge de plata,
col.locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes
de la canal (P - 107)

6,49 170,000 1.103,30

7 EFQ33A9L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 108)

6,98 170,000 1.186,60

euros
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8 EEU11113 u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i
vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre,
roscat (P - 102)

14,36 2,000 28,72

9 EEV21112 u Termòstat d'ambient per a calefacció amb regulació de 5 a 30°C, de
doble contacte a 230 V i 10 A, muntat superficialment (P - 103)

60,94 2,000 121,88

10 XPAUU00V U Partida alçada a justificar per a legalització de la instal·lació de
climatització (P - 0)

1.200,00 1,000 1.200,00

TOTAL Titol 5 01.01.11.05.02 14.622,85

Obra 01 Pressupost INFO-LES

Capítol 01 OBRA

Titol 3 11 INSTAL·LACIONS

Titol 4 06 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

1 EM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 169)

114,89 2,000 229,78

2 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 168)

45,05 4,000 180,20

3 EMDBU005 u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de
salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura
fotoluminiscent segons normes UNE, DIN i requeriments del CTE,
fixada mecànicament (P - 177)

8,80 12,000 105,60

TOTAL Titol 4 01.01.11.06 515,58

Obra 01 Pressupost INFO-LES

Capítol 01 OBRA

Titol 3 11 INSTAL·LACIONS

Titol 4 07 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

Titol 5 01 CGP, Comptadors

1 EG11U91Z u Caixa de seccionament formada per envolvent en poliéster reforçat
amb fibra de vidre. Tres bases portafusibles tipus LIRA de 400A,
grandària 2 * . Element neutre amovible. * Grau de protecció IP 43
segons UNE20 324 . Grau de protecció contra impactes mecànics IK
09 segons UNE 50 102 * . Classe tèrmica A segons UNE 210305 .
Autoventilades per a evitar condensacions sense reduir el grau de
protecció indicat. Característiques: Intensitat 400 A Tipus de bases
LIRA Neutre Amovible Dimensions 580 x 290 x 160 mm Codi
ENDESA 6700034. (P - 112)

227,91 1,000 227,91

2 EG11U940 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns
bimetàl.lics, de 400 A, segons esquema UNESA numero 9, de
600x300x160 mm, apte per a conductors de fins a 240 mm2 de
secció, inclosa base portafusibles NH T-2 i els fusibles, muntada
superficialment (P - 113)

270,92 1,000 270,92

3 EG1N6C3Y u Subministrament, muntatge i connexionat de centralització de
comptadors incloent 2 TMF1, seccionador 250A, embarrat i envolvent
d'equips de mesura electrònics, tot inclós dins de mòduls de doble
aïllament, de la firma CAHORS o similar equivalent i comptador. (P -
115)

768,00 1,000 768,00

4 EG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 120)

2,53 5,000 12,65

5 XPAUU001 U Partida alçada a justificar per a legalització de la instal·lació elèctrica.
(P - 0)

1.800,00 1,000 1.800,00

euros
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TOTAL Titol 5 01.01.11.07.01 3.079,48

Obra 01 Pressupost INFO-LES

Capítol 01 OBRA

Titol 3 11 INSTAL·LACIONS

Titol 4 07 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

Titol 5 02 Quadres Elèctrics, canalitzacions i conductors

1 EG71001X u Subministrament, muntatge, connexionat i posta en marxa de quadre
de distribució i maniobra general format per armaris metàl·lics
combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura
de perfil perforat, porta frontal amb tanca, plafons de tancament,
plaques, suports i tapes, allotjant al seu interior els mecanismes de
comandament i protecció i mesura segons esquemes unifilars
corresponents. Aparellatge LEGRAND o similar equivalent. Acabat en
pintura epoxy-poliester, ip547. amb tots els seus elements i accessoris
per al seu connexionat. SQ.Concessionari (P - 146)

2.306,35 1,000 2.306,35

2 EG71001Y u Subministrament, muntatge, connexionat i posta en marxa de quadre
de distribució i maniobra general format per armaris metàl·lics
combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura
de perfil perforat, porta frontal amb tanca, plafons de tancament,
plaques, suports i tapes, allotjant al seu interior els mecanismes de
comandament i protecció i mesura segons esquemes unifilars
corresponents. Aparellatge LEGRAND o similar equivalent. Acabat en
pintura epoxy-poliester, ip547. amb tots els seus elements i accessoris
per al seu connexionat. SQ.Generalitat (P - 147)

2.579,45 1,000 2.579,45

3 EHT1B010 u Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la
il.luminació en funció de la lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux,
temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, fixat a
pressió (P - 155)

81,26 1,000 81,26

4 EG2DF6F5EE1 m Safata metàl.lica reixa amb separadors d'acer galvanitzat en calent
ref. CFG50/200GC de la sèrie Safata portacables específica de
CABLOFIL, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col.locada suspesa de
parament horitzontal amb elements de suport (P - 123)

46,52 105,000 4.884,60

5 EG380902 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 133)

6,32 105,000 663,60

6 EG2A1902 m Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 60x110 mm amb
separador i muntada superficialment (P - 122)

13,15 10,000 131,50

7 EG212D1H m Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 118)

5,72 35,000 200,20

8 EG222A11 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 (P - 119)

1,17 15,000 17,55

9 EG23RD15 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N,
amb unió roscada i muntat superficialment (P - 121)

11,45 30,000 343,50

10 EG31E706 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb
baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x16 mm2, col.locat en tub
(P - 125)

4,48 200,000 896,00

11 EG31G202 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb
baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x1,5 mm2, muntat
superficialment (P - 126)

2,29 337,000 771,73

12 EG31G302 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb
baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x2,5 mm2, muntat
superficialment (P - 127)

2,90 550,000 1.595,00

euros
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13 EG31G402 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb
baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x4 mm2, muntat
superficialment (P - 128)

3,46 35,000 121,10

14 EG31J302 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb
baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x2,5 mm2, muntat
superficialment (P - 129)

3,90 63,000 245,70

15 EG31J402 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb
baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x4 mm2, muntat
superficialment (P - 130)

5,05 25,000 126,25

TOTAL Titol 5 01.01.11.07.02 14.963,79

Obra 01 Pressupost INFO-LES

Capítol 01 OBRA

Titol 3 11 INSTAL·LACIONS

Titol 4 07 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

Titol 5 03 Mecanismes

1 EG631153 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada (P - 141)

8,79 44,000 386,76

2 EG633152 u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, de
superfície(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, amb grau de protecció IP-44,
preu mitjà, encastada (P - 143)

11,68 7,000 81,76

3 EG63D15S u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral,
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció
IP-55, preu alt, muntada superficialment (P - 144)

10,09 4,000 40,36

4 EG631EA4 u Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes (2P+T), 25 A 250
V, amb tapa, preu superior, encastada (P - 142)

15,36 3,000 46,08

5 EG621193 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla,
preu alt, encastat (P - 137)

8,26 8,000 66,08

6 EG621LCU u Interruptor temporitzat de tipus universal, bipolar (2P), 16 A / 250 V,
amb tapa frontal, temporització de <= 15 min, preu superior, encastat
(P - 138)

118,33 8,000 946,64

7 EG32930Z U Subministrament muntatge i connexionat de punt de llum o
mecanisme d'execució encastada o superficial format per tub corrugat,
conductor de coure de designació une es07z1-k (as), baixa emissivitat
fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2, col.locat en tub i part
proporcional de caixa de derivació. (P - 132)

19,38 90,000 1.744,20

8 EG62D1DK u Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de
superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntat
superficialment (P - 140)

13,47 1,000 13,47

9 EG623G73 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla,
amb grau de protecció IP-44, preu alt, encastat (P - 139)

12,82 2,000 25,64

10 EG641173 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb
tecla, preu alt, encastat (P - 145)

9,04 6,000 54,24

11 EG61U26Z U Caixa modular de pvc-m1 de cymem, de color blanc, apte per a sis
mecanismes modulars, ref. tm3 6uc, per a muntar encastada. inclou
contenidor de pladur, placa doble schuko blanca, placa doble schuko
vermella nf, placa ptm adaptador 2 mosaic 45x45, placa cega de
45x45 i placa amb persiana amb 2 connectors rj45 amp cat. 6. (P -
136)

55,58 4,000 222,32

TOTAL Titol 5 01.01.11.07.03 3.627,55

Obra 01 Pressupost INFO-LES

Capítol 01 OBRA

Titol 3 11 INSTAL·LACIONS

euros
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Titol 4 07 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

Titol 5 04 Enllumenat

1 EHB17267 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 1 fluorescent
de 36 W del tipus T26/G13, rectangular, amb xassís polièster,
reactància electrònica, IP-65, muntada superficialment al sostre (P -
154)

44,87 8,000 358,96

2 EHA1E2RZ u Subministrament, muntatge, connexionat i posta en marxa de
llumenera suspesa tipus campana, de cos de tecnopolímer d'alta
resistència color metal (RAL9006), reflector de policarbonat metalitzat
al buit, difusor de vidre templat de 4mm, inclou làmpada 1x42W
GX24q-4, 9000 lumens, classe 2 i IP-44. Model Theo-AL K42/FKT
3000 de SEAE o similar equivalent. (P - 152)

202,72 20,000 4.054,40

3 EHB17200 u Llumenera adossada tipus Philips Coreline leds 24w, muntada
superficialment al sostre. (P - 153)

83,80 14,000 1.173,20

4 EH612325 U Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescència
de 175 fins a 300 lúmens, de 2 h d'autonomia, com a màxim, muntada
superficialment a la paret (P - 151)

106,35 22,000 2.339,70

5 EG32930Z U Subministrament muntatge i connexionat de punt de llum o
mecanisme d'execució encastada o superficial format per tub corrugat,
conductor de coure de designació une es07z1-k (as), baixa emissivitat
fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2, col.locat en tub i part
proporcional de caixa de derivació. (P - 132)

19,38 70,000 1.356,60

6 1G738S84 u Interruptor detector de moviment, de tipus modular de 2 mòduls
estrets, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230
V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió,
sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu superior,
encastat, amb marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes
modulars a caixa rectangular d' 2 mòdul de preu superior, tub flexible
corrugat de PVC folrat exteriorment, caixa de derivació rectangular i
conductor de coure de designació UNE H07V-U (P - 1)

85,29 4,000 341,16

7 FHQ6U001 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució semiintensiva,
amb làmpada d'halogenurs metàl.lics de 150 W, de forma rectangular i
tancat, amb allotjament per a equip i acoblat al suport (P - 209)

221,21 4,000 884,84

8 EG32930X M Subministrament muntatge i connexionat de punt de llum o
mecanisme d'execució superficial format per tub de metàl·lic,
conductor de coure de designació une es07z1-k (as), baixa emissivitat
fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2, col.locat en tub i part
proporcional de caixa de derivació. (P - 131)

27,45 4,000 109,80

TOTAL Titol 5 01.01.11.07.04 10.618,66

Obra 01 Pressupost INFO-LES

Capítol 01 OBRA

Titol 3 11 INSTAL·LACIONS

Titol 4 07 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

Titol 5 05 Xarxa de Terres

1 EG380907 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en
malla de connexió a terra (P - 134)

9,12 63,000 574,56

2 EG50003O ud soldadura alumini térmic en 't' formada per cartuxo fundent, p.p de
motlle i accessoris de muntatje (P - 135)

10,79 54,000 582,66

3 EGD1441E U Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix
estàndard, de 2500 mm de llargària i de 18,3 mm de diàmetre,
clavada a terra (P - 148)

22,20 4,000 88,80

4 EGDZU001 U Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure,
muntat en caixa estanca i col.locat superficialment (P - 150)

18,88 4,000 75,52

euros
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5 EG21281J 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 (P - 117)

2,76 10,000 27,60

6 EG311906 M Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv, unipolar de
secció 1x35 mm2, col.locat en tub (P - 124)

4,93 10,000 49,30

7 EGD20000 U Sistema de xarxa equipotencia en banys i lavabos mitjançant el
connexionat de cadascuna de les parts metàl·liques d'aixetes,
desguassos, reixes, etc. amb conductors de 4mm2 de secció amb
aïllament de 750v, incloent tub flexible per a connexions, caixes de
pas, etc. (P - 149)

164,50 3,000 493,50

TOTAL Titol 5 01.01.11.07.05 1.891,94

Obra 01 Pressupost INFO-LES

Capítol 01 OBRA

Titol 3 11 INSTAL·LACIONS

Titol 4 07 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

Titol 5 06 Altres

1 EQ5Z1BC1 u Dispositiu autonom de comptador electro-mecànic per una distància
de fins 3,5m i fins 6m amb reflector. Modelo 50301 de la casa
Takayama o similar. (P - 203)

243,28 1,000 243,28

TOTAL Titol 5 01.01.11.07.06 243,28

Obra 01 Pressupost INFO-LES

Capítol 01 OBRA

Titol 3 11 INSTAL·LACIONS

Titol 4 08 INSTAL·LACIÓ DE SENYALS FEBLES

Titol 5 01 INTRUSIÓ

1 EMD31137 u Central de seguretat antirobatori, amb un circuit instantani, un circuit
de retard, un circuit de protecció, alarma acústica, memòria d'alarma i
pany amb clau, muntada a l'interior (P - 171)

153,30 1,000 153,30

2 EMD4300Z u Subministrament, muntatge, connexionat i posta en marxa de sirena
electrònica bitonal per a ús interior amb caixa. (P - 174)

27,83 1,000 27,83

3 EMD11BF6 u Detector d'infraroigs passiu, amb un angle de detecció de 110 °, amb
un abast longitudinal <= 15 m, muntat superficialment a la paret (P -
170)

58,98 5,000 294,90

4 EMD3113Y u Subministrament, muntatge, connexionat de font d'alimentació
regulable i curtcircuitable en caixa metàl·lica amb capacitat per a 2
bateries. Tensió d'alimentació 220Vca. 50Hz. Sortida de tensió de
treball: 13,8 Vcc. Alimentació: 3 A.
(P - 172)

189,18 1,000 189,18

5 EMD3113Z u Teclat alfanumèric de LCD per a centrals CR. Pantalla retroil·luminada
ajustable. Descripció programable per zona.
Teclat il.luminat. 5 tecles de funció ràpida.
3 tecles directes d'emergència. Permanentment supervisat.
Necessari si es volen fer particions.
Ref. PLANA FABREGA: 5OSSSSAUA1  (P - 173)

188,89 1,000 188,89

6 EMD62423 m Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2, col.locat
en tub (P - 175)

0,97 40,000 38,80

7 EMD6U010 m Conductor blindat i apantallat, de 4 x 1 mm2 i col.locat en tub (P - 176) 1,11 60,000 66,60
8 EG21020E m Tub rígid de pvc, de 20 mm de diàmetre nominal, no propagador de la

flama, resistència a l'impacte > 2 j, resistència a compressió > 1250 n,
2,51 25,000 62,75

euros
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amb una rigidesa dielèctrica > 2000 v, connectat amb maniguet
endollat i muntat superficialment (P - 116)

TOTAL Titol 5 01.01.11.08.01 1.022,25

Obra 01 Pressupost INFO-LES

Capítol 01 OBRA

Titol 3 11 INSTAL·LACIONS

Titol 4 08 INSTAL·LACIÓ DE SENYALS FEBLES

Titol 5 02 MEGAFONIA

1 EP36000Z u Difusor OPTIMUS 6'' 6W 100V blanc. Muntatge en superficie. (P - 188) 36,00 11,000 396,00
2 EP33U005 u Pupitre microfònic, amb preamplificador, selector de 6 zones, senyal

de preavís i micròfon, de sobretaula, col.locat (P - 185)
277,08 1,000 277,08

3 EP360005 u Alimentador 24V 2.3 Amp. (P - 186) 72,11 1,000 72,11
4 EP49U010 m Cable trenat especial per a sonoritzacions, paral.lel bicolor per a

connexió d'altaveus (2x1,5), col.locat en tub (P - 192)
0,83 100,000 83,00

5 EG151722 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de
protecció estanca, muntada superficialment (P - 114)

13,39 7,000 93,73

6 EP36000Y u Etapa poténcia 240W (P - 187) 677,94 1,000 677,94
7 EG21020E m Tub rígid de pvc, de 20 mm de diàmetre nominal, no propagador de la

flama, resistència a l'impacte > 2 j, resistència a compressió > 1250 n,
amb una rigidesa dielèctrica > 2000 v, connectat amb maniguet
endollat i muntat superficialment (P - 116)

2,51 25,000 62,75

TOTAL Titol 5 01.01.11.08.02 1.662,61

Obra 01 Pressupost INFO-LES

Capítol 01 OBRA

Titol 3 11 INSTAL·LACIONS

Titol 4 08 INSTAL·LACIÓ DE SENYALS FEBLES

Titol 5 03 CTTV

1 EPA1U11Y u Subministrament, muntatge, connexionat, programació i posta en
marxa de CTTV.
Unitats Equip
1 DiVAR-MR 8C.320Gb + DVD
16 CONECTOR BNC CRIMPAR RG-59
1              TECLADO DIGITAL p/DIVAR+AUTOD.
1 MONITOR C. TFT 17´´
CAMERES:

3 CAMARA C.LTC 455/50 DINION
4 CAMARA C.LTC FLEXIDOMO 3-6 SUP
1 CONECTOR BNC CRIMPAR RG-59
3 OPTICA VARIF.I/A 5-50mm DC
4 CARCASA EXTERIOR ACE
7 SUPORT PARET CARCASA LTC948X
3 ALIMENTADOR TC220PSX-24
16 CONECTOR BNC CRIMPAR RG-59

(P - 201)

6.086,26 1,000 6.086,26

2 EG32930X M Subministrament muntatge i connexionat de punt de llum o
mecanisme d'execució superficial format per tub de metàl·lic,
conductor de coure de designació une es07z1-k (as), baixa emissivitat
fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2, col.locat en tub i part
proporcional de caixa de derivació. (P - 131)

27,45 9,000 247,05

euros
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3 EG31G202 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb
baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x1,5 mm2, muntat
superficialment (P - 126)

2,29 10,000 22,90

4 EP412023 m Cable per a transmissió de video, d'atenuació baixa i col.locat en tub
(P - 189)

1,38 65,000 89,70

5 EG21020E m Tub rígid de pvc, de 20 mm de diàmetre nominal, no propagador de la
flama, resistència a l'impacte > 2 j, resistència a compressió > 1250 n,
amb una rigidesa dielèctrica > 2000 v, connectat amb maniguet
endollat i muntat superficialment (P - 116)

2,51 25,000 62,75

TOTAL Titol 5 01.01.11.08.03 6.508,66

Obra 01 Pressupost INFO-LES

Capítol 01 OBRA

Titol 3 11 INSTAL·LACIONS

Titol 4 08 INSTAL·LACIÓ DE SENYALS FEBLES

Titol 5 04 TV

1 EP111201 u Dipols per a FM i TV (1 canal banda I, 1 canal banda IV, 1 canal
banda V), en pal de 4 a 6 m d'alçària i fixat a la paret (P - 180)

496,98 1,000 496,98

2 EP123L04 u Equip d'amplificació per a 1 baixant i 4 derivacions per planta i
baixant, amb un total de 60 connexions i muntat en armari tancat (P -
181)

552,94 1,000 552,94

3 EP131105 u Caixa de derivació amb 1 derivació, de base metàl.lica i envoltant de
material plàstic, encastada (P - 182)

25,04 5,000 125,20

4 EP145112 u Presa de senyal de TV-FM de derivació única, de tipus modular d'1
mòdul estret, amb tapa, de preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor
(P - 183)

9,80 3,000 29,40

5 EP151006 m Conductor coaxial d'atenuació normal, col.locat en tub (P - 184) 1,01 70,000 70,70
6 EG21020E m Tub rígid de pvc, de 20 mm de diàmetre nominal, no propagador de la

flama, resistència a l'impacte > 2 j, resistència a compressió > 1250 n,
amb una rigidesa dielèctrica > 2000 v, connectat amb maniguet
endollat i muntat superficialment (P - 116)

2,51 30,000 75,30

TOTAL Titol 5 01.01.11.08.04 1.350,52

Obra 01 Pressupost INFO-LES

Capítol 01 OBRA

Titol 3 11 INSTAL·LACIONS

Titol 4 08 INSTAL·LACIÓ DE SENYALS FEBLES

Titol 5 05 VEU I DADES

1 EP746211 u Armari metàl.lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i
imatge, amb bastidor tipus rack 19´´, de 6 unitats d'alçària, de
600x400 mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany
i clau, fixat al parament (P - 196)

219,11 1,000 219,11

2 EP7Z111B u Panell amb 24 connectors RJ45 categoria 5e U/UTP integrats, per a
muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, fixat
mecànicament (P - 198)

175,43 1,000 175,43

3 EP7ZA131 u Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 3
ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió
d'alimentació i un cabal d'aire de 400 m3/h, col.locat (P - 199)

145,74 1,000 145,74

4 EP7ZE161 u Regleta amb 6 bases schucko 2P+T de 10/16 A i 230 V, i un
interruptor bipolar de 16 A, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària,
i muntatge horitzontal, col.locada (P - 200)

138,55 1,000 138,55

euros

EQUIPAMENT TURÍSTIC INFO LES

PRESSUPOST Data: 26/10/16 Pàg.: 22

5 EP7E3A00 u Encaminador (router) d'1port ADSL i port 10 Mbps, per a armari tipus
rack 19'', amb alimentació a 240V, col.locat i connectat (P - 197)

305,23 1,000 305,23

6 EP431103 m Cable per a transmissió telefònica, de 8 parells de cables de 0,5 mm2
de secció cada un i col.locat en tub (P - 190)

6,26 70,000 438,20

7 EG21020E m Tub rígid de pvc, de 20 mm de diàmetre nominal, no propagador de la
flama, resistència a l'impacte > 2 j, resistència a compressió > 1250 n,
amb una rigidesa dielèctrica > 2000 v, connectat amb maniguet
endollat i muntat superficialment (P - 116)

2,51 25,000 62,75

8 EP434570 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 5e U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat reduïda, no propagador
de l'incendi segons UNE-EN 50266, col.locat sota tub o canal (P - 191)

0,98 70,000 68,60

9 EP52U001 u Telèfon analògic de sobretaula, homologat, amb so regulable,
capacitat per a funcionament en centraleta, retrucada i connector
tipus RJ11 de 6 contactes, col.locat (P - 193)

35,78 1,000 35,78

10 EP531414 u Presa de senyal telefònica de tipus universal, amb connector RJ12
doble, connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu
superior, encastada (P - 194)

25,74 2,000 51,48

11 EP731174 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector
RJ45 simple, categoria 5e U/UTP, amb connexió per desplaçament de
l'aïllament, amb tapa, preu superior, encastada (P - 195)

13,03 2,000 26,06

12 XPAUU00Z U Partida alçada a justificar per a entroncament amb la xarxa de
telefonia. (P - 0)

1.200,00 1,000 1.200,00

TOTAL Titol 5 01.01.11.08.05 2.866,93

euros



EQUIPAMENT TURÍSTIC INFO LES

RESUM DE PRESSUPOST Data: 26/10/16 Pàg.: 1

NIVELL 5: Titol 5 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 5 01.01.11.05.01  Ventilació 5.904,07
Titol 5 01.01.11.05.02  Climatització 14.622,85
Titol 4 01.01.11.05  INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ 20.526,92

Titol 5 01.01.11.07.01  CGP, Comptadors 3.079,48
Titol 5 01.01.11.07.02  Quadres Elèctrics, canalitzacions i conductors 14.963,79
Titol 5 01.01.11.07.03  Mecanismes 3.627,55
Titol 5 01.01.11.07.04  Enllumenat 10.618,66
Titol 5 01.01.11.07.05  Xarxa de Terres 1.891,94
Titol 5 01.01.11.07.06  Altres 243,28
Titol 4 01.01.11.07  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 34.424,70

Titol 5 01.01.11.08.01  INTRUSIÓ 1.022,25
Titol 5 01.01.11.08.02  MEGAFONIA 1.662,61
Titol 5 01.01.11.08.03  CTTV 6.508,66
Titol 5 01.01.11.08.04  TV 1.350,52
Titol 5 01.01.11.08.05  VEU I DADES 2.866,93
Titol 4 01.01.11.08  INSTAL·LACIÓ DE SENYALS FEBLES 13.410,97
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

68.362,59
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 4: Titol 4 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 4 01.01.05.01  COBERTA I ALTELL 44.964,07
Titol 4 01.01.05.02  TANCAMENTS DE FAÇANA 31.112,57
Titol 4 01.01.05.03  SOLERA 16.319,29
Titol 3 01.01.05  TANCAMENTS PRIMARIS 92.395,93

Titol 4 01.01.06.01  PARETS I ENVANS 12.048,06
Titol 3 01.01.06  DIVISIONS I ELEMENTS INTERIORS PRIMARIS 12.048,06

Titol 4 01.01.07.01  ESTUCATS I PINTATS 2.406,76
Titol 4 01.01.07.02  REVESTIMENTS 2.986,25
Titol 4 01.01.07.03  PAVIMENTS 7.618,53
Titol 4 01.01.07.04  ELEMENTS DE PROTECCIÓ 744,00
Titol 3 01.01.07  ACABATS INTERIORS 13.755,54

Titol 4 01.01.08.01  PORTES, FINESTRES 7.751,93
Titol 4 01.01.08.02  RAM DEL VIDRIER 5.706,75
Titol 3 01.01.08  TANCAMENTS SECUNDARIS 13.458,68

Titol 4 01.01.10.01  RAM DEL VIDRIER 690,31
Titol 4 01.01.10.02  PORTES I ELEMENTS DE FUSTERIA 9.561,06
Titol 3 01.01.10  DIVISIONS I ELEMENTS INTERIORS SECUNDARIS 10.251,37

Titol 4 01.01.11.01  SANEJAMENT 4.017,38
Titol 4 01.01.11.02  APARELLS SANITARIS 4.886,10
Titol 4 01.01.11.03  INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA 7.320,98
Titol 4 01.01.11.04  INSTAL.LACIÓ AUDIOVISUAL 46.260,50
Titol 4 01.01.11.05  INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ 20.526,92
Titol 4 01.01.11.06  INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 515,58
Titol 4 01.01.11.07  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 34.424,70
Titol 4 01.01.11.08  INSTAL·LACIÓ DE SENYALS FEBLES 13.410,97

euros

EQUIPAMENT TURÍSTIC INFO LES

RESUM DE PRESSUPOST Data: 26/10/16 Pàg.: 2

Titol 3 01.01.11  INSTAL·LACIONS 131.363,13
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

273.272,71
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Titol 3 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.01.01  MOVIMENTS DE TERRES 9.272,16
Titol 3 01.01.02  FONAMENTACIÓ I SISTEMES DE CONTENCIÓ 41.112,46
Titol 3 01.01.04  ESTRUCTURA 23.481,67
Titol 3 01.01.05  TANCAMENTS PRIMARIS 92.395,93
Titol 3 01.01.06  DIVISIONS I ELEMENTS INTERIORS PRIMARIS 12.048,06
Titol 3 01.01.07  ACABATS INTERIORS 13.755,54
Titol 3 01.01.08  TANCAMENTS SECUNDARIS 13.458,68
Titol 3 01.01.10  DIVISIONS I ELEMENTS INTERIORS SECUNDARIS 10.251,37
Titol 3 01.01.11  INSTAL·LACIONS 131.363,13
Capítol 01.01  OBRA 347.139,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

347.139,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  OBRA 347.139,00
Obra 01 Pressupost INFO-LES 347.139,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

347.139,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost INFO-LES 347.139,00

347.139,00

euros



 
 
 
 

EQUIPAMENT TURÍSTIC INFO LES 
 
 
 
 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg.  1 

 
 

 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ............................................................................ 

 

 
347.139,00 

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 347.139,00............................................................. 45.128,07 

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 347.139,00................................................................. 20.828,34 

 
 
 
 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE €  413.095,41 
 

 
 
 
 
 
 

21 % IVA SOBRE 413.095,41.................................................................................................  86.750,04 
 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 499.845,45 
 
 
 

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a 
 

quatre-cents noranta-nou mil vuit-cents quaranta-cinc euros amb quaranta-cinc centims 
 
 
ELISABET CLARÓ TOLSAU, arquitecte. 
Octubre 2016. 
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EQUIPAMENT TURÍSTIC INFO LES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 26/10/16 Pàg.: 1

1G738S84P-1 u Interruptor detector de moviment, de tipus modular de 2 mòduls estrets, per a càrregues
resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de
temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu superior,
encastat, amb marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa
rectangular d' 2 mòdul de preu superior, tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment,
caixa de derivació rectangular i conductor de coure de designació UNE H07V-U

85,29 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

E0000001P-2 ut Reixa corredissa tipus R2, de perfil perimetral L i tub 50.3 vertical cada 10cmts. Element
pintat a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat segons
colors de la d.f. Inclòs guies i tancaments.

1.154,76 €

(MIL  CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

E0000002P-3 ut Reixa corredissa tipus R1, de perfil perimetral L i tub 50.3 vertical cada 10cmts. Element
pintat a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat segons
colors de la d.f. Inclòs guies i tancaments.

1.012,76 €

(MIL DOTZE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

E0040005P-4 ut Formació de xemeneia/ventilació de xapa doblegada d'acer 6mm, de costat de 15 a 30 cmts,
inclòs barret,  pintada amb pintura de partícules metàl.liques en dues capes tipus oxiron.

102,35 €

(CENT DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

E2211022P-5 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió 1,89 €
(UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

E2212422P-6 M3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica
sobre camió

3,00 €

(TRES EUROS)

E2212872P-7 M3 Excavació per a rebaix en roca tova, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió

12,10 €

(DOTZE EUROS AMB DEU CENTIMS)

E225177FP-8 M3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95% del PM

5,63 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

E2422030P-9 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres dins de l'obra, amb camió de 7 t 2,23 €
(DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

E31D1100P-10 m2 Encofrat amb plafons metàl.lics per a rases i pous de fonaments 15,99 €
(QUINZE EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

EQUIPAMENT TURÍSTIC INFO LES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 26/10/16 Pàg.: 2

E32515H3P-11 M3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/B/20/IIa de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot

79,55 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

E32B300PP-12 KG Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de murs
de contenció, d'una alçària màxima de 3 m

1,18 €

(UN EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

E32D1A03P-13 M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl.lic de 250x50 cm, per a murs
de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <=3 m

13,91 €

(TRETZE EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

E3C515G3P-14 M3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

76,57 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

E3C515H4P-15 M3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb bomba

79,32 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

E3CB3000P-16 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de lloses 1,14 €
(UN EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

E3CDC100P-17 M2 Encofrat amb taulons de fusta per a lloses de fonaments 21,63 €
(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

E3Z112QZP-18 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-12.5/P/40/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

9,98 €

(NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

E433F142P-19 m3 Biga de fusta laminada amb marcatge CE de qualitat visible, col.locada a l'obra sobre
suports de fusta o acer amb tractament insecticida-fungicida. Inclòs peçes metàl.liques per a
l'ancoratge als pilars metàl.lics i murs de formigó.

551,03 €

(CINC-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB TRES CENTIMS)

E43DZZZZP-20 M2 Enllatat de 40x160 mmm sobre encadellat de 146x19mm. 5,66 €
(CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

E4415115P-21 KG Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col.locat a l'obra amb soldadura

1,61 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

E44Z5A25P-22 KG Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a
reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col.locat a l'obra amb soldadura

3,34 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
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E4ZWU002P-23 u Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de D 12 mm, amb cargol, volandera i femella per a
fixació de perfils metàl.lics a estructura de formigó

6,01 €

(SIS EUROS AMB UN CENTIMS)

E4ZZU001P-24 dm3 Reblert de bases d'anivellament, amb morter sense retracció de ciment i sorra 3,11 €
(TRES EUROS AMB ONZE CENTIMS)

E52453B1P-25 m2 Coberta de llosa rectangular de pissarra de 6 mm de gruix, preu mitjà, de 40x30 cm, clavada
amb claus d'acer galvanitzat i amb part proporcional de paraneus inclosos.

48,94 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

E5454M76P-26 m2 Coberta amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada, amb 4 nervis separats
entre 250 i 270 mm i una alçària entre 40 i 50 mm, d'1,2 mm de gruix, amb una inèrcia entre
25 i 41 cm4 i una massa superficial entre 11 i 12 kg/m2, acabat llis de color estàndard,
col·locat amb fixacions mecàniques.

22,78 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

E5Z20001P-27 m2 Col.locació d'encadellat de fusta d´avet de 146X19mm, col.locades amb fixacions
mecàniques.

11,73 €

(ONZE EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

E5Z20002P-28 m2 Col.locació de taulers de fusta basta de 25mm, col.locades amb fixacions mecàniques 8,65 €
(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

E5Z20011P-29 m2 Col.locació d'encadellat de fusta d´avet de 146X30mm, col.locades amb fixacions
mecàniques.

19,63 €

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

E5Z2FZKXP-30 M2 Solera d'encadellat ceràmic de 800x250x35 mm, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, recolzada sobre envanets de sostremort

17,57 €

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

E5ZAU00ZP-31 m Carener/remats laterals de coberta, de planxa d'acer prelacada de 0,70 mm de gruix,
preformada i 50 cm de desenvolupament, col.locat amb fixacions mecàniques

13,96 €

(TRETZE EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

E5ZD5DCZP-32 m Minvell fixat al parament, de planxa d'acer prelacada de 0,7 mm de gruix, preformada i de 40
cm de desenvolupament, col.locada amb fixacions mecàniques

10,44 €

(DEU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

E5ZJU030P-33 M Canal exterior de secció rectangular de planxa d'acer prelacada de 0,8 mm de gruix i 55 cm
de desenvolupament, col.locada amb peces especials i connectada al baixant

27,79 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

E612851KP-34 M2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat de 290x140x50 mm, per a
revestir, col.locat amb morter mixt amb ciment CEM II 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

39,48 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

EQUIPAMENT TURÍSTIC INFO LES
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E614HSAKP-35 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

19,06 €

(DINOU EUROS AMB SIS CENTIMS)

E635U0Z2P-36 m2 Panell sandwich de façana de xapa metàl.lica llisa de 50 mm de gruix, format per xapa llisa
galvanitzada i prelacada de 0,80 mm de gruix a l´exterior, aïllament tèrmic de 0,36 Kcal/m2
d´escuma de poliureta i xapa plana galvanitzada de 0,50 mm a l´interior, acabat termolacat
de poliester de silicona de 25 micres de color segons projecte, fixat a subestructura, part
proporcional d´enmarcat per finestres amb bastiment de fusteria d´alumini, segons plànol de
detall, incloent-hi les parts proporcionals de remats de xapa en portes, cantoneres i remats
inferiors, feltre de fibra de vidre, amb fixacions sense reblons vistos, muntat tot el conjunt
d´acord amb la d.f. segons planol de taller a presentar amb el mínim de juntes verticals, tot el
conjunt totalment acabat, subministre i col.locació .

41,57 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

E65A65Z2P-37 m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de muntant d'amplària entre 66 i 75 mm,
col.locats cada 45 cm, i canal d'amplària entre 66 i 75 mm, amb banda acústica
autoadhesiva, fixats mecànicament.
Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa, part proporcional de
minves d'execució i/o forma, formació de cortiners, neteja final i tots els elements i mitjans
auxiliars necessaris per a la realització de la partida. Totalment acabat segons plànols de
detalls d'obra.

10,06 €

(DEU EUROS AMB SIS CENTIMS)

E66AU0Z6P-38 m2 Divisòria amb placa de resines sintètiques tipus Trespa Athlon de Hoesch o equivalent, de
13 mm de gruix, color a definir per la DO, inclòs ''U'' d'alumini de remat superior i inferior,
peus regulables, frontisses, tanca i pom amb indicador de lliure/ocupat, tot d'acer inoxidable.
Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa, part proporcional de
minves d'execució i/o forma, formació de taulells, neteja final i tots els elements i mitjans
auxiliars necessaris per a la realització de la partida. Totalment acabat segons plànols de
detalls d'obra.

188,49 €

(CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

E66EU100P-39 m2 Mampara modular cega de 80 mm de gruix, amb doble tauler aglomerat acabat amb
melamina de 16 mm de gruix, espai interior reblert amb aïllament de llana de roca, sòcol
inferior d'alumini i remat superior també d'alumini, amb sistema de suspensió sobre perfileria
oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels taulers i del perímetre de
la mampara, col.locada.

63,92 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
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E66EUA10P-40 m2 Mòdul de porta batent per a mampara modular, de cares llises de tauler de fusta de densitat
mitjana acabat melaminat, fulla de 40 mm de gruix, de 90 cm d'amplària com a màxim i de
210 cm d'alçària, inclosa la ferramenta

209,39 €

(DOS-CENTS NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

E7435D01P-41 m2 Subministrament i col·locació d'emulsió asfàltica modificada amb polimers tipus Prenotech
projectada a màquina formant una làmina continua sense juntes i totalment adherida a la
superficie amb dotació de 5 a 6Kg/m2, amb espesors mínims de 3 a 4mm, inclós neteja i
preparació de superficie segons especificacions tècniques,  completament acabat.

22,48 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

E7A1220XP-42 M2 Barrera de vapor transpirable Klober o similar. 2,15 €
(DOS EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

E7B21E0LP-43 M2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col.locada no adherida 1,07 €
(UN EUROS AMB SET CENTIMS)

E7C26831P-44 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), segons UNE-EN 13164, de 80 mm de gruix i
resistència a compressió >=100 kPa, resistència tèrmica entre 2,857 i 2,581 m2.K/W, amb la
superfície llisa i amb cantell encadellat, col·locada sense adherir.

15,84 €

(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

E7C2GG71P-45 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), segons UNE-EN 13164, de 160 mm de gruix i
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2,857 i 2,581 m2.K/W, amb
la superfície llisa i amb cantell mitjamossa, col·locada sense adherir

29,99 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

E7C76301P-46 M2 Aïllament amb làmina de polietilè expandit reticulat de 3 mm de gruix, col.locada no adherida
tipus Tecnol o similar.

1,87 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

E7C9H8Z7P-47 m2 Aïllament amb placa semirígida de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3 de 60 mm de
gruix, col.locada sense adherir.
Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa, part proporcional de
minves d'execució i/o forma, formació de cortiners, neteja final i tots els elements i mitjans
auxiliars necessaris per a la realització de la partida. Totalment acabat segons plànols de
detalls d'obra.

4,20 €

(QUATRE EUROS AMB VINT CENTIMS)

E7D69TK0P-48 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres
capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm

38,20 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT CENTIMS)
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E81121D2P-49 M2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

14,39 €

(CATORZE EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

E83F50Z3P-50 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat de 15 mm de gruix, col.locada sobre perfileria
d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques.
Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa, part proporcional de
minves d'execució i/o forma, formació de cortiners, neteja final i tots els elements i mitjans
auxiliars necessaris per a la realització de la partida. Totalment acabat segons plànols de
detalls d'obra.

13,16 €

(TRETZE EUROS AMB SETZE CENTIMS)

E83FUHZ4P-51 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat antihumitat de 15 mm de gruix, col.locada sobre
perfileria d´acer galvanitzat amb fixacions mecàniques.
Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa, part proporcional de
minves d'execució i/o forma, formació de cortiners, neteja final i tots els elements i mitjans
auxiliars necessaris per a la realització de la partida. Totalment acabat segons plànols de
detalls d'obra.

13,46 €

(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

E865U11XP-52 m2 Tauler de recepció de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, hidròfug, de 16
mm de gruix, col.locat amb fixacions mecàniques

17,43 €

(DISSET EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

E867U01ZP-53 m2 Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica reforçada amb fibra de vidre, tipus
classic imperial, col.locat adherit

20,86 €

(VINT EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

E898J2A0P-54 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

4,38 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

E89BABJ0P-55 M2 Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a 12 cm de separació, amb esmalt sintètic, amb
dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

15,40 €

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

E8A82CC1P-56 m2 Envernissat de parament horitzontal de fusta, al vernís de poliuretà, amb una capa de
protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície mat

10,16 €

(DEU EUROS AMB SETZE CENTIMS)

E9232B91P-57 M2 Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i
piconatge del material

7,46 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
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E93AA3C0P-58 m2 Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

5,82 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

E9P1U03YP-59 m2 Paviment vinilic tipus Wetroom concept-Granit Multisafe o similar sobre llamina drenant tipus
Tercoline o similar, incloses peces auxiliars i col.locació de peça mitja canya (antilliscant).

15,16 €

(QUINZE EUROS AMB SETZE CENTIMS)

E9P1U03ZP-60 m2 Paviment vinilic tipus Mipolam Troplan 100 sobre llamina drenant tipus Tercoline o similar,
incloses peces auxiliars i col.locació de sòcol amb peça trusplast.

22,19 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB DINOU CENTIMS)

EAF32FZ1P-61 u Subministre i col.locació de conjunt de fusteria metàl.lica d'alumini lacat de color negre (Amb
segell de qualitat s'exigeix garantia d'adherència de 10 anys) de la casa Technal (serie FXI
per mòduls fixes, GTI per a correderes i PXI per a batents) o equivalent d'idèntiques
característiques. Inclosos bastiments de base d'acer inoxidable, junts de EPDM, guies de
persiana i remats perimetrals interiors i exteriors d'entrega (tapetes, xapa preformada,
angles, cantonades, reomplerts d'aïllament i segellat de silicona)

Fusteria tipus: F1
Dimensions totals: 2,25x2,30m
Composició: Finestra batent horitzontal superior i fixe inferior
Preparada per rebre vidre 3+3/10/3+3

Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa, part proporcional de
minves d'execució i/o forma, neteja final i tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per
a la realització de la partida. Totalment acabat segons plànols de detalls d'obra.

646,49 €

(SIS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

EAF32FZ2P-62 u Subministre i col.locació de conjunt de fusteria metàl.lica d'alumini lacat de color negre (Amb
segell de qualitat s'exigeix garantia d'adherència de 10 anys) de la casa Technal (serie FXI
per mòduls fixes, GTI per a correderes i PXI per a batents) o equivalent d'idèntiques
característiques. Inclosos bastiments de base d'acer inoxidable, junts de EPDM, guies de
persiana i remats perimetrals interiors i exteriors d'entrega (tapetes, xapa preformada,
angles, cantonades, reomplerts d'aïllament i segellat de silicona)

Fusteria tipus: F2
Dimensions totals: 1,25x4,70m
Composició: Finestra fixa superior i batent inferior.
Preparada per rebre vidre 3+3/10/3+3

Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa, part proporcional de
minves d'execució i/o forma, neteja final i tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per
a la realització de la partida. Totalment acabat segons plànols de detalls d'obra.

788,27 €

(SET-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
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EAF32FZ3P-63 u Subministre i col.locació de conjunt de fusteria metàl.lica d'alumini lacat de color gris (Amb
segell de qualitat s'exigeix garantia d'adherència de 10 anys) de la casa Technal (serie FXI
per mòduls fixes, GTI per a correderes i PXI per a batents) o equivalent d'idèntiques
característiques. Inclosos bastiments de base d'acer inoxidable, junts de EPDM, guies de
persiana i remats perimetrals interiors i exteriors d'entrega (tapetes, xapa preformada,
angles, cantonades, reomplerts d'aïllament i segellat de silicona)

Fusteria tipus: F3
Dimensions totals: 1,00X1,80m
Composició: Finestra tipus velux fixe
Preparada per rebre vidre 3+3/10/3+3

Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa, part proporcional de
minves d'execució i/o forma, neteja final i tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per
a la realització de la partida. Totalment acabat segons plànols de detalls d'obra.

184,39 €

(CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

EAF32FZ4P-64 u Subministre i col.locació de conjunt de fusteria metàl.lica d'alumini lacat de color negre (Amb
segell de qualitat s'exigeix garantia d'adherència de 10 anys) de la casa Technal (serie FXI
per mòduls fixes, GTI per a correderes i PXI per a batents) o equivalent d'idèntiques
característiques. Inclosos bastiments de base d'acer inoxidable, junts de EPDM, tiradors,
clau, guies de persiana i remats perimetrals interiors i exteriors d'entrega (tapetes, xapa
preformada, angles, cantonades, reomplerts d'aïllament i segellat de silicona)

Fusteria tipus: PA
Dimensions totals: 3,40X2,70m
Composició: 2 Portes batents i 2 fixes.
Preparada per rebre vidre: 3+3/10/3+3

Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa, part proporcional de
minves d'execució i/o forma, neteja final i tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per
a la realització de la partida. Totalment acabat segons plànols de detalls d'obra.

1.148,63 €

(MIL  CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

EAF32FZ6P-65 u Subministre i col.locació de conjunt de fusteria metàl.lica d'alumini lacat de color negre (Amb
segell de qualitat s'exigeix garantia d'adherència de 10 anys) de la casa Technal (serie FXI
per mòduls fixes, GTI per a correderes i PXI per a batents) o equivalent d'idèntiques
característiques. Inclosos bastiments de base d'acer inoxidable, junts de EPDM, tiradors,

513,26 €
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clau, guies de persiana i remats perimetrals interiors i exteriors d'entrega (tapetes, xapa
preformada, angles, cantonades, reomplerts d'aïllament i segellat de silicona)

Fusteria tipus: P6
Dimensions totals: 1,92X2,30m
Composició: 1 Porta batent i 1 fixe.
Preparada per rebre vidre: Portes 3+3, Reste 3+3/10/3+3

Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa, part proporcional de
minves d'execució i/o forma, neteja final i tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per
a la realització de la partida. Totalment acabat segons plànols de detalls d'obra.
(CINC-CENTS TRETZE EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

EAF32FZ7P-66 u Subministre i col.locació de conjunt de fusteria metàl.lica d'alumini lacat de color negre (Amb
segell de qualitat s'exigeix garantia d'adherència de 10 anys) de la casa Technal (serie FXI
per mòduls fixes, GTI per a correderes i PXI per a batents) o equivalent d'idèntiques
característiques. Inclosos bastiments de base d'acer inoxidable, junts de EPDM, tiradors,
clau, guies de persiana i remats perimetrals interiors i exteriors d'entrega (tapetes, xapa
preformada, angles, cantonades, reomplerts d'aïllament i segellat de silicona)

Fusteria tipus: PA
Dimensions totals: 2,25X2,30m
Composició: 1 Porta batent i 1 fixe.
Preparada per rebre vidre: 3+3/10/3+3

Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa, part proporcional de
minves d'execució i/o forma, neteja final i tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per
a la realització de la partida. Totalment acabat segons plànols de detalls d'obra.

646,49 €

(SIS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

EAF32FZ8P-67 u Subministre i col.locació de conjunt de fusteria metàl.lica d'alumini lacat de color gris (Amb
segell de qualitat s'exigeix garantia d'adherència de 10 anys) de la casa Technal (serie FXI
per mòduls fixes, GTI per a correderes i PXI per a batents) o equivalent d'idèntiques
característiques. Inclosos bastiments de base d'acer inoxidable, junts de EPDM, guies de
persiana i remats perimetrals interiors i exteriors d'entrega (tapetes, xapa preformada,
angles, cantonades, reomplerts d'aïllament i segellat de silicona)

Fusteria tipus: F4
Dimensions totals: 1,00X1,20m
Composició: Finestra tipus velux practicable
Preparada per rebre vidre 3+3/10/3+3

Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa, part proporcional de
minves d'execució i/o forma, neteja final i tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per
a la realització de la partida. Totalment acabat segons plànols de detalls d'obra.

167,02 €

(CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB DOS CENTIMS)
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EAF32FZ9P-68 u Subministre i col.locació de conjunt de fusteria metàl.lica d'alumini lacat de color gris (Amb
segell de qualitat s'exigeix garantia d'adherència de 10 anys) de la casa Technal (serie FXI
per mòduls fixes, GTI per a correderes i PXI per a batents) o equivalent d'idèntiques
característiques. Inclosos bastiments de base d'acer inoxidable, junts de EPDM, guies de
persiana i remats perimetrals interiors i exteriors d'entrega (tapetes, xapa preformada,
angles, cantonades, reomplerts d'aïllament i segellat de silicona)

Fusteria tipus: F5
Dimensions totals: finestra triangular
Composició: Finestra fixe
Preparada per rebre vidre 3+3/10/3+3

Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa, part proporcional de
minves d'execució i/o forma, neteja final i tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per
a la realització de la partida. Totalment acabat segons plànols de detalls d'obra.

372,33 €

(TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

EAQDU1Z1P-69 u Porta batent per a interior normalitzada, de fusta acabada amb laminat d'alta pressió a les
dues cares, de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, fulla de 70 cm
d'amplària i de 210 cm.
Inclou marc de tac de fusta massissa de pi flandes d'escuadria 6x6cm gurnit amb calzes
d'aglomerat xapat de fusta de faig envernissat, col.locat en envà de pladur i fixat amb
fixacions mecàniques.

Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa, part proporcional de
minves d'execució i/o forma, neteja final i tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per
a la realització de la partida. Totalment acabat segons plànols de detalls d'obra.

411,18 €

(QUATRE-CENTS ONZE EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

EAQDU1Z3P-70 u Porta corredissa per interior normalitzada, de fusta acabada amb laminat d'alta pressió a les
dues cares, de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 210 cm
d'amplària i de 210 cm d'alçària.
Inclou guies, marc de tac de fusta massissa de pi flandes d'escuadria 6x6cm gurnit amb
calzes d'aglomerat xapat de fusta de faig envernissat, col.locat en envà de pladur i fixat amb
fixacions mecàniques.

Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa, part proporcional de
minves d'execució i/o forma, neteja final i tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per
a la realització de la partida. Totalment acabat segons plànols de detalls d'obra.

1.366,61 €

(MIL TRES-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)
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EAQDU1Z4P-71 u Porta corredissa per interior normalitzada, de fusta acabada amb laminat d'alta pressió a les
dues cares, de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 90 cm
d'amplària i de 210 cm d'alçària.
Inclou guies, marc de tac de fusta massissa de pi flandes d'escuadria 6x6cm gurnit amb
calzes d'aglomerat xapat de fusta de faig envernissat, col.locat en envà de pladur i fixat amb
fixacions mecàniques.

Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa, part proporcional de
minves d'execució i/o forma, neteja final i tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per
a la realització de la partida. Totalment acabat segons plànols de detalls d'obra.

616,85 €

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

EAQDU1Z5P-72 u Porta corredissa per interior normalitzada, de fusta acabada amb laminat d'alta pressió a les
dues cares, de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 165 cm
d'amplària i de 250 cm d'alçària.
Inclou guies, marc de tac de fusta massissa de pi flandes d'escuadria 6x6cm gurnit amb
calzes d'aglomerat xapat de fusta de faig envernissat, col.locat en envà de pladur i fixat amb
fixacions mecàniques.

Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa, part proporcional de
minves d'execució i/o forma, neteja final i tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per
a la realització de la partida. Totalment acabat segons plànols de detalls d'obra.

1.282,22 €

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

EAQDU1Z6P-73 u Tancament corrediss per interior normalitzat, de fusta acabada amb laminat d'alta pressió a
les dues cares, de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 250 cm
d'amplària i de 130 cm d'alçària.
Inclou guies, marc de tac de fusta massissa de pi flandes d'escuadria 6x6cm gurnit amb
calzes d'aglomerat xapat de fusta de faig envernissat, col.locat en envà de pladur i fixat amb
fixacions mecàniques.

Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa, part proporcional de
minves d'execució i/o forma, neteja final i tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per
a la realització de la partida. Totalment acabat segons plànols de detalls d'obra.

1.023,14 €

(MIL VINT-I-TRES EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
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EAQDU2Z1P-74 u Porta batent per a interior normalitzada, de fusta acabada amb laminat d'alta pressió a les
dues cares, de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, fulla de 65 cm
d'amplària i de 210 cm.
Inclou marc de tac de fusta massissa de pi flandes d'escuadria 6x6cm gurnit amb calzes
d'aglomerat xapat de fusta de faig envernissat, col.locat en envà de pladur i fixat amb
fixacions mecàniques.

Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa, part proporcional de
minves d'execució i/o forma, neteja final i tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per
a la realització de la partida. Totalment acabat segons plànols de detalls d'obra.

347,83 €

(TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

EASA71B2P-75 u Porta tallafocs metàl.lica, EI2 45-C5, una fulla batent, per a una llum de 90x2010 cm, preu
alt, amb pany i clau, col.locada.

215,04 €

(DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

EASA71PIP-76 u Conjunt de portes metàl.liques batents per armari d´instal.lacions de 4 fulles per un forat de
186x225, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer esmaltades d'1
mm de gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada en fred,
col.locada segons detall de fusteries.

438,34 €

(QUATRE-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

EB1218BMP-77 M Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10
cm, de 100 a 120 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i
femella

93,00 €

(NORANTA-TRES EUROS)

EC151703P-78 M2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de
gruix, amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell A, unides amb butiral
transparent, col.locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

44,01 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB UN CENTIMS)

EC1GU0M1P-79 m2 Vidre aïllant de dos vidres de seguretat, amb classificació de resistència a l'impacte manual
nivell A, de 3+3 i 3+3 mm de gruix i cambra d'aire de 10 mm, col.locat amb llistó de vidre
sobre fusta, acer o alumini

110,80 €

(CENT DEU EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

EC1K1502P-80 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament 59,43 €
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
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ED111B51P-81 M Desguàs d'aparell sanitari de tub de PVC, de paret massissa àrea d'aplicació B, de diàmetre
60 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

15,31 €

(QUINZE EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

ED111B71P-82 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 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

20,52 €

(VINT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

ED14U020P-83 M Baixant de tub de planxa de zinc de quadrat de 80x80 mm i d'1 mm de gruix, incloses les
peces especials i fixat mecàmicament amb brides

41,94 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

ED352565P-84 U Pericó de pas i tapa fixa, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix
de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre
solera de formigó en massa de 10 cm

111,71 €

(CENT ONZE EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

ED354565P-85 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10,
sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

156,89 €

(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

ED5A1600P-86 M Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm 9,78 €
(NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

ED5L1310P-87 M2 Drenatge amb làmina multicapa formada per dos feltres de polipropilè i una estructura
drenant, de 17 mm de gruix i 640 g/m2, col.locada sense adherir

8,93 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

ED7FP264P-88 M Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 125
mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

42,35 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

ED7FP364P-89 M Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 160
mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

51,13 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

EE33C1AWP-90 u Subministrament i col·locació de Plafó radiant de planxa d'acer de 2000mm d'alçada i
600mm de llargària tipus Roca PV 600 S 2000 o similar, totalment col.locat.

314,99 €

(TRES-CENTS CATORZE EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

EE33C1AXP-91 u Subministrament i col·locació de Plafó radiant de planxa d'acer de 1500mm d'alçada i
400mm de llargària tipus Roca PV 400 S 1500, totalment col.locat.

228,14 €

(DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
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EE33C1AYP-92 u Subministrament i col·locació de Plafó radiant de planxa d'acer de 600mm d'alçada i
1500mm de llargària tipus Roca Adraplan S 1500 o similar, totalment col.locat.

251,30 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

EE33C1AZP-93 u Subministrament i col·locació de Plafó radiant de planxa d'acer de 600mm d'alçada i
1500mm de llargària tipus Roca Adraplan S 1500 o similar, totalment col.locat.

388,33 €

(TRES-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

EE42Q312P-94 m Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat, de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,5 mm i muntat superficialment

14,51 €

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

EE42Q612P-95 m Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat, de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,5 mm i muntat superficialment

15,95 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

EE42RB32P-96 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE_EN 1506),
de gruix 0,7 mm i muntat superficialment, inclòs les peces especials

61,67 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

EEHE0001P-97 m2 Revestiment de pedra del pais, inclòs col.locació i muntatge i part proporcional d´elements
per ancoratge a mur de formigó, realitzats amb pletines metàl.liques i cargols expansius
d´unió al mur.

86,85 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

EEK21G3ZP-98 u Reixeta de retorn, amb aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
1000x100 mm,amb regulació de cabal, de secció recta i per a fixar al bastiment. Marca
Madel DMT-SPo similar equivalent.

71,56 €

(SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

EEK91407P-99 u Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 300 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge 32,05 €
(TRENTA-DOS EUROS AMB CINC CENTIMS)

EEM2N01YP-100 u Subministrament i instal·lació de ventilador In-Line d'hèlix helicocentríga del tipus LINEO 125
de SODECA. Totalment muntat i connexionat. Marca: SODECA Model: LINEO

172,76 €

(CENT SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

EEM3A11ZP-101 u Extractor helicoidal per banys, amb comporta antirretorn incorporada, monofàsic per a 230 V,
100 m3/h de cabal màxim d'aire , col·locat en conducte diàmetre 100mm. Marca S&P model
DECOR o similar equivalent

92,70 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
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EEU11113P-102 u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació
incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat

14,36 €

(CATORZE EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

EEV21112P-103 u Termòstat d'ambient per a calefacció amb regulació de 5 a 30°C, de doble contacte a 230 V
i 10 A, muntat superficialment

60,94 €

(SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

EF5262B1P-104 m Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal, de 0,8 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat baix i col.locat
superficialment

6,06 €

(SIS EUROS AMB SIS CENTIMS)

EF5293B1P-105 m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat baix i col.locat
superficialment

8,47 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

EF52B4B1P-106 m Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat baix i col.locat
superficialment

13,77 €

(TRETZE EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

EF5A62B2P-107 M Tub de coure semidur de 5/8'' de diàmetre nominal, de 0,76 mm de gruix, soldat per
capil.laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col.locat sota canal per a fluids i subjectat
amb el sistema de grapes de la canal

6,49 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

EFQ33A9LP-108 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

6,98 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

EFQ3F6M1P-109 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'acer o
coure de 18 mm de diàmetre exterior, de 19,0 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior
aproximat de l'aïllament de 20 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035 W/mK i
classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment

7,10 €

(SET EUROS AMB DEU CENTIMS)

EFQ3F7M1P-110 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'acer o
coure de 22 mm de diàmetre exterior, de 20,0 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior
aproximat de l'aïllament de 24 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035 W/mK i
classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment

7,47 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
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EFQ3FAM1P-111 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'acer o
coure de 35 mm de diàmetre exterior, de 21,5 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior
aproximat de l'aïllament de 37 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035 W/mK i
classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment

9,33 €

(NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

EG11U91ZP-112 u Caixa de seccionament formada per envolvent en poliéster reforçat amb fibra de vidre. Tres
bases portafusibles tipus LIRA de 400A, grandària 2 * . Element neutre amovible. * Grau de
protecció IP 43 segons UNE20 324 . Grau de protecció contra impactes mecànics IK 09
segons UNE 50 102 * . Classe tèrmica A segons UNE 210305 . Autoventilades per a evitar
condensacions sense reduir el grau de protecció indicat. Característiques: Intensitat 400 A
Tipus de bases LIRA Neutre Amovible Dimensions 580 x 290 x 160 mm Codi ENDESA
6700034.

227,91 €

(DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

EG11U940P-113 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics, de 400 A, segons
esquema UNESA numero 9, de 600x300x160 mm, apte per a conductors de fins a 240 mm2
de secció, inclosa base portafusibles NH T-2 i els fusibles, muntada superficialment

270,92 €

(DOS-CENTS SETANTA EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

EG151722P-114 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de protecció estanca,
muntada superficialment

13,39 €

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

EG1N6C3YP-115 u Subministrament, muntatge i connexionat de centralització de comptadors incloent 2 TMF1,
seccionador 250A, embarrat i envolvent d'equips de mesura electrònics, tot inclós dins de
mòduls de doble aïllament, de la firma CAHORS o similar equivalent i comptador.

768,00 €

(SET-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS)

EG21020EP-116 m Tub rígid de pvc, de 20 mm de diàmetre nominal, no propagador de la flama, resistència a
l'impacte > 2 j, resistència a compressió > 1250 n, amb una rigidesa dielèctrica > 2000 v,
connectat amb maniguet endollat i muntat superficialment

2,51 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

EG21281JP-117 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

2,76 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

EG212D1HP-118 m Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

5,72 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
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EG222A11P-119 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

1,17 €

(UN EUROS AMB DISSET CENTIMS)

EG22TH1KP-120 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

2,53 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

EG23RD15P-121 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

11,45 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

EG2A1902P-122 m Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 60x110 mm amb separador i muntada
superficialment

13,15 €

(TRETZE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

EG2DF6F5EE1HP-123 m Safata metàl.lica reixa amb separadors d'acer galvanitzat en calent ref. CFG50/200GC de la
sèrie Safata portacables específica de CABLOFIL, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm,
col.locada suspesa de parament horitzontal amb elements de suport

46,52 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

EG311906P-124 M Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv, unipolar de secció 1x35 mm2, col.locat
en tub

4,93 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

EG31E706P-125 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
unipolar de secció 1x16 mm2, col.locat en tub

4,48 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

EG31G202P-126 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
tripolar de secció 3x1,5 mm2, muntat superficialment

2,29 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

EG31G302P-127 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
tripolar de secció 3x2,5 mm2, muntat superficialment

2,90 €

(DOS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

EG31G402P-128 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
tripolar de secció 3x4 mm2, muntat superficialment

3,46 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

EG31J302P-129 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
pentapolar de secció 5x2,5 mm2, muntat superficialment

3,90 €

(TRES EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
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EG31J402P-130 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
pentapolar de secció 5x4 mm2, muntat superficialment

5,05 €

(CINC EUROS AMB CINC CENTIMS)

EG32930XP-131 M Subministrament muntatge i connexionat de punt de llum o mecanisme d'execució superficial
format per tub de metàl·lic, conductor de coure de designació une es07z1-k (as), baixa
emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2, col.locat en tub i part proporcional de caixa
de derivació.

27,45 €

(VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

EG32930ZP-132 U Subministrament muntatge i connexionat de punt de llum o mecanisme d'execució
encastada o superficial format per tub corrugat, conductor de coure de designació une
es07z1-k (as), baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2, col.locat en tub i part
proporcional de caixa de derivació.

19,38 €

(DINOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

EG380902P-133 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment 6,32 €
(SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

EG380907P-134 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra 9,12 €
(NOU EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

EG50003OP-135 ud soldadura alumini térmic en 't' formada per cartuxo fundent, p.p de motlle i accessoris de
muntatje

10,79 €

(DEU EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

EG61U26ZP-136 U Caixa modular de pvc-m1 de cymem, de color blanc, apte per a sis mecanismes modulars,
ref. tm3 6uc, per a muntar encastada. inclou contenidor de pladur, placa doble schuko
blanca, placa doble schuko vermella nf, placa ptm adaptador 2 mosaic 45x45, placa cega de
45x45 i placa amb persiana amb 2 connectors rj45 amp cat. 6.

55,58 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

EG621193P-137 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat 8,26 €
(VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

EG621LCUP-138 u Interruptor temporitzat de tipus universal, bipolar (2P), 16 A / 250 V, amb tapa frontal,
temporització de <= 15 min, preu superior, encastat

118,33 €

(CENT DIVUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

EG623G73P-139 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla, amb grau de
protecció IP-44, preu alt, encastat

12,82 €

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

EG62D1DKP-140 u Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb
grau de protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment

13,47 €

(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
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EG631153P-141 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa, preu alt, encastada

8,79 €

(VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

EG631EA4P-142 u Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes (2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu
superior, encastada

15,36 €

(QUINZE EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

EG633152P-143 u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, de superfície(2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa, amb grau de protecció IP-44, preu mitjà, encastada

11,68 €

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

EG63D15SP-144 u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntada superficialment

10,09 €

(DEU EUROS AMB NOU CENTIMS)

EG641173P-145 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu alt, encastat 9,04 €
(NOU EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

EG71001XP-146 u Subministrament, muntatge, connexionat i posta en marxa de quadre de distribució i
maniobra general format per armaris metàl·lics combinables amb plafons de xapa tractada
de 15/10 sobre estructura de perfil perforat, porta frontal amb tanca, plafons de tancament,
plaques, suports i tapes, allotjant al seu interior els mecanismes de comandament i protecció
i mesura segons esquemes unifilars corresponents. Aparellatge LEGRAND o similar
equivalent. Acabat en pintura epoxy-poliester, ip547. amb tots els seus elements i accessoris
per al seu connexionat. SQ.Concessionari

2.306,35 €

(DOS MIL TRES-CENTS SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

EG71001YP-147 u Subministrament, muntatge, connexionat i posta en marxa de quadre de distribució i
maniobra general format per armaris metàl·lics combinables amb plafons de xapa tractada
de 15/10 sobre estructura de perfil perforat, porta frontal amb tanca, plafons de tancament,
plaques, suports i tapes, allotjant al seu interior els mecanismes de comandament i protecció
i mesura segons esquemes unifilars corresponents. Aparellatge LEGRAND o similar
equivalent. Acabat en pintura epoxy-poliester, ip547. amb tots els seus elements i accessoris
per al seu connexionat. SQ.Generalitat

2.579,45 €

(DOS MIL CINC-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

EGD1441EP-148 U Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500
mm de llargària i de 18,3 mm de diàmetre, clavada a terra

22,20 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT CENTIMS)

EGD20000P-149 U Sistema de xarxa equipotencia en banys i lavabos mitjançant el connexionat de cadascuna
de les parts metàl·liques d'aixetes, desguassos, reixes, etc. amb conductors de 4mm2 de
secció amb aïllament de 750v, incloent tub flexible per a connexions, caixes de pas, etc.

164,50 €

(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

EQUIPAMENT TURÍSTIC INFO LES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 26/10/16 Pàg.: 20

EGDZU001P-150 U Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa
estanca i col.locat superficialment

18,88 €

(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

EH612325P-151 U Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescència de 175 fins a 300
lúmens, de 2 h d'autonomia, com a màxim, muntada superficialment a la paret

106,35 €

(CENT SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

EHA1E2RZP-152 u Subministrament, muntatge, connexionat i posta en marxa de llumenera suspesa tipus
campana, de cos de tecnopolímer d'alta resistència color metal (RAL9006), reflector de
policarbonat metalitzat al buit, difusor de vidre templat de 4mm, inclou làmpada 1x42W
GX24q-4, 9000 lumens, classe 2 i IP-44. Model Theo-AL K42/FKT 3000 de SEAE o similar
equivalent.

202,72 €

(DOS-CENTS DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

EHB17200P-153 u Llumenera adossada tipus Philips Coreline leds 24w, muntada superficialment al sostre. 83,80 €
(VUITANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

EHB17267P-154 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 1 fluorescent de 36 W del tipus
T26/G13, rectangular, amb xassís polièster, reactància electrònica, IP-65, muntada
superficialment al sostre

44,87 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

EHT1B010P-155 u Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il.luminació en funció de la
lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1
de 10 A, fixat a pressió

81,26 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

EJ13B212P-156 u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt,
col.locat amb suports murals

45,75 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

EJ13B21BP-157 u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt,
encastat a un taulell

66,82 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

EJ14B11PP-158 U Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc, preu alt,
col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

141,42 €

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

EJ1AB21PP-159 u Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt,
col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

83,49 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
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EJ248125P-160 u Fluxor per a inodor, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega
incorporats, de llautó cromat, preu alt, amb entrada d'1´´

158,18 €

(CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

EJ2Z4127P-161 U Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre 1/2´´ i entrada
de 1/2´´

23,47 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

EJ331151P-162 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de diàmetre 1´´1/4,
roscat a un sifó de llautó cromat

13,91 €

(TRETZE EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

EJ33U010P-163 u Sifó de botella per a lavabo d'acer inoxidable, de D 32 mm, amb vàlvula, tap i cadeneta
incorporats, connectat al ramal de PVC

15,65 €

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

EJ42U010P-164 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer
inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell
de sabó i clau de seguretat , col.locat amb fixacions mecàniques

60,65 €

(SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

EJ46U001P-165 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini
recobert de niló, col.locat amb fixacions mecàniques

85,07 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB SET CENTIMS)

EJ4ZU025P-166 u Portarotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de
fondària, col.locat amb fixacions mecàniques

27,71 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

EJM1U010P-167 u Comptador woltmann, tipus WP, per a una pressió de treball de 10 bars de calibre 40 mm,
d'hèlix horitzontal, classe B de la CEE, per aigua freda fins a 40°C, pre-equipat per a
emissor d'impuls, cabal nominal de 20 m3/h i màxim de 35 m3/h, instal.lat a canonada, inclòs
accessoris i tot tipus de petit material

397,71 €

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

EM31261JP-168 u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a paret

45,05 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB CINC CENTIMS)

EM31351JP-169 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret

114,89 €

(CENT CATORZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

EMD11BF6P-170 u Detector d'infraroigs passiu, amb un angle de detecció de 110 °, amb un abast longitudinal
<= 15 m, muntat superficialment a la paret

58,98 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
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EMD31137P-171 u Central de seguretat antirobatori, amb un circuit instantani, un circuit de retard, un circuit de
protecció, alarma acústica, memòria d'alarma i pany amb clau, muntada a l'interior

153,30 €

(CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

EMD3113YP-172 u Subministrament, muntatge, connexionat de font d'alimentació regulable i curtcircuitable en
caixa metàl·lica amb capacitat per a 2 bateries. Tensió d'alimentació 220Vca. 50Hz. Sortida
de tensió de treball: 13,8 Vcc. Alimentació: 3 A.

189,18 €

(CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

EMD3113ZP-173 u Teclat alfanumèric de LCD per a centrals CR. Pantalla retroil·luminada ajustable. Descripció
programable per zona.
Teclat il.luminat. 5 tecles de funció ràpida.
3 tecles directes d'emergència. Permanentment supervisat.
Necessari si es volen fer particions.
Ref. PLANA FABREGA: 5OSSSSAUA1

188,89 €

(CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

EMD4300ZP-174 u Subministrament, muntatge, connexionat i posta en marxa de sirena electrònica bitonal per a
ús interior amb caixa.

27,83 €

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

EMD62423P-175 m Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2, col.locat en tub 0,97 €
(ZERO EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

EMD6U010P-176 m Conductor blindat i apantallat, de 4 x 1 mm2 i col.locat en tub 1,11 €
(UN EUROS AMB ONZE CENTIMS)

EMDBU005P-177 u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació,
de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE, DIN i requeriments del
CTE, fixada mecànicament

8,80 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

EN3474P7P-178 u Vàlvula d'esfera manual soldada, d'1''1/4 de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
de bronze, preu alt i muntada superficialment

39,62 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

ENF11A10P-179 u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal.lacions d'ACS, de 20 mm de diàmetre nominal,
amb cos de bronze PN 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua
freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura preajustada, muntada

334,54 €

(TRES-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

EP111201P-180 u Dipols per a FM i TV (1 canal banda I, 1 canal banda IV, 1 canal banda V), en pal de 4 a 6 m
d'alçària i fixat a la paret

496,98 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
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EP123L04P-181 u Equip d'amplificació per a 1 baixant i 4 derivacions per planta i baixant, amb un total de 60
connexions i muntat en armari tancat

552,94 €

(CINC-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

EP131105P-182 u Caixa de derivació amb 1 derivació, de base metàl.lica i envoltant de material plàstic,
encastada

25,04 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

EP145112P-183 u Presa de senyal de TV-FM de derivació única, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb tapa,
de preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor

9,80 €

(NOU EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

EP151006P-184 m Conductor coaxial d'atenuació normal, col.locat en tub 1,01 €
(UN EUROS AMB UN CENTIMS)

EP33U005P-185 u Pupitre microfònic, amb preamplificador, selector de 6 zones, senyal de preavís i micròfon,
de sobretaula, col.locat

277,08 €

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

EP360005P-186 u Alimentador 24V 2.3 Amp. 72,11 €
(SETANTA-DOS EUROS AMB ONZE CENTIMS)

EP36000YP-187 u Etapa poténcia 240W 677,94 €
(SIS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

EP36000ZP-188 u Difusor OPTIMUS 6'' 6W 100V blanc. Muntatge en superficie. 36,00 €
(TRENTA-SIS EUROS)

EP412023P-189 m Cable per a transmissió de video, d'atenuació baixa i col.locat en tub 1,38 €
(UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

EP431103P-190 m Cable per a transmissió telefònica, de 8 parells de cables de 0,5 mm2 de secció cada un i
col.locat en tub

6,26 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

EP434570P-191 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 5e
U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat
reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col.locat sota tub o canal

0,98 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

EP49U010P-192 m Cable trenat especial per a sonoritzacions, paral.lel bicolor per a connexió d'altaveus (2x1,5),
col.locat en tub

0,83 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

EP52U001P-193 u Telèfon analògic de sobretaula, homologat, amb so regulable, capacitat per a funcionament
en centraleta, retrucada i connector tipus RJ11 de 6 contactes, col.locat

35,78 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
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EP531414P-194 u Presa de senyal telefònica de tipus universal, amb connector RJ12 doble, connexió per
desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu superior, encastada

25,74 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

EP731174P-195 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categoria
5e U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu superior,
encastada

13,03 €

(TRETZE EUROS AMB TRES CENTIMS)

EP746211P-196 u Armari metàl.lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor
tipus rack 19´´, de 6 unitats d'alçària, de 600x400 mm (amplària x fondària), porta de vidre
securitzat amb pany i clau, fixat al parament

219,11 €

(DOS-CENTS DINOU EUROS AMB ONZE CENTIMS)

EP7E3A00P-197 u Encaminador (router) d'1port ADSL i port 10 Mbps, per a armari tipus rack 19'', amb
alimentació a 240V, col.locat i connectat

305,23 €

(TRES-CENTS CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

EP7Z111BP-198 u Panell amb 24 connectors RJ45 categoria 5e U/UTP integrats, per a muntar sobre bastidor
rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, fixat mecànicament

175,43 €

(CENT SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

EP7ZA131P-199 u Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 3 ventiladors de tipus
axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 400 m3/h,
col.locat

145,74 €

(CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

EP7ZE161P-200 u Regleta amb 6 bases schucko 2P+T de 10/16 A i 230 V, i un interruptor bipolar de 16 A, per
a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, i muntatge horitzontal, col.locada

138,55 €

(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

EPA1U11YP-201 u Subministrament, muntatge, connexionat, programació i posta en marxa de CTTV.
Unitats Equip
1 DiVAR-MR 8C.320Gb + DVD
16 CONECTOR BNC CRIMPAR RG-59
1              TECLADO DIGITAL p/DIVAR+AUTOD.
1 MONITOR C. TFT 17´´
CAMERES:

3 CAMARA C.LTC 455/50 DINION
4 CAMARA C.LTC FLEXIDOMO 3-6 SUP
1 CONECTOR BNC CRIMPAR RG-59
3 OPTICA VARIF.I/A 5-50mm DC
4 CARCASA EXTERIOR ACE
7 SUPORT PARET CARCASA LTC948X
3 ALIMENTADOR TC220PSX-24
16 CONECTOR BNC CRIMPAR RG-59

6.086,26 €

(SIS MIL VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
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EQ5Z1BA1P-202 u Formació de forat sobre taulell de conglomerat de marbre, tipus Silestone o equivalent, amb
el cantell polit, de forma quadrada, per a encastar aparells sanitaris

151,99 €

(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

EQ5Z1BC1P-203 u Dispositiu autonom de comptador electro-mecànic per una distància de fins 3,5m i fins 6m
amb reflector. Modelo 50301 de la casa Takayama o similar.

243,28 €

(DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

EX111112P-204 u Subministrame i col.locació aixeta mescladora temporitzada, Presto 3000 ECO per a lavabo,
muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cormat, preu alt, amb
entrada de 1/2.

221,51 €

(DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

EX111113P-205 U Subministre i col.locació d´aixeta encastada a paret, per abocador, de llautó cromat, preu alt,
amb entrada de 1/2´´.

37,92 €

(TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

EX111114P-206 u Peça per a pas de conductes, de planxa d´acer galvanitzat de 0,8mm de gruix amb tub de
diàmetre 200mm i 50cm d´alçària soldat a una base de 40x40cm, col.locada amb fixacions
mecàniques.

28,83 €

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

F9231510P-207 M3 Subbase de granulat de grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del
material

33,65 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

F9F5G49AP-208 m2 Paviment de peces de llambordí de formigó per a paviments de 20x40 cm i 8 cm de gruix, de
forma rectangular, preu alt , sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb
sorra fina i compactació del paviment acabat.

31,56 €

(TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

FHQ6U001P-209 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució semiintensiva, amb làmpada
d'halogenurs metàl.lics de 150 W, de forma rectangular i tancat, amb allotjament per a equip
i acoblat al suport

221,21 €

(DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

FN218424P-210 u Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, 16 bar de PN, de bronze,
preu alt, muntada en armari

58,40 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

FN21A324P-211 u Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´1/2, 10 bar de PN, de bronze,
preu alt, muntada en armari.

185,77 €

(CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
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FN818324P-212 u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de PN, de
bronze, preu alt i muntada en armari.

53,35 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

FN818424P-213 u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, de
bronze, preu alt i muntada en armari.

49,09 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB NOU CENTIMS)

FNE18200P-214 u Filtre colador de 1´´1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, de bronze i
muntat roscat. (Filtre autonetejable i malla amb un umbral entre 25 i 50 µm).

39,79 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

FNE18300P-215 u Filtre colador de 1´´1/2 de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de llautó i muntat
roscat. (Filtre autonetejable i malla amb un umbral entre 25 i 50 µm).

27,60 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

ELISABET CLARÓ TOLSAU, arquitecte.

Octubre 2016.
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P-1 1G738S84 u Interruptor detector de moviment, de tipus modular de 2 mòduls estrets, per a càrregues
resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de
temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu superior,
encastat, amb marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa
rectangular d' 2 mòdul de preu superior, tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment,
caixa de derivació rectangular i conductor de coure de designació UNE H07V-U

85,29 €

Altres conceptes 85,29000 €

P-2 E0000001 ut Reixa corredissa tipus R2, de perfil perimetral L i tub 50.3 vertical cada 10cmts. Element
pintat a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat segons
colors de la d.f. Inclòs guies i tancaments.

1.154,76 €

B44Z5A2A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elemen 505,66000 €

E8985BJ0 M2 Pintat de parament vertical d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació an 150,70140 €
Altres conceptes 498,39860 €

P-3 E0000002 ut Reixa corredissa tipus R1, de perfil perimetral L i tub 50.3 vertical cada 10cmts. Element
pintat a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat segons
colors de la d.f. Inclòs guies i tancaments.

1.012,76 €

B44Z5A2A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elemen 455,09400 €
E8985BJ0 M2 Pintat de parament vertical d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació an 142,32910 €

Altres conceptes 415,33690 €

P-4 E0040005 ut Formació de xemeneia/ventilació de xapa doblegada d'acer 6mm, de costat de 15 a 30 cmts,
inclòs barret,  pintada amb pintura de partícules metàl.liques en dues capes tipus oxiron.

102,35 €

Sense descomposició 102,35000 €

P-5 E2211022 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió 1,89 €
Altres conceptes 1,89000 €

P-6 E2212422 M3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica
sobre camió

3,00 €

Altres conceptes 3,00000 €

P-7 E2212872 M3 Excavació per a rebaix en roca tova, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió

12,10 €

Altres conceptes 12,10000 €

P-8 E225177F M3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95% del PM

5,63 €

Altres conceptes 5,63000 €

P-9 E2422030 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres dins de l'obra, amb camió de 7 t 2,23 €
Altres conceptes 2,23000 €

P-10 E31D1100 m2 Encofrat amb plafons metàl.lics per a rases i pous de fonaments 15,99 €
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B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,81060 €
B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl.lics, de 50x100 cm 0,28950 €

B0DZ4000 m Fleix 0,03474 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,10374 €
B0D81480 m2 Plafó metàl.lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,04027 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,32955 €
B0A31000 kg Clau acer 0,10819 €

Altres conceptes 13,27341 €

P-11 E32515H3 M3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/B/20/IIa de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot

79,55 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, 63,70303 €
Altres conceptes 15,84697 €

P-12 E32B300P KG Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de murs
de contenció, d'una alçària màxima de 3 m

1,18 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00567 €
Altres conceptes 1,17433 €

P-13 E32D1A03 M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl.lic de 250x50 cm, per a murs
de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <=3 m

13,91 €

B0D81680 M2 Plafó metàl.lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,16935 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,60754 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,16598 €
B0A31000 kg Clau acer 0,10819 €

B0DZP600 U Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl.lics, de 50x250 cm 0,43425 €
B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,07662 €

Altres conceptes 11,34807 €

P-14 E3C515G3 M3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

76,57 €

B065960C M3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 62,35541 €
Altres conceptes 14,21459 €

P-15 E3C515H4 M3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb bomba

79,32 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, 63,70303 €
Altres conceptes 15,61697 €

P-16 E3CB3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de lloses 1,14 €
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00473 €

Altres conceptes 1,13527 €

P-17 E3CDC100 M2 Encofrat amb taulons de fusta per a lloses de fonaments 21,63 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,32955 €
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B0A31000 kg Clau acer 0,16067 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,06224 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,95869 €
Altres conceptes 18,11885 €

P-18 E3Z112QZ m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-12.5/P/40/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

9,98 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm 5,92143 €
Altres conceptes 4,05857 €

P-19 E433F142 m3 Biga de fusta laminada amb marcatge CE de qualitat visible, col.locada a l'obra sobre
suports de fusta o acer amb tractament insecticida-fungicida. Inclòs peçes metàl.liques per a
l'ancoratge als pilars metàl.lics i murs de formigó.

551,03 €

B433F140 m3 Biga de fusta laminada amb marcatge CE de qualitat visible, col.locada a l'obra sobre 432,32000 €
Altres conceptes 118,71000 €

P-20 E43DZZZZ M2 Enllatat de 40x160 mmm sobre encadellat de 146x19mm. 5,66 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 1,64774 €
B0A32000 kg Clau acer galvanitzat 0,13317 €

Altres conceptes 3,87909 €

P-21 E4415115 KG Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col.locat a l'obra amb soldadura

1,61 €

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 0,98430 €
Altres conceptes 0,62570 €

P-22 E44Z5A25 KG Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a
reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col.locat a l'obra amb soldadura

3,34 €

B44Z5A2A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elemen 1,26415 €
Altres conceptes 2,07585 €

P-23 E4ZWU002 u Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de D 12 mm, amb cargol, volandera i femella per a
fixació de perfils metàl.lics a estructura de formigó

6,01 €

B0A62H00 u Tac d'acer de D 12 mm, amb cargol, volandera i femella 1,23520 €
Altres conceptes 4,77480 €

P-24 E4ZZU001 dm3 Reblert de bases d'anivellament, amb morter sense retracció de ciment i sorra 3,11 €
B071U001 dm3 Morter sense retracció per anivellament  de plaques de ciment i sorra 1,24485 €

Altres conceptes 1,86515 €

P-25 E52453B1 m2 Coberta de llosa rectangular de pissarra de 6 mm de gruix, preu mitjà, de 40x30 cm, clavada
amb claus d'acer galvanitzat i amb part proporcional de paraneus inclosos.

48,94 €

Sense descomposició 48,94000 €

P-26 E5454M76 m2 Coberta amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada, amb 4 nervis separats
entre 250 i 270 mm i una alçària entre 40 i 50 mm, d'1,2 mm de gruix, amb una inèrcia entre

22,78 €
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25 i 41 cm4 i una massa superficial entre 11 i 12 kg/m2, acabat llis de color estàndard,
col·locat amb fixacions mecàniques.

Sense descomposició 22,78000 €

P-27 E5Z20001 m2 Col.locació d'encadellat de fusta d´avet de 146X19mm, col.locades amb fixacions
mecàniques.

11,73 €

B0CUA0V0 m2 Encadellat avet 146x19mm 7,90335 €
Altres conceptes 3,82665 €

P-28 E5Z20002 m2 Col.locació de taulers de fusta basta de 25mm, col.locades amb fixacions mecàniques 8,65 €
B0CUA0V1 m2 Fusta basta 25mm 4,82500 €

Altres conceptes 3,82500 €

P-29 E5Z20011 m2 Col.locació d'encadellat de fusta d´avet de 146X30mm, col.locades amb fixacions
mecàniques.

19,63 €

B0CUA0V2 m2 Encadellat avet 146x30mm 15,80670 €
Altres conceptes 3,82330 €

P-30 E5Z2FZKX M2 Solera d'encadellat ceràmic de 800x250x35 mm, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, recolzada sobre envanets de sostremort

17,57 €

B0F9523X U Encadellat ceràmic de 800x250x35 mm 4,63200 €
Altres conceptes 12,93800 €

P-31 E5ZAU00Z m Carener/remats laterals de coberta, de planxa d'acer prelacada de 0,70 mm de gruix,
preformada i 50 cm de desenvolupament, col.locat amb fixacions mecàniques

13,96 €

B5ZAU001 m Peça per a carener, de planxa d'acer galvanitzat de 0,70 mm de gruix, de 50 cm de d 6,62434 €
B5ZZAEJ0 u Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom 0,21713 €

Altres conceptes 7,11853 €

P-32 E5ZD5DCZ m Minvell fixat al parament, de planxa d'acer prelacada de 0,7 mm de gruix, preformada i de 40
cm de desenvolupament, col.locada amb fixacions mecàniques

10,44 €

B5ZD1DC3 m Peça per a minvell de planxa d'acer galvanitzat de 0,7 mm de gruix, de 40 cm de des 4,21280 €

B5ZZAEJ0 u Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom 0,34740 €
Altres conceptes 5,87980 €

P-33 E5ZJU030 M Canal exterior de secció rectangular de planxa d'acer prelacada de 0,8 mm de gruix i 55 cm
de desenvolupament, col.locada amb peces especials i connectada al baixant

27,79 €

B5ZHU030 M Canal exterior de planxa d'acer prelacada de 0,8 mm de gruix de 55 cm de desenvolu 6,14705 €
B5ZHUA20 U Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de secció rectangular de planxa d'acer p 7,72000 €
B5ZZJLPT U Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàm 1,10975 €

Altres conceptes 12,81320 €

P-34 E612851K M2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat de 290x140x50 mm, per a
revestir, col.locat amb morter mixt amb ciment CEM II 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

39,48 €

B0F1D251 u Maó calat, de 29x14x5 cm, per a revestir 7,86822 €
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Altres conceptes 31,61178 €

P-35 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

19,06 €

B0FA12A0 U Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 4,55983 €
Altres conceptes 14,50017 €

P-36 E635U0Z2 m2 Panell sandwich de façana de xapa metàl.lica llisa de 50 mm de gruix, format per xapa llisa
galvanitzada i prelacada de 0,80 mm de gruix a l´exterior, aïllament tèrmic de 0,36 Kcal/m2
d´escuma de poliureta i xapa plana galvanitzada de 0,50 mm a l´interior, acabat termolacat
de poliester de silicona de 25 micres de color segons projecte, fixat a subestructura, part
proporcional d´enmarcat per finestres amb bastiment de fusteria d´alumini, segons plànol de
detall, incloent-hi les parts proporcionals de remats de xapa en portes, cantoneres i remats
inferiors, feltre de fibra de vidre, amb fixacions sense reblons vistos, muntat tot el conjunt
d´acord amb la d.f. segons planol de taller a presentar amb el mínim de juntes verticals, tot el
conjunt totalment acabat, subministre i col.locació .

41,57 €

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 0,20265 €

B0C5U00Y m2 Panell sandwich de façana de xapa metàl.lica llisa de 50 mm de gruix, format per xap 28,95000 €
Altres conceptes 12,41735 €

P-37 E65A65Z2 m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de muntant d'amplària entre 66 i 75 mm,
col.locats cada 45 cm, i canal d'amplària entre 66 i 75 mm, amb banda acústica
autoadhesiva, fixats mecànicament.
Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa, part proporcional de
minves d'execució i/o forma, formació de cortiners, neteja final i tots els elements i mitjans
auxiliars necessaris per a la realització de la partida. Totalment acabat segons plànols de
detalls d'obra.

10,06 €

B6B11400 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils entre 66 i 75 4,28537 €
B6B12400 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils entre 66 i 7 1,24446 €

B0A4A400 cu Visos, galvanitzats 0,22349 €
B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,86850 €

Altres conceptes 3,43818 €

P-38 E66AU0Z6 m2 Divisòria amb placa de resines sintètiques tipus Trespa Athlon de Hoesch o equivalent, de
13 mm de gruix, color a definir per la DO, inclòs ''U'' d'alumini de remat superior i inferior,
peus regulables, frontisses, tanca i pom amb indicador de lliure/ocupat, tot d'acer inoxidable.
Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa, part proporcional de
minves d'execució i/o forma, formació de taulells, neteja final i tots els elements i mitjans
auxiliars necessaris per a la realització de la partida. Totalment acabat segons plànols de
detalls d'obra.

188,49 €
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B0CVU015 m2 Divisòria amb placa resines sintètiques tipus Trespa Athlon de Hoesch o equivalent, d 150,22445 €
Altres conceptes 38,26555 €

P-39 E66EU100 m2 Mampara modular cega de 80 mm de gruix, amb doble tauler aglomerat acabat amb
melamina de 16 mm de gruix, espai interior reblert amb aïllament de llana de roca, sòcol
inferior d'alumini i remat superior també d'alumini, amb sistema de suspensió sobre perfileria
oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels taulers i del perímetre de
la mampara, col.locada.

63,92 €

B66EU100 m2 Mampara modular cega de 80 mm de gruix, amb doble tauler aglomerat acabat amb 50,29580 €
Altres conceptes 13,62420 €

P-40 E66EUA10 m2 Mòdul de porta batent per a mampara modular, de cares llises de tauler de fusta de densitat
mitjana acabat melaminat, fulla de 40 mm de gruix, de 90 cm d'amplària com a màxim i de
210 cm d'alçària, inclosa la ferramenta

209,39 €

B66EUA10 m2 Mòdul de porta batent per a mampara modular, de cares llises de tauler de fusta de d 195,75990 €
Altres conceptes 13,63010 €

P-41 E7435D01 m2 Subministrament i col·locació d'emulsió asfàltica modificada amb polimers tipus Prenotech
projectada a màquina formant una làmina continua sense juntes i totalment adherida a la
superficie amb dotació de 5 a 6Kg/m2, amb espesors mínims de 3 a 4mm, inclós neteja i
preparació de superficie segons especificacions tècniques,  completament acabat.

22,48 €

B7435D01 m2 Emulsió asfàltica modificada amb polimers tipus Prenotech projectada a màquina form 17,64068 €
Altres conceptes 4,83932 €

P-42 E7A1220X M2 Barrera de vapor transpirable Klober o similar. 2,15 €
B7Z2400X KG Barrera de vapor 0,98430 €

Altres conceptes 1,16570 €

P-43 E7B21E0L M2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col.locada no adherida 1,07 €
B7711F00 M2 Vel de polietilè de gruix 100 µm i de pes 96 g/m2 0,19107 €

Altres conceptes 0,87893 €

P-44 E7C26831 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), segons UNE-EN 13164, de 80 mm de gruix i
resistència a compressió >=100 kPa, resistència tèrmica entre 2,857 i 2,581 m2.K/W, amb la
superfície llisa i amb cantell encadellat, col·locada sense adherir.

15,84 €

Sense descomposició 15,84000 €

P-45 E7C2GG71 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), segons UNE-EN 13164, de 160 mm de gruix i
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2,857 i 2,581 m2.K/W, amb
la superfície llisa i amb cantell mitjamossa, col·locada sense adherir

29,99 €

Sense descomposició 29,99000 €

P-46 E7C76301 M2 Aïllament amb làmina de polietilè expandit reticulat de 3 mm de gruix, col.locada no adherida
tipus Tecnol o similar.

1,87 €
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B7C76300 M2 Làmina de polietilè expandit reticulat de gruix 3 mm 0,70059 €
Altres conceptes 1,16941 €

P-47 E7C9H8Z7 m2 Aïllament amb placa semirígida de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3 de 60 mm de
gruix, col.locada sense adherir.
Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa, part proporcional de
minves d'execució i/o forma, formació de cortiners, neteja final i tots els elements i mitjans
auxiliars necessaris per a la realització de la partida. Totalment acabat segons plànols de
detalls d'obra.

4,20 €

B7C9H800 m2 Placa semirígida de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3 de 60 mm de gruix 2,47233 €
Altres conceptes 1,72767 €

P-48 E7D69TK0 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres
capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm

38,20 €

B89ZT000 kg Pintura intumescent 19,94539 €
B8ZAG000 kg Imprimació per a pintura intumescent 1,30256 €

Altres conceptes 16,95205 €

P-49 E81121D2 M2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

14,39 €

Altres conceptes 14,39000 €

P-50 E83F50Z3 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat de 15 mm de gruix, col.locada sobre perfileria
d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques.
Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa, part proporcional de
minves d'execució i/o forma, formació de cortiners, neteja final i tots els elements i mitjans
auxiliars necessaris per a la realització de la partida. Totalment acabat segons plànols de
detalls d'obra.

13,16 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,13476 €
B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,40814 €
B0CC5000 m2 Placa de guix laminat de 15 mm de gruix 5,39068 €

B0527030 kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques, segons norma UNE-EN 14496 0,25838 €
B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 2,04098 €

Altres conceptes 4,92706 €

P-51 E83FUHZ4 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat antihumitat de 15 mm de gruix, col.locada sobre
perfileria d´acer galvanitzat amb fixacions mecàniques.
Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa, part proporcional de
minves d'execució i/o forma, formació de cortiners, neteja final i tots els elements i mitjans
auxiliars necessaris per a la realització de la partida. Totalment acabat segons plànols de
detalls d'obra.

13,46 €
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B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 2,04098 €
B0527030 kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques, segons norma UNE-EN 14496 0,26084 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,13510 €
B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,40916 €
B0CC5H00 m2 Placa de guix laminat antihumitat de 15 mm de gruix 5,68433 €

Altres conceptes 4,92959 €

P-52 E865U11X m2 Tauler de recepció de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, hidròfug, de 16
mm de gruix, col.locat amb fixacions mecàniques

17,43 €

B0CUU110 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, hidròfug, de 16 mm 9,57521 €
B0A32000 kg Clau acer galvanitzat 0,19976 €

Altres conceptes 7,65503 €

P-53 E867U01Z m2 Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica reforçada amb fibra de vidre, tipus
classic imperial, col.locat adherit

20,86 €

B867U010 m2 Làmina vinílica reforçada amb fibra de vidre per a revestiment de paraments verticals, 15,26968 €
B0901000 kg Adhesiu en dispersió aquosa 0,74981 €

Altres conceptes 4,84051 €

P-54 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

4,38 €

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 1,27895 €
B8ZA1000 kg Segelladora 0,89030 €

Altres conceptes 2,21075 €

P-55 E89BABJ0 M2 Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a 12 cm de separació, amb esmalt sintètic, amb
dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

15,40 €

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 1,63394 €
B89ZB000 kg Esmalt sintètic 2,32541 €

Altres conceptes 11,44065 €

P-56 E8A82CC1 m2 Envernissat de parament horitzontal de fusta, al vernís de poliuretà, amb una capa de
protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície mat

10,16 €

B8AZC100 kg Vernís de poliuretà d'1 component 2,63792 €
B8ZA3000 KG Protector químic insecticida-fungicida 0,90179 €

Altres conceptes 6,62029 €

P-57 E9232B91 M2 Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i
piconatge del material

7,46 €

B0332300 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 4,31120 €
Altres conceptes 3,14880 €

P-58 E93AA3C0 m2 Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

5,82 €

Altres conceptes 5,82000 €
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P-59 E9P1U03Y m2 Paviment vinilic tipus Wetroom concept-Granit Multisafe o similar sobre llamina drenant tipus
Tercoline o similar, incloses peces auxiliars i col.locació de peça mitja canya (antilliscant).

15,16 €

B9PZ1400 m Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre 0,09843 €

B9P1U035 m2 Làmina de PVC heterogeni en rotlle, classe 32-34 segons UNE-EN 685 i de 3,2 mm d 9,46376 €
B0901000 kg Adhesiu en dispersió aquosa 0,74981 €

Altres conceptes 4,84800 €

P-60 E9P1U03Z m2 Paviment vinilic tipus Mipolam Troplan 100 sobre llamina drenant tipus Tercoline o similar,
incloses peces auxiliars i col.locació de sòcol amb peça trusplast.

22,19 €

B9P1U035 m2 Làmina de PVC heterogeni en rotlle, classe 32-34 segons UNE-EN 685 i de 3,2 mm d 16,49397 €

B0901000 kg Adhesiu en dispersió aquosa 0,74981 €
B9PZ1400 m Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre 0,09843 €

Altres conceptes 4,84779 €

P-61 EAF32FZ1 u Subministre i col.locació de conjunt de fusteria metàl.lica d'alumini lacat de color negre (Amb
segell de qualitat s'exigeix garantia d'adherència de 10 anys) de la casa Technal (serie FXI
per mòduls fixes, GTI per a correderes i PXI per a batents) o equivalent d'idèntiques
característiques. Inclosos bastiments de base d'acer inoxidable, junts de EPDM, guies de
persiana i remats perimetrals interiors i exteriors d'entrega (tapetes, xapa preformada,
angles, cantonades, reomplerts d'aïllament i segellat de silicona)

Fusteria tipus: F1
Dimensions totals: 2,25x2,30m
Composició: Finestra batent horitzontal superior i fixe inferior
Preparada per rebre vidre 3+3/10/3+3

Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa, part proporcional de
minves d'execució i/o forma, neteja final i tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per
a la realització de la partida. Totalment acabat segons plànols de detalls d'obra.

646,49 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 5,75121 €

BAF3279C m2 Finestra d'alumini lacat, amb trencament de pont tèrmic, per a col.locar sobre bastime 599,84400 €
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 1,95625 €

Altres conceptes 38,93854 €

P-62 EAF32FZ2 u Subministre i col.locació de conjunt de fusteria metàl.lica d'alumini lacat de color negre (Amb
segell de qualitat s'exigeix garantia d'adherència de 10 anys) de la casa Technal (serie FXI
per mòduls fixes, GTI per a correderes i PXI per a batents) o equivalent d'idèntiques
característiques. Inclosos bastiments de base d'acer inoxidable, junts de EPDM, guies de
persiana i remats perimetrals interiors i exteriors d'entrega (tapetes, xapa preformada,
angles, cantonades, reomplerts d'aïllament i segellat de silicona)

Fusteria tipus: F2
Dimensions totals: 1,25x4,70m
Composició: Finestra fixa superior i batent inferior.
Preparada per rebre vidre 3+3/10/3+3

788,27 €
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Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa, part proporcional de
minves d'execució i/o forma, neteja final i tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per
a la realització de la partida. Totalment acabat segons plànols de detalls d'obra.

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 1,95625 €
B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 5,75121 €

BAF3279C m2 Finestra d'alumini lacat, amb trencament de pont tèrmic, per a col.locar sobre bastime 683,22000 €
Altres conceptes 97,34254 €

P-63 EAF32FZ3 u Subministre i col.locació de conjunt de fusteria metàl.lica d'alumini lacat de color gris (Amb
segell de qualitat s'exigeix garantia d'adherència de 10 anys) de la casa Technal (serie FXI
per mòduls fixes, GTI per a correderes i PXI per a batents) o equivalent d'idèntiques
característiques. Inclosos bastiments de base d'acer inoxidable, junts de EPDM, guies de
persiana i remats perimetrals interiors i exteriors d'entrega (tapetes, xapa preformada,
angles, cantonades, reomplerts d'aïllament i segellat de silicona)

Fusteria tipus: F3
Dimensions totals: 1,00X1,80m
Composició: Finestra tipus velux fixe
Preparada per rebre vidre 3+3/10/3+3

Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa, part proporcional de
minves d'execució i/o forma, neteja final i tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per
a la realització de la partida. Totalment acabat segons plànols de detalls d'obra.

184,39 €

BAF3279D m2 Finestra d'alumini lacat, amb trencament de pont tèrmic, per a col.locar sobre bastime 156,33000 €
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 1,95625 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 5,75121 €
Altres conceptes 20,35254 €

P-64 EAF32FZ4 u Subministre i col.locació de conjunt de fusteria metàl.lica d'alumini lacat de color negre (Amb
segell de qualitat s'exigeix garantia d'adherència de 10 anys) de la casa Technal (serie FXI
per mòduls fixes, GTI per a correderes i PXI per a batents) o equivalent d'idèntiques
característiques. Inclosos bastiments de base d'acer inoxidable, junts de EPDM, tiradors,
clau, guies de persiana i remats perimetrals interiors i exteriors d'entrega (tapetes, xapa
preformada, angles, cantonades, reomplerts d'aïllament i segellat de silicona)

Fusteria tipus: PA
Dimensions totals: 3,40X2,70m
Composició: 2 Portes batents i 2 fixes.
Preparada per rebre vidre: 3+3/10/3+3

Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa, part proporcional de
minves d'execució i/o forma, neteja final i tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per
a la realització de la partida. Totalment acabat segons plànols de detalls d'obra.

1.148,63 €



EQUIPAMENT TURÍSTIC INFO LES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 26/10/16 Pàg.: 11

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 5,75121 €
BAF3279C m2 Finestra d'alumini lacat, amb trencament de pont tèrmic, per a col.locar sobre bastime 1.063,04400 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 1,95625 €
Altres conceptes 77,87854 €

P-65 EAF32FZ6 u Subministre i col.locació de conjunt de fusteria metàl.lica d'alumini lacat de color negre (Amb
segell de qualitat s'exigeix garantia d'adherència de 10 anys) de la casa Technal (serie FXI
per mòduls fixes, GTI per a correderes i PXI per a batents) o equivalent d'idèntiques
característiques. Inclosos bastiments de base d'acer inoxidable, junts de EPDM, tiradors,
clau, guies de persiana i remats perimetrals interiors i exteriors d'entrega (tapetes, xapa
preformada, angles, cantonades, reomplerts d'aïllament i segellat de silicona)

Fusteria tipus: P6
Dimensions totals: 1,92X2,30m
Composició: 1 Porta batent i 1 fixe.
Preparada per rebre vidre: Portes 3+3, Reste 3+3/10/3+3

Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa, part proporcional de
minves d'execució i/o forma, neteja final i tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per
a la realització de la partida. Totalment acabat segons plànols de detalls d'obra.

513,26 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 5,75121 €
BAF3279C m2 Finestra d'alumini lacat, amb trencament de pont tèrmic, per a col.locar sobre bastime 485,20200 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 1,95625 €
Altres conceptes 20,35054 €

P-66 EAF32FZ7 u Subministre i col.locació de conjunt de fusteria metàl.lica d'alumini lacat de color negre (Amb
segell de qualitat s'exigeix garantia d'adherència de 10 anys) de la casa Technal (serie FXI
per mòduls fixes, GTI per a correderes i PXI per a batents) o equivalent d'idèntiques
característiques. Inclosos bastiments de base d'acer inoxidable, junts de EPDM, tiradors,
clau, guies de persiana i remats perimetrals interiors i exteriors d'entrega (tapetes, xapa
preformada, angles, cantonades, reomplerts d'aïllament i segellat de silicona)

Fusteria tipus: PA
Dimensions totals: 2,25X2,30m
Composició: 1 Porta batent i 1 fixe.
Preparada per rebre vidre: 3+3/10/3+3

Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa, part proporcional de
minves d'execució i/o forma, neteja final i tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per
a la realització de la partida. Totalment acabat segons plànols de detalls d'obra.

646,49 €
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B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 1,95625 €
B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 5,75121 €

BAF3279C m2 Finestra d'alumini lacat, amb trencament de pont tèrmic, per a col.locar sobre bastime 599,84400 €
Altres conceptes 38,93854 €

P-67 EAF32FZ8 u Subministre i col.locació de conjunt de fusteria metàl.lica d'alumini lacat de color gris (Amb
segell de qualitat s'exigeix garantia d'adherència de 10 anys) de la casa Technal (serie FXI
per mòduls fixes, GTI per a correderes i PXI per a batents) o equivalent d'idèntiques
característiques. Inclosos bastiments de base d'acer inoxidable, junts de EPDM, guies de
persiana i remats perimetrals interiors i exteriors d'entrega (tapetes, xapa preformada,
angles, cantonades, reomplerts d'aïllament i segellat de silicona)

Fusteria tipus: F4
Dimensions totals: 1,00X1,20m
Composició: Finestra tipus velux practicable
Preparada per rebre vidre 3+3/10/3+3

Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa, part proporcional de
minves d'execució i/o forma, neteja final i tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per
a la realització de la partida. Totalment acabat segons plànols de detalls d'obra.

167,02 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 1,95625 €
B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 5,75121 €

BAF3279C m2 Finestra d'alumini lacat, amb trencament de pont tèrmic, per a col.locar sobre bastime 138,96000 €
Altres conceptes 20,35254 €

P-68 EAF32FZ9 u Subministre i col.locació de conjunt de fusteria metàl.lica d'alumini lacat de color gris (Amb
segell de qualitat s'exigeix garantia d'adherència de 10 anys) de la casa Technal (serie FXI
per mòduls fixes, GTI per a correderes i PXI per a batents) o equivalent d'idèntiques
característiques. Inclosos bastiments de base d'acer inoxidable, junts de EPDM, guies de
persiana i remats perimetrals interiors i exteriors d'entrega (tapetes, xapa preformada,
angles, cantonades, reomplerts d'aïllament i segellat de silicona)

Fusteria tipus: F5
Dimensions totals: finestra triangular
Composició: Finestra fixe
Preparada per rebre vidre 3+3/10/3+3

Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa, part proporcional de
minves d'execució i/o forma, neteja final i tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per
a la realització de la partida. Totalment acabat segons plànols de detalls d'obra.

372,33 €
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BAF3279D m2 Finestra d'alumini lacat, amb trencament de pont tèrmic, per a col.locar sobre bastime 325,68750 €
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 1,95625 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 5,75121 €
Altres conceptes 38,93504 €

P-69 EAQDU1Z1 u Porta batent per a interior normalitzada, de fusta acabada amb laminat d'alta pressió a les
dues cares, de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, fulla de 70 cm
d'amplària i de 210 cm.
Inclou marc de tac de fusta massissa de pi flandes d'escuadria 6x6cm gurnit amb calzes
d'aglomerat xapat de fusta de faig envernissat, col.locat en envà de pladur i fixat amb
fixacions mecàniques.

Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa, part proporcional de
minves d'execució i/o forma, neteja final i tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per
a la realització de la partida. Totalment acabat segons plànols de detalls d'obra.

411,18 €

BAQDD2P2 u Fulla batent per a porta interior normalitzada, acabada amb fusta de faig i envernissa 379,67925 €
BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent 13,19155 €

Altres conceptes 18,30920 €

P-70 EAQDU1Z3 u Porta corredissa per interior normalitzada, de fusta acabada amb laminat d'alta pressió a les
dues cares, de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 210 cm
d'amplària i de 210 cm d'alçària.
Inclou guies, marc de tac de fusta massissa de pi flandes d'escuadria 6x6cm gurnit amb
calzes d'aglomerat xapat de fusta de faig envernissat, col.locat en envà de pladur i fixat amb
fixacions mecàniques.

Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa, part proporcional de
minves d'execució i/o forma, neteja final i tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per
a la realització de la partida. Totalment acabat segons plànols de detalls d'obra.

1.366,61 €

BAQDD2P4 u Fulla corredissa per a porta interior normalitzada, de fusta acabada amb laminat d'alta 1.305,79940 €

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent 26,38310 €
Altres conceptes 34,42750 €

P-71 EAQDU1Z4 u Porta corredissa per interior normalitzada, de fusta acabada amb laminat d'alta pressió a les
dues cares, de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 90 cm
d'amplària i de 210 cm d'alçària.
Inclou guies, marc de tac de fusta massissa de pi flandes d'escuadria 6x6cm gurnit amb
calzes d'aglomerat xapat de fusta de faig envernissat, col.locat en envà de pladur i fixat amb
fixacions mecàniques.

Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa, part proporcional de
minves d'execució i/o forma, neteja final i tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per
a la realització de la partida. Totalment acabat segons plànols de detalls d'obra.

616,85 €
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BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent 13,19155 €
BAQDD2P5 u Fulla corredissa per a porta interior normalitzada, de fusta acabada amb laminat d'alta 585,34970 €

Altres conceptes 18,30875 €

P-72 EAQDU1Z5 u Porta corredissa per interior normalitzada, de fusta acabada amb laminat d'alta pressió a les
dues cares, de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 165 cm
d'amplària i de 250 cm d'alçària.
Inclou guies, marc de tac de fusta massissa de pi flandes d'escuadria 6x6cm gurnit amb
calzes d'aglomerat xapat de fusta de faig envernissat, col.locat en envà de pladur i fixat amb
fixacions mecàniques.

Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa, part proporcional de
minves d'execució i/o forma, neteja final i tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per
a la realització de la partida. Totalment acabat segons plànols de detalls d'obra.

1.282,22 €

BAQDD2P6 u Fulla corredissa per a porta interior normalitzada, de fusta acabada amb laminat d'alta 1.221,41015 €
BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent 26,38310 €

Altres conceptes 34,42675 €

P-73 EAQDU1Z6 u Tancament corrediss per interior normalitzat, de fusta acabada amb laminat d'alta pressió a
les dues cares, de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 250 cm
d'amplària i de 130 cm d'alçària.
Inclou guies, marc de tac de fusta massissa de pi flandes d'escuadria 6x6cm gurnit amb
calzes d'aglomerat xapat de fusta de faig envernissat, col.locat en envà de pladur i fixat amb
fixacions mecàniques.

Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa, part proporcional de
minves d'execució i/o forma, neteja final i tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per
a la realització de la partida. Totalment acabat segons plànols de detalls d'obra.

1.023,14 €

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent 26,38310 €
BAQDD2V1 u Fulla corredissa per a porta interior normalitzada, de fusta acabada amb laminat d'alta 962,32695 €

Altres conceptes 34,42995 €

P-74 EAQDU2Z1 u Porta batent per a interior normalitzada, de fusta acabada amb laminat d'alta pressió a les
dues cares, de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, fulla de 65 cm
d'amplària i de 210 cm.
Inclou marc de tac de fusta massissa de pi flandes d'escuadria 6x6cm gurnit amb calzes
d'aglomerat xapat de fusta de faig envernissat, col.locat en envà de pladur i fixat amb
fixacions mecàniques.

Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució de la mateixa, part proporcional de
minves d'execució i/o forma, neteja final i tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per
a la realització de la partida. Totalment acabat segons plànols de detalls d'obra.

347,83 €
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BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent 13,19155 €
BAQDD2P0 u Fulla batent per a porta interior normalitzada, acabada amb fusta de faig i envernissa 316,32700 €

Altres conceptes 18,31145 €

P-75 EASA71B2 u Porta tallafocs metàl.lica, EI2 45-C5, una fulla batent, per a una llum de 90x2010 cm, preu
alt, amb pany i clau, col.locada.

215,04 €

BASA71B2 u Porta tallafocs metàl.lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 80x205 cm, pre 209,89715 €
Altres conceptes 5,14285 €

P-76 EASA71PI u Conjunt de portes metàl.liques batents per armari d´instal.lacions de 4 fulles per un forat de
186x225, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer esmaltades d'1
mm de gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada en fred,
col.locada segons detall de fusteries.

438,34 €

BASA71PI m2 Conjunt de portes metàl.liques batents per armari d´instal.lacions de 6 fulles per un for 417,75333 €
Altres conceptes 20,58667 €

P-77 EB1218BM M Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10
cm, de 100 a 120 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i
femella

93,00 €

BB1218B0 M Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles ca 79,51600 €
B0A62F00 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,64050 €

Altres conceptes 11,84350 €

P-78 EC151703 M2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de
gruix, amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell A, unides amb butiral
transparent, col.locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

44,01 €

BC151700 M2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 3+3 mm 35,14530 €
Altres conceptes 8,86470 €

P-79 EC1GU0M1 m2 Vidre aïllant de dos vidres de seguretat, amb classificació de resistència a l'impacte manual
nivell A, de 3+3 i 3+3 mm de gruix i cambra d'aire de 10 mm, col.locat amb llistó de vidre
sobre fusta, acer o alumini

110,80 €

BC1GU0M1 m2 Vidre aïllant de dos vidres de seguretat, amb classificació de resistència a l'impacte m 98,98005 €
Altres conceptes 11,81995 €

P-80 EC1K1502 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament 59,43 €
BC1K1500 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm 34,42155 €

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,38214 €
B0A81010 cu Grapa metàl.lica per a fixar miralls 4,93501 €

Altres conceptes 19,69130 €

P-81 ED111B51 M Desguàs d'aparell sanitari de tub de PVC, de paret massissa àrea d'aplicació B, de diàmetre
60 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

15,31 €

BD13159B M Tub de PVC de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de 2,69718 €
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BDY3B500 U Element de muntatge per a tub de PVC de D=60 mm 0,02895 €
BDW3B500 U Accessori genèric per a tub de PVC de D=75 mm 1,81420 €

Altres conceptes 10,76967 €

P-82 ED111B71 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 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

20,52 €

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,07720 €
BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 5,04695 €

BD13179B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, 4,61994 €
Altres conceptes 10,77591 €

P-83 ED14U020 M Baixant de tub de planxa de zinc de quadrat de 80x80 mm i d'1 mm de gruix, incloses les
peces especials i fixat mecàmicament amb brides

41,94 €

BDY4U020 U Element de muntatge per a baixant de tub de planxa de zinc de D 80 mm i d'1 mm de 0,70445 €
BD1ZU020 U Brida per a tub de planxa de zinc 6,92870 €

BD14U020 M Tub de planxa de zinc de D 80 mm i d'1 mm de gruix 17,91426 €
Altres conceptes 16,39259 €

P-84 ED352565 U Pericó de pas i tapa fixa, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix
de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre
solera de formigó en massa de 10 cm

111,71 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm 4,91822 €
B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 12,73906 €

B0111000 m3 Aigua 0,00187 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,33960 €

Altres conceptes 93,71125 €

P-85 ED354565 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10,
sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

156,89 €

B0111000 m3 Aigua 0,00187 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,33960 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm 4,91822 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 12,73906 €
BD3Z2776 u Tapa prefabricada de formigó armat de 70x70x6 cm 22,19500 €

Altres conceptes 116,69625 €

P-86 ED5A1600 M Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm 9,78 €
BD5A2E00 M Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 160 mm de diàmetre 4,31645 €

Altres conceptes 5,46355 €

P-87 ED5L1310 M2 Drenatge amb làmina multicapa formada per dos feltres de polipropilè i una estructura
drenant, de 17 mm de gruix i 640 g/m2, col.locada sense adherir

8,93 €
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BD5L1300 M2 Làmina multicapa formada per dos feltres de polipropilè i una estructura drenant, de 1 7,76150 €
Altres conceptes 1,16850 €

P-88 ED7FP264 M Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 125
mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

42,35 €

BDY3B800 U Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 0,10615 €

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 10,06495 €
BDW3B800 U Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 2,32787 €
BD7FP260 M Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 125 mm i de 5,90117 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm 5,20753 €
Altres conceptes 18,74233 €

P-89 ED7FP364 M Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 160
mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

51,13 €

BDY3B900 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 0,23160 €
BDW3B900 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 5,13023 €
BD7FP360 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 160 mm i de 8,09303 €

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 11,21330 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm 5,72828 €

Altres conceptes 20,73356 €

P-90 EE33C1AW u Subministrament i col·locació de Plafó radiant de planxa d'acer de 2000mm d'alçada i
600mm de llargària tipus Roca PV 600 S 2000 o similar, totalment col.locat.

314,99 €

BE33C113 u Plafó radiant de planxa d'acer de 2000mm d'alçada i 600mm de llargària tipus Roca P 270,20000 €

BEW31300 u Suport per a radiadors de plafó d'acer, d'encastar 1,35100 €
Altres conceptes 43,43900 €

P-91 EE33C1AX u Subministrament i col·locació de Plafó radiant de planxa d'acer de 1500mm d'alçada i
400mm de llargària tipus Roca PV 400 S 1500, totalment col.locat.

228,14 €

BE33C114 u Plafó radiant de planxa d'acer de 1500mm d'alçada i 400mm de llargària tipus Roca P 183,35000 €
BEW31300 u Suport per a radiadors de plafó d'acer, d'encastar 1,35100 €

Altres conceptes 43,43900 €

P-92 EE33C1AY u Subministrament i col·locació de Plafó radiant de planxa d'acer de 600mm d'alçada i
1500mm de llargària tipus Roca Adraplan S 1500 o similar, totalment col.locat.

251,30 €

BEW31300 u Suport per a radiadors de plafó d'acer, d'encastar 1,35100 €

BE33C112 u Plafó radiant de planxa d'acer de 600mm d'alçada i 900mm de llargària tipus Roca Ad 206,51000 €
Altres conceptes 43,43900 €

P-93 EE33C1AZ u Subministrament i col·locació de Plafó radiant de planxa d'acer de 600mm d'alçada i
1500mm de llargària tipus Roca Adraplan S 1500 o similar, totalment col.locat.

388,33 €
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BE33C111 u Plafó radiant de planxa d'acer de 600mm d'alçada i 1500mm de llargària tipus Roca A 343,54000 €
BEW31300 u Suport per a radiadors de plafó d'acer, d'encastar 1,35100 €

Altres conceptes 43,43900 €

P-94 EE42Q312 m Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat, de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,5 mm i muntat superficialment

14,51 €

BE42Q310 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/U 2,46075 €
BEW43000 u Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de diàmetre 4,26530 €

Altres conceptes 7,78395 €

P-95 EE42Q612 m Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat, de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,5 mm i muntat superficialment

15,95 €

BE42Q610 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre (s/U 3,31709 €
BEW46000 u Suport estàndard per a conducte circular de 160 mm de diàmetre 4,85395 €

Altres conceptes 7,77896 €

P-96 EE42RB32 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE_EN 1506),
de gruix 0,7 mm i muntat superficialment, inclòs les peces especials

61,67 €

BE42RB30 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE_EN 22,01358 €
BEW4B000 u Suport estàndard per a conducte circular de 400 mm de diàmetre 8,53060 €

Altres conceptes 31,12582 €

P-97 EEHE0001 m2 Revestiment de pedra del pais, inclòs col.locació i muntatge i part proporcional d´elements
per ancoratge a mur de formigó, realitzats amb pletines metàl.liques i cargols expansius
d´unió al mur.

86,85 €

Sense descomposició 86,85000 €

P-98 EEK21G3Z u Reixeta de retorn, amb aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
1000x100 mm,amb regulació de cabal, de secció recta i per a fixar al bastiment. Marca
Madel DMT-SPo similar equivalent.

71,56 €

BEK21G3Z u Reixeta de retorn, amb  aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 52,11000 €
Altres conceptes 19,45000 €

P-99 EEK91407 u Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 300 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge 32,05 €
BEK91400 u Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 300 mm de diàmetre 16,25060 €

Altres conceptes 15,79940 €

P-100 EEM2N01Y u Subministrament i instal·lació de ventilador In-Line d'hèlix helicocentríga del tipus LINEO 125
de SODECA. Totalment muntat i connexionat. Marca: SODECA Model: LINEO

172,76 €

BEM2N01Y ut Subministrament i instal·lació de ventilador In-Line d'hèlix helicocentríga del tipus LIN 132,88050 €
Altres conceptes 39,87950 €

P-101 EEM3A11Z u Extractor helicoidal per banys, amb comporta antirretorn incorporada, monofàsic per a 230 V,
100 m3/h de cabal màxim d'aire , col·locat en conducte diàmetre 100mm. Marca S&P model
DECOR o similar equivalent

92,70 €
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BEM3A11Z u Extractor helicoidal per banys, amb comporta antirretorn incorporada, monofàsic per a 60,79500 €
Altres conceptes 31,90500 €

P-102 EEU11113 u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació
incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat

14,36 €

BEU11113 u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturac 6,61990 €
Altres conceptes 7,74010 €

P-103 EEV21112 u Termòstat d'ambient per a calefacció amb regulació de 5 a 30°C, de doble contacte a 230 V
i 10 A, muntat superficialment

60,94 €

BEV21112 u Termòstat d'ambient per a calefacció amb regulació de 5 a 30°C, de doble contacte a 54,12685 €
B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,28950 €

Altres conceptes 6,52365 €

P-104 EF5262B1 m Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal, de 0,8 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat baix i col.locat
superficialment

6,06 €

B0A75X00 u Abraçadora plàstica, de 15 mm de diàmetre interior 0,09264 €
BF526200 m Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, sego 1,78158 €

BFW526B0 u Accessori per a tubs de coure semidur, de 15 mm de diàmetre exterior, per a soldar p 0,14330 €
BFY526B0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de 15 mm de 0,09168 €

Altres conceptes 3,95080 €

P-105 EF5293B1 m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat baix i col.locat
superficialment

8,47 €

B0A75900 u Abraçadora plàstica, de 22 mm de diàmetre interior 0,11194 €

BFY529B0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de 22 mm de 0,13028 €
BFW529B0 u Accessori per a tubs de coure semidur, de 22 mm de diàmetre exterior, per a soldar p 0,22002 €
BF529300 m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons 3,26788 €

Altres conceptes 4,73988 €

P-106 EF52B4B1 m Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat baix i col.locat
superficialment

13,77 €

B0A75E00 u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 0,12449 €

BF52B400 m Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,2 mm, sego 7,31335 €
BFW52BB0 u Accessori per a tubs de coure semidur, de 35 mm de diàmetre exterior, per a soldar p 0,41254 €
BFY52BB0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de 35 mm de 0,19300 €

Altres conceptes 5,72662 €

P-107 EF5A62B2 M Tub de coure semidur de 5/8'' de diàmetre nominal, de 0,76 mm de gruix, soldat per
capil.laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col.locat sota canal per a fluids i subjectat
amb el sistema de grapes de la canal

6,49 €
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BFY5A6B0 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de coure frigorífic de 5/8'' de diàm 0,37346 €
BFW5A6B0 U Accessori per a tub de coure per a instal.lacions frigorífiques de 5/8'' de diàmetre nomi 0,12304 €

BF5A6200 M Tub de coure semidur per a instal.lacions frigorífiques de 5/8'' de diàmetre nominal i d 2,09656 €
Altres conceptes 3,89694 €

P-108 EFQ33A9L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

6,98 €

BFYQ3060 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèri 0,14475 €
BFQ33A9A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a tem 2,88400 €

Altres conceptes 3,95125 €

P-109 EFQ3F6M1 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'acer o
coure de 18 mm de diàmetre exterior, de 19,0 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior
aproximat de l'aïllament de 20 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035 W/mK i
classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment

7,10 €

BFYQF6M0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades fredes 0,19783 €

BFQ3F6M0 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'ac 3,98642 €
Altres conceptes 2,91575 €

P-110 EFQ3F7M1 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'acer o
coure de 22 mm de diàmetre exterior, de 20,0 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior
aproximat de l'aïllament de 24 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035 W/mK i
classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment

7,47 €

BFYQF7M0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades fredes 0,21230 €
BFQ3F7M0 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'ac 4,34076 €

Altres conceptes 2,91694 €

P-111 EFQ3FAM1 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'acer o
coure de 35 mm de diàmetre exterior, de 21,5 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior
aproximat de l'aïllament de 37 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035 W/mK i
classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment

9,33 €

BFQ3FAM0 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'ac 5,92549 €

BFYQFAM0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades fredes 0,28950 €
Altres conceptes 3,11501 €

P-112 EG11U91Z u Caixa de seccionament formada per envolvent en poliéster reforçat amb fibra de vidre. Tres
bases portafusibles tipus LIRA de 400A, grandària 2 * . Element neutre amovible. * Grau de
protecció IP 43 segons UNE20 324 . Grau de protecció contra impactes mecànics IK 09
segons UNE 50 102 * . Classe tèrmica A segons UNE 210305 . Autoventilades per a evitar
condensacions sense reduir el grau de protecció indicat. Característiques: Intensitat 400 A
Tipus de bases LIRA Neutre Amovible Dimensions 580 x 290 x 160 mm Codi ENDESA
6700034.

227,91 €
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BGW11000 u Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció 9,61140 €
BG11U91Z ut Caixa de seccionament formada per envolvent  en poliéster reforçat amb fibra de vidr 179,39350 €

Altres conceptes 38,90510 €

P-113 EG11U940 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics, de 400 A, segons
esquema UNESA numero 9, de 600x300x160 mm, apte per a conductors de fins a 240 mm2
de secció, inclosa base portafusibles NH T-2 i els fusibles, muntada superficialment

270,92 €

BG11U940 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics, de 400 A, seg 212,67635 €
BGW11000 u Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció 9,61140 €

Altres conceptes 48,63225 €

P-114 EG151722 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de protecció estanca,
muntada superficialment

13,39 €

BG151722 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de protecció esta 4,14950 €
BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,26055 €

Altres conceptes 8,97995 €

P-115 EG1N6C3Y u Subministrament, muntatge i connexionat de centralització de comptadors incloent 2 TMF1,
seccionador 250A, embarrat i envolvent d'equips de mesura electrònics, tot inclós dins de
mòduls de doble aïllament, de la firma CAHORS o similar equivalent i comptador.

768,00 €

BG1N6C3Y ut Centralització de comptadors incloent 2 TMF1, seccionador 250A, embarrat i envolve 670,67500 €
BGW1N000 u Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors 18,34465 €

Altres conceptes 78,98035 €

P-116 EG21020E m Tub rígid de pvc, de 20 mm de diàmetre nominal, no propagador de la flama, resistència a
l'impacte > 2 j, resistència a compressió > 1250 n, amb una rigidesa dielèctrica > 2000 v,
connectat amb maniguet endollat i muntat superficialment

2,51 €

BG21020E m Tub rígid de pvc, de 20 mm de diàmetre nominal, no propagador de la flama, resistèn 0,71410 €
BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,12545 €

Altres conceptes 1,67045 €

P-117 EG21281J 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

2,76 €

BG212810 m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 0,89571 €
BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,12545 €

Altres conceptes 1,73884 €

P-118 EG212D1H m Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

5,72 €

BG212D10 m Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 3,44505 €
BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,12545 €
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Altres conceptes 2,14950 €

P-119 EG222A11 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

1,17 €

BG222A10 m Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador 0,46262 €
Altres conceptes 0,70738 €

P-120 EG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

2,53 €

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 1,46661 €
Altres conceptes 1,06339 €

P-121 EG23RD15 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

11,45 €

BG23RD10 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 9,16383 €
BGW23000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 0,20265 €

Altres conceptes 2,08352 €

P-122 EG2A1902 m Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 60x110 mm amb separador i muntada
superficialment

13,15 €

BGW2A000 u Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques 0,34740 €
BG2A1900 m Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 60x110 mm amb separador 10,19735 €

Altres conceptes 2,60525 €

P-123 EG2DF6F5E m Safata metàl.lica reixa amb separadors d'acer galvanitzat en calent ref. CFG50/200GC de la
sèrie Safata portacables específica de CABLOFIL, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm,
col.locada suspesa de parament horitzontal amb elements de suport

46,52 €

BG2DF6F0EE m Safata de reixa CFG de fixació directa a la paret d'acer galvanitzat en calent, amb can 27,92710 €
BG2Z005A m Perfil separador per a safata metàl.lica, d'acer galvanitzat en calent, de 50 mm d'alçàri 3,57050 €

BGY2ABF2 u Part proporcional d'elements de suport per a safates d'acer galvanitzat en calent d'am 8,10600 €
Altres conceptes 6,91640 €

P-124 EG311906 M Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv, unipolar de secció 1x35 mm2, col.locat
en tub

4,93 €

BG311900 M Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv, unipolar de secció 1x35 mm2 2,40169 €
Altres conceptes 2,52831 €

P-125 EG31E706 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
unipolar de secció 1x16 mm2, col.locat en tub

4,48 €

BG31E700 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fu 2,52965 €
Altres conceptes 1,95035 €

P-126 EG31G202 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
tripolar de secció 3x1,5 mm2, muntat superficialment

2,29 €
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BGW31000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure de designació UNE RV 0,6/ 0,28950 €
BG31G200 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fu 1,41739 €

Altres conceptes 0,58311 €

P-127 EG31G302 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
tripolar de secció 3x2,5 mm2, muntat superficialment

2,90 €

BG31G300 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fu 2,02766 €
BGW31000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure de designació UNE RV 0,6/ 0,28950 €

Altres conceptes 0,58284 €

P-128 EG31G402 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
tripolar de secció 3x4 mm2, muntat superficialment

3,46 €

BG31G400 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fu 2,58871 €
BGW31000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure de designació UNE RV 0,6/ 0,28950 €

Altres conceptes 0,58179 €

P-129 EG31J302 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
pentapolar de secció 5x2,5 mm2, muntat superficialment

3,90 €

BG31J300 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fu 3,03164 €
BGW31000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure de designació UNE RV 0,6/ 0,28950 €

Altres conceptes 0,57886 €

P-130 EG31J402 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
pentapolar de secció 5x4 mm2, muntat superficialment

5,05 €

BG31J400 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fu 4,17343 €
BGW31000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure de designació UNE RV 0,6/ 0,28950 €

Altres conceptes 0,58707 €

P-131 EG32930X M Subministrament muntatge i connexionat de punt de llum o mecanisme d'execució superficial
format per tub de metàl·lic, conductor de coure de designació une es07z1-k (as), baixa
emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2, col.locat en tub i part proporcional de caixa
de derivació.

27,45 €

Altres conceptes 27,45000 €

P-132 EG32930Z U Subministrament muntatge i connexionat de punt de llum o mecanisme d'execució
encastada o superficial format per tub corrugat, conductor de coure de designació une
es07z1-k (as), baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2, col.locat en tub i part
proporcional de caixa de derivació.

19,38 €

Altres conceptes 19,38000 €

P-133 EG380902 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment 6,32 €
BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,22053 €
BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,30880 €

Altres conceptes 4,79067 €

EQUIPAMENT TURÍSTIC INFO LES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 26/10/16 Pàg.: 24

P-134 EG380907 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra 9,12 €
BGY38000 U Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,11580 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,22053 €
Altres conceptes 7,78367 €

P-135 EG50003O ud soldadura alumini térmic en 't' formada per cartuxo fundent, p.p de motlle i accessoris de
muntatje

10,79 €

BG700046 ud p.p accesorios per cartux fundent 0,83955 €
BG700045 ud cartux fundent 2,02650 €

BGY00002 ud Petit material 0,13915 €
Altres conceptes 7,78480 €

P-136 EG61U26Z U Caixa modular de pvc-m1 de cymem, de color blanc, apte per a sis mecanismes modulars,
ref. tm3 6uc, per a muntar encastada. inclou contenidor de pladur, placa doble schuko
blanca, placa doble schuko vermella nf, placa ptm adaptador 2 mosaic 45x45, placa cega de
45x45 i placa amb persiana amb 2 connectors rj45 amp cat. 6.

55,58 €

BG61QR6Z U Caixa modular de pvc-m1  de cymem, de color blanc, apte per a sis mecanismes mod 48,11490 €
Altres conceptes 7,46510 €

P-137 EG621193 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat 8,26 €
BG621193 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a e 2,73095 €

Altres conceptes 5,52905 €

P-138 EG621LCU u Interruptor temporitzat de tipus universal, bipolar (2P), 16 A / 250 V, amb tapa frontal,
temporització de <= 15 min, preu superior, encastat

118,33 €

BG621LCU u Interruptor temporitzat de tipus universal, bipolar (2P), 16 A / 250 V, amb tapa frontal, 112,71200 €
Altres conceptes 5,61800 €

P-139 EG623G73 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla, amb grau de
protecció IP-44, preu alt, encastat

12,82 €

BG623G73 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla, amb grau de pr 7,20855 €
Altres conceptes 5,61145 €

P-140 EG62D1DK u Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb
grau de protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment

13,47 €

BG62D1DK u Interruptor per a muntar superficialment, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb c 6,67780 €
BGW62000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors 0,27020 €

Altres conceptes 6,52200 €

P-141 EG631153 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa, preu alt, encastada

8,79 €

BG631153 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 25 3,26170 €
Altres conceptes 5,52830 €

P-142 EG631EA4 u Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes (2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu
superior, encastada

15,36 €
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BG631EA4 u Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes, (2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, pr 9,74650 €
Altres conceptes 5,61350 €

P-143 EG633152 u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, de superfície(2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa, amb grau de protecció IP-44, preu mitjà, encastada

11,68 €

BG633152 u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, am 6,06985 €
Altres conceptes 5,61015 €

P-144 EG63D15S u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntada superficialment

10,09 €

BG63D15S u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+ 3,28100 €
BGW63000 u Part proporcional d'accessoris per a endolls 0,27985 €

Altres conceptes 6,52915 €

P-145 EG641173 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu alt, encastat 9,04 €
BG641173 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu alt, per 3,42575 €

Altres conceptes 5,61425 €

P-146 EG71001X u Subministrament, muntatge, connexionat i posta en marxa de quadre de distribució i
maniobra general format per armaris metàl·lics combinables amb plafons de xapa tractada
de 15/10 sobre estructura de perfil perforat, porta frontal amb tanca, plafons de tancament,
plaques, suports i tapes, allotjant al seu interior els mecanismes de comandament i protecció
i mesura segons esquemes unifilars corresponents. Aparellatge LEGRAND o similar
equivalent. Acabat en pintura epoxy-poliester, ip547. amb tots els seus elements i accessoris
per al seu connexionat. SQ.Concessionari

2.306,35 €

Sense descomposició 2.306,35000 €

P-147 EG71001Y u Subministrament, muntatge, connexionat i posta en marxa de quadre de distribució i
maniobra general format per armaris metàl·lics combinables amb plafons de xapa tractada
de 15/10 sobre estructura de perfil perforat, porta frontal amb tanca, plafons de tancament,
plaques, suports i tapes, allotjant al seu interior els mecanismes de comandament i protecció
i mesura segons esquemes unifilars corresponents. Aparellatge LEGRAND o similar
equivalent. Acabat en pintura epoxy-poliester, ip547. amb tots els seus elements i accessoris
per al seu connexionat. SQ.Generalitat

2.579,45 €

Sense descomposició 2.579,45000 €

P-148 EGD1441E U Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500
mm de llargària i de 18,3 mm de diàmetre, clavada a terra

22,20 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 3,54155 €
BGD14410 U Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, d 8,30865 €

Altres conceptes 10,34980 €

P-149 EGD20000 U Sistema de xarxa equipotencia en banys i lavabos mitjançant el connexionat de cadascuna
de les parts metàl·liques d'aixetes, desguassos, reixes, etc. amb conductors de 4mm2 de
secció amb aïllament de 750v, incloent tub flexible per a connexions, caixes de pas, etc.

164,50 €
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BGD20000 U Equip de xarxa equipotencial en banys i lavabos. 49,71680 €
Altres conceptes 114,78320 €

P-150 EGDZU001 U Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa
estanca i col.locat superficialment

18,88 €

BGDZU001 U Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa 9,14820 €
Altres conceptes 9,73180 €

P-151 EH612325 U Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescència de 175 fins a 300
lúmens, de 2 h d'autonomia, com a màxim, muntada superficialment a la paret

106,35 €

BH612320 U Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada de fluorescència de 175 fins a 3 100,07050 €
BHW61000 u Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització 0,44390 €

Altres conceptes 5,83560 €

P-152 EHA1E2RZ u Subministrament, muntatge, connexionat i posta en marxa de llumenera suspesa tipus
campana, de cos de tecnopolímer d'alta resistència color metal (RAL9006), reflector de
policarbonat metalitzat al buit, difusor de vidre templat de 4mm, inclou làmpada 1x42W
GX24q-4, 9000 lumens, classe 2 i IP-44. Model Theo-AL K42/FKT 3000 de SEAE o similar
equivalent.

202,72 €

BHA1E200 u Llumenera suspesa tipus campana, de cos de tecnopolímer d'alta resistència color m 190,87700 €
Altres conceptes 11,84300 €

P-153 EHB17200 u Llumenera adossada tipus Philips Coreline leds 24w, muntada superficialment al sostre. 83,80 €
BHA1E2RZ u Lluminaria completa tipus Philips Coreline, leds 24w. 72,37500 €

BHWB1000 u Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs fluorescents 2,74060 €
Altres conceptes 8,68440 €

P-154 EHB17267 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 1 fluorescent de 36 W del tipus
T26/G13, rectangular, amb xassís polièster, reactància electrònica, IP-65, muntada
superficialment al sostre

44,87 €

BHWB1000 u Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs fluorescents 2,74060 €
BHU8T3D0 u Làmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 36 W, llum de color estàndard i un 2,43180 €
BHB17262 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic per a 1 tub fluorescent de 36 W del 31,00545 €

Altres conceptes 8,69215 €

P-155 EHT1B010 u Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il.luminació en funció de la
lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1
de 10 A, fixat a pressió

81,26 €

BHT1B010 u Interruptor crepuscular pel comandament automàtic de la il.luminació en funció de la ll 73,35930 €
Altres conceptes 7,90070 €

P-156 EJ13B212 u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt,
col.locat amb suports murals

45,75 €

BJ13B212 u Lavabo de porcellana vitrificada senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu 35,23215 €
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B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 0,34933 €
Altres conceptes 10,16852 €

P-157 EJ13B21B u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt,
encastat a un taulell

66,82 €

BJ13B21B u Lavabo de porcellana vitrificada senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu 56,29810 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 0,34933 €
Altres conceptes 10,17257 €

P-158 EJ14B11P U Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc, preu alt,
col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

141,42 €

BJ14B11P U Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc, p 115,81930 €
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 0,16768 €

Altres conceptes 25,43302 €

P-159 EJ1AB21P u Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt,
col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

83,49 €

BJ1AB21P u Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, 66,24725 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 0,20960 €
BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 1,77319 €

Altres conceptes 15,25996 €

P-160 EJ248125 u Fluxor per a inodor, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega
incorporats, de llautó cromat, preu alt, amb entrada d'1´´

158,18 €

BJ248125 u Fluxor per a inodor, per a muntar superficialment, amb aixeta de regulació i tub de de 132,74540 €
Altres conceptes 25,43460 €

P-161 EJ2Z4127 U Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre 1/2´´ i entrada
de 1/2´´

23,47 €

BJ2Z4127 U Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de 1/2´´ i e 15,83565 €
Altres conceptes 7,63435 €

P-162 EJ331151 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de diàmetre 1´´1/4,
roscat a un sifó de llautó cromat

13,91 €

BJ331151 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó cromat de diàm 8,82010 €
Altres conceptes 5,08990 €

P-163 EJ33U010 u Sifó de botella per a lavabo d'acer inoxidable, de D 32 mm, amb vàlvula, tap i cadeneta
incorporats, connectat al ramal de PVC

15,65 €

BJ33U010 u Sifó senzill de vas per a lavabo, d'acer inoxidable, de D 32 mm, amb vàlvula, tap i cad 10,56675 €
Altres conceptes 5,08325 €

P-164 EJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer
inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell
de sabó i clau de seguretat , col.locat amb fixacions mecàniques

60,65 €
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BJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 Kg, d'ac 55,41030 €
Altres conceptes 5,23970 €

P-165 EJ46U001 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini
recobert de niló, col.locat amb fixacions mecàniques

85,07 €

BJ46U001 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d' 79,83445 €
Altres conceptes 5,23555 €

P-166 EJ4ZU025 u Portarotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de
fondària, col.locat amb fixacions mecàniques

27,71 €

BJ4ZU025 u Portarotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 22,47485 €
Altres conceptes 5,23515 €

P-167 EJM1U010 u Comptador woltmann, tipus WP, per a una pressió de treball de 10 bars de calibre 40 mm,
d'hèlix horitzontal, classe B de la CEE, per aigua freda fins a 40°C, pre-equipat per a
emissor d'impuls, cabal nominal de 20 m3/h i màxim de 35 m3/h, instal.lat a canonada, inclòs
accessoris i tot tipus de petit material

397,71 €

BJM1U010 u Comptador Woltmann, tipus WP, per a una pressió de treball de 10 bars, de calibre 4 318,72985 €
Altres conceptes 78,98015 €

P-168 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a paret

45,05 €

BM312611 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 36,89195 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,25090 €
Altres conceptes 7,90715 €

P-169 EM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret

114,89 €

BM313511 u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat 106,73865 €
BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,25090 €

Altres conceptes 7,90045 €

P-170 EMD11BF6 u Detector d'infraroigs passiu, amb un angle de detecció de 110 °, amb un abast longitudinal
<= 15 m, muntat superficialment a la paret

58,98 €

BMD11BF6 u Detector d'infraroigs passiu, amb un angle de detecció de 110° amb un abast longitud 48,80970 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,28950 €
Altres conceptes 9,88080 €

P-171 EMD31137 u Central de seguretat antirobatori, amb un circuit instantani, un circuit de retard, un circuit de
protecció, alarma acústica, memòria d'alarma i pany amb clau, muntada a l'interior

153,30 €

BMD31137 u Central de seguretat antirobatori amb un circuit instantani, un circuit de retard, un circ 97,38780 €
B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,57900 €

Altres conceptes 55,33320 €

P-172 EMD3113Y u Subministrament, muntatge, connexionat de font d'alimentació regulable i curtcircuitable en
caixa metàl·lica amb capacitat per a 2 bateries. Tensió d'alimentació 220Vca. 50Hz. Sortida
de tensió de treball: 13,8 Vcc. Alimentació: 3 A.

189,18 €
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BMD3113Y u Subministrament, muntatge, connexionat de font d'alimentació regulable i curtcircuitab 133,84550 €
Altres conceptes 55,33450 €

P-173 EMD3113Z u Teclat alfanumèric de LCD per a centrals CR. Pantalla retroil·luminada ajustable. Descripció
programable per zona.
Teclat il.luminat. 5 tecles de funció ràpida.
3 tecles directes d'emergència. Permanentment supervisat.
Necessari si es volen fer particions.
Ref. PLANA FABREGA: 5OSSSSAUA1

188,89 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,57900 €

BMD3113Z u Teclat alfanumèric de LCD per a centrals CR. Pantalla retroil·luminada ajustable. Desc 132,97700 €
Altres conceptes 55,33400 €

P-174 EMD4300Z u Subministrament, muntatge, connexionat i posta en marxa de sirena electrònica bitonal per a
ús interior amb caixa.

27,83 €

BMD4300Z u Subministrament, muntatge, connexionat i posta en marxa de sirena electrònica tipus 17,37000 €
B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,57900 €

Altres conceptes 9,88100 €

P-175 EMD62423 m Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2, col.locat en tub 0,97 €
BMD62420 m Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2 0,37490 €

Altres conceptes 0,59510 €

P-176 EMD6U010 m Conductor blindat i apantallat, de 4 x 1 mm2 i col.locat en tub 1,11 €
BMD6U010 m Conductor blindat i apantallat, de 4 x 1 mm2 0,52110 €

Altres conceptes 0,58890 €

P-177 EMDBU005 u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació,
de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE, DIN i requeriments del
CTE, fixada mecànicament

8,80 €

BMDBU005 u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacu 2,96255 €
Altres conceptes 5,83745 €

P-178 EN3474P7 u Vàlvula d'esfera manual soldada, d'1''1/4 de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
de bronze, preu alt i muntada superficialment

39,62 €

BN347420 u Vàlvula d'esfera manual soldada, d'1 1/4'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió n 29,50005 €
Altres conceptes 10,11995 €

P-179 ENF11A10 u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal.lacions d'ACS, de 20 mm de diàmetre nominal,
amb cos de bronze PN 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua
freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura preajustada, muntada

334,54 €

BNF11A10 u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal.lacions d'ACS, de 20 mm de diàmetre no 328,02280 €
Altres conceptes 6,51720 €

P-180 EP111201 u Dipols per a FM i TV (1 canal banda I, 1 canal banda IV, 1 canal banda V), en pal de 4 a 6 m
d'alçària i fixat a la paret

496,98 €
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BP111201 u Dipols per a FM i TV (1 canal banda I, 1 canal banda IV, 1 canal banda V), en pal de 185,47300 €
Altres conceptes 311,50700 €

P-181 EP123L04 u Equip d'amplificació per a 1 baixant i 4 derivacions per planta i baixant, amb un total de 60
connexions i muntat en armari tancat

552,94 €

BP123L04 u Equip d'amplificació per a 1 baixant i 4 derivacions per planta i baixant, amb un total d 355,33230 €
Altres conceptes 197,60770 €

P-182 EP131105 u Caixa de derivació amb 1 derivació, de base metàl.lica i envoltant de material plàstic,
encastada

25,04 €

BP131100 u Caixa de derivació amb 1 derivació, de base metàl.lica i envoltant de material plàstic 5,56805 €
Altres conceptes 19,47195 €

P-183 EP145112 u Presa de senyal de TV-FM de derivació única, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb tapa,
de preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor

9,80 €

BP145112 u Presa de senyal de TV-FM de derivació única, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb 3,85035 €
Altres conceptes 5,94965 €

P-184 EP151006 m Conductor coaxial d'atenuació normal, col.locat en tub 1,01 €
BP151000 m Conductor coaxial d'atenuació normal 0,42557 €

Altres conceptes 0,58443 €

P-185 EP33U005 u Pupitre microfònic, amb preamplificador, selector de 6 zones, senyal de preavís i micròfon,
de sobretaula, col.locat

277,08 €

BP33U005 u Pupitre microfònic, amb preamplificador, selector de 6 zones, senyal de preavís i micr 238,14270 €
Altres conceptes 38,93730 €

P-186 EP360005 u Alimentador 24V 2.3 Amp. 72,11 €
BP360005 u Alimentador 24V 2.3 Amp. 64,32690 €

Altres conceptes 7,78310 €

P-187 EP36000Y u Etapa poténcia 240W 677,94 €
BP36000Y u Etapa poténcia 240W 619,53000 €

Altres conceptes 58,41000 €

P-188 EP36000Z u Difusor OPTIMUS 6'' 6W 100V blanc. Muntatge en superficie. 36,00 €
BP36000Z u Difusor OPTIMUS 6'' 6W 100V blanc 32,10555 €

Altres conceptes 3,89445 €

P-189 EP412023 m Cable per a transmissió de video, d'atenuació baixa i col.locat en tub 1,38 €
BP412020 m Cable per a transmissio de video, d'atenuació baixa 0,79130 €

Altres conceptes 0,58870 €

P-190 EP431103 m Cable per a transmissió telefònica, de 8 parells de cables de 0,5 mm2 de secció cada un i
col.locat en tub

6,26 €

BP431100 m Cable per a transmissio telefònica, de 8 parells de cables de 0,5 mm2 de secció cada 1,19660 €
Altres conceptes 5,06340 €

P-191 EP434570 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 5e
U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat
reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col.locat sota tub o canal

0,98 €
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BP434570 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 5 0,38504 €
Altres conceptes 0,59496 €

P-192 EP49U010 m Cable trenat especial per a sonoritzacions, paral.lel bicolor per a connexió d'altaveus (2x1,5),
col.locat en tub

0,83 €

BP49U010 m Cable trenat especial per a sonoritzacions, paral.lel bicolor per a connexió d'altaveus ( 0,24125 €
Altres conceptes 0,58875 €

P-193 EP52U001 u Telèfon analògic de sobretaula, homologat, amb so regulable, capacitat per a funcionament
en centraleta, retrucada i connector tipus RJ11 de 6 contactes, col.locat

35,78 €

BP52U001 u Telèfon analògic de sobretaula, homologat, amb so regulable, capacitat per a funcion 30,54225 €
Altres conceptes 5,23775 €

P-194 EP531414 u Presa de senyal telefònica de tipus universal, amb connector RJ12 doble, connexió per
desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu superior, encastada

25,74 €

BP531414 u Presa de senyal telefònica de tipus universal, amb connector RJ12 doble, connexió p 17,36035 €
Altres conceptes 8,37965 €

P-195 EP731174 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categoria
5e U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu superior,
encastada

13,03 €

BP731174 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, cate 9,20610 €
Altres conceptes 3,82390 €

P-196 EP746211 u Armari metàl.lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor
tipus rack 19´´, de 6 unitats d'alçària, de 600x400 mm (amplària x fondària), porta de vidre
securitzat amb pany i clau, fixat al parament

219,11 €

BP746210 u Armari metàl.lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bast 199,34970 €
Altres conceptes 19,76030 €

P-197 EP7E3A00 u Encaminador (router) d'1port ADSL i port 10 Mbps, per a armari tipus rack 19'', amb
alimentació a 240V, col.locat i connectat

305,23 €

BP7E3A00 u Encaminador (router) de 1 port ADSL i port 10 Mbps, per a armari tipus rack 19'', amb 227,35400 €
Altres conceptes 77,87600 €

P-198 EP7Z111B u Panell amb 24 connectors RJ45 categoria 5e U/UTP integrats, per a muntar sobre bastidor
rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, fixat mecànicament

175,43 €

BP7Z1A58 u Panell amb 24 connectors RJ45 categoria 5e U/UTP integrats, per a muntar sobre ba 97,98610 €
Altres conceptes 77,44390 €

P-199 EP7ZA131 u Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 3 ventiladors de tipus
axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 400 m3/h,
col.locat

145,74 €

BP7ZA131 u Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 3 ventiladors de ti 138,76700 €
Altres conceptes 6,97300 €
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P-200 EP7ZE161 u Regleta amb 6 bases schucko 2P+T de 10/16 A i 230 V, i un interruptor bipolar de 16 A, per
a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, i muntatge horitzontal, col.locada

138,55 €

BP7ZE161 u Regleta amb 6 bases schucko 2P+T de 10/16 A i 230 V, i un interruptor bipolar de 16 131,57775 €
Altres conceptes 6,97225 €

P-201 EPA1U11Y u Subministrament, muntatge, connexionat, programació i posta en marxa de CTTV.
Unitats Equip
1 DiVAR-MR 8C.320Gb + DVD
16 CONECTOR BNC CRIMPAR RG-59
1              TECLADO DIGITAL p/DIVAR+AUTOD.
1 MONITOR C. TFT 17´´

CAMERES:
3 CAMARA C.LTC 455/50 DINION
4 CAMARA C.LTC FLEXIDOMO 3-6 SUP
1 CONECTOR BNC CRIMPAR RG-59
3 OPTICA VARIF.I/A 5-50mm DC
4 CARCASA EXTERIOR ACE
7 SUPORT PARET CARCASA LTC948X
3 ALIMENTADOR TC220PSX-24
16 CONECTOR BNC CRIMPAR RG-59

6.086,26 €

Sense descomposició 6.086,26000 €

P-202 EQ5Z1BA1 u Formació de forat sobre taulell de conglomerat de marbre, tipus Silestone o equivalent, amb
el cantell polit, de forma quadrada, per a encastar aparells sanitaris

151,99 €

Altres conceptes 151,99000 €

P-203 EQ5Z1BC1 u Dispositiu autonom de comptador electro-mecànic per una distància de fins 3,5m i fins 6m
amb reflector. Modelo 50301 de la casa Takayama o similar.

243,28 €

Sense descomposició 243,28000 €

P-204 EX111112 u Subministrame i col.locació aixeta mescladora temporitzada, Presto 3000 ECO per a lavabo,
muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cormat, preu alt, amb
entrada de 1/2.

221,51 €

BJ23612G u Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo, per a muntar superficialment s 206,24945 €
Altres conceptes 15,26055 €

P-205 EX111113 U Subministre i col.locació d´aixeta encastada a paret, per abocador, de llautó cromat, preu alt,
amb entrada de 1/2´´.

37,92 €
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BJ229126 U Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, per a encastar, de llautó cromat, preu alt, amb 27,74375 €
Altres conceptes 10,17625 €

P-206 EX111114 u Peça per a pas de conductes, de planxa d´acer galvanitzat de 0,8mm de gruix amb tub de
diàmetre 200mm i 50cm d´alçària soldat a una base de 40x40cm, col.locada amb fixacions
mecàniques.

28,83 €

Sense descomposició 28,83000 €

P-207 F9231510 M3 Subbase de granulat de grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del
material

33,65 €

B0332300 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 30,08185 €
Altres conceptes 3,56815 €

P-208 F9F5G49A m2 Paviment de peces de llambordí de formigó per a paviments de 20x40 cm i 8 cm de gruix, de
forma rectangular, preu alt , sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb
sorra fina i compactació del paviment acabat.

31,56 €

B9FA4481 m2 Llambordins de formigó de 20x40 cm i 8 cm de gruix, de forma rectangular, preu alt. 19,83365 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,78304 €
Altres conceptes 10,94331 €

P-209 FHQ6U001 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució semiintensiva, amb làmpada
d'halogenurs metàl.lics de 150 W, de forma rectangular i tancat, amb allotjament per a equip
i acoblat al suport

221,21 €

BHQ6U001 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució semiintensiva, amb làmpada d'hal 202,13855 €
Altres conceptes 19,07145 €

P-210 FN218424 u Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, 16 bar de PN, de bronze,
preu alt, muntada en armari

58,40 €

BN218420 u Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, de 43,57940 €
Altres conceptes 14,82060 €

P-211 FN21A324 u Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´1/2, 10 bar de PN, de bronze,
preu alt, muntada en armari.

185,77 €

BN21A320 u Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 10 bar de PN, de 163,63505 €
Altres conceptes 22,13495 €

P-212 FN818324 u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de PN, de
bronze, preu alt i muntada en armari.

53,35 €

BN818320 u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de P 38,53245 €
Altres conceptes 14,81755 €

P-213 FN818424 u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, de
bronze, preu alt i muntada en armari.

49,09 €

BN818420 u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de P 34,26715 €
Altres conceptes 14,82285 €
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P-214 FNE18200 u Filtre colador de 1´´1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, de bronze i
muntat roscat. (Filtre autonetejable i malla amb un umbral entre 25 i 50 µm).

39,79 €

BNE18200 u Filtre colador per a muntar roscat, de 1´´1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressi 27,93675 €
Altres conceptes 11,85325 €

P-215 FNE18300 u Filtre colador de 1´´1/2 de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de llautó i muntat
roscat. (Filtre autonetejable i malla amb un umbral entre 25 i 50 µm).

27,60 €

BNE18300 u Filtre colador per a muntar roscat, de 1´´1/2 de diàmetre nominal, de 16 bar de pressi 15,73915 €
Altres conceptes 11,86085 €

ELISABET CLARÓ TOLSAU, arquitecte.

Octubre 2016.
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MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 21,22035 €
A0122000 h Oficial 1a paleta 20,26500 €
A0123000 h Oficial 1a encofrador 20,26500 €
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 20,26500 €
A0125000 h Oficial 1a soldador 20,60275 €
A0127000 h Oficial 1a col.locador 20,26500 €
A012A000 h Oficial 1a fuster 20,61240 €
A012D000 h Oficial 1a pintor 20,26500 €
A012E000 h Oficial 1a vidrier 19,69565 €
A012F000 h Oficial 1a manyà 20,58345 €
A012G000 h Oficial 1a calefactor 20,94050 €
A012H000 h Oficial 1a electricista 20,94050 €
A012J000 h Oficial 1a lampista 20,94050 €
A012L000 h Oficial 1a llauner 20,94050 €
A012M000 h Oficial 1a muntador 20,94050 €
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 20,26500 €
A012R000 h Oficial 1a marbrista 20,26500 €
A0133000 h Ajudant encofrador 17,99725 €
A0134000 h Ajudant ferrallista 17,99725 €
A0135000 h Ajudant soldador 18,06480 €
A0137000 h Ajudant col.locador 17,99725 €
A013A000 h Ajudant fuster 18,13235 €
A013D000 h Ajudant pintor 17,99725 €
A013F000 h Ajudant manyà 18,06480 €
A013G000 h Ajudant calefactor 17,96830 €
A013H000 h Ajudant electricista 17,96830 €
A013J000 h Ajudant lampista 17,96830 €
A013M000 h Ajudant muntador 17,99725 €
A0140000 h Manobre 16,94540 €
A0150000 h Manobre especialista 17,53405 €
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MAQUINÀRIA

C1105A00 H Retroexcavadora amb martell trencador 64,72255 €
C1311110 h Pala carregadora petita sobre pneumàtics, de 67 kW 41,36955 €
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 50,12210 €
C1315010 h Retroexcavadora petita 38,52280 €
C1331100 H MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA 47,23675 €
C1335080 H Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 47,35255 €
C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T 52,87235 €
C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 10,99135 €
C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 7,88405 €
C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 6,39795 €
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 29,28775 €
C1701100 H Camió amb bomba de formigonar 140,35925 €
C1705600 h Formigonera de 165 l 1,56330 €
C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 2,86605 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 0,93605 €
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 17,02260 €
B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 16,88750 €
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 17,75600 €
B0332300 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 16,08655 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 84,90070 €
B0527030 kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques, segons norma UNE-EN 14496 0,49215 €
B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,08685 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=

200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
57,86140 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

56,39460 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

60,66955 €

B065960C M3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

59,38610 €

B071U001 dm3 Morter sense retracció per anivellament  de plaques de ciment i sorra 1,24485 €
B0901000 kg Adhesiu en dispersió aquosa 2,49935 €
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,94570 €
B0A31000 kg Clau acer 1,07115 €
B0A32000 kg Clau acer galvanitzat 1,33170 €
B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 8,16390 €
B0A4A400 cu Visos, galvanitzats 1,86245 €
B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 0,06755 €
B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,08685 €
B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,14475 €
B0A62F00 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,82025 €
B0A62H00 u Tac d'acer de D 12 mm, amb cargol, volandera i femella 1,23520 €
B0A75900 u Abraçadora plàstica, de 22 mm de diàmetre interior 0,27985 €
B0A75E00 u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 0,41495 €
B0A75X00 u Abraçadora plàstica, de 15 mm de diàmetre interior 0,23160 €
B0A81010 cu Grapa metàl.lica per a fixar miralls 123,37525 €
B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,59830 €
B0C5U00Y m2 Panell sandwich de façana de xapa metàl.lica llisa de 50 mm de gruix, format per xapa llisa

galvanitzada i prelacada de 0,80 mm de gruix a l´exterior, aïllament tèrmic de 0,36 Kcal/m2
d´escuma de poliureta i xapa plana galvanitzada de 0,50 mm a l´interior, acabat termolacat de
poliester de silicona de 25 micres de color segons projecte, fixat a subestructura, part proporcional
d´enmarcat per finestres amb bastiment de fusteria d´alumini, segons plànol de detall, incloent-hi
les parts proporcionals de remats de xapa en portes, cantoneres i remats inferiors, feltre de fibra
de vidre, amb fixacions sense reblons vistos, muntat tot el conjunt d´acord amb la d.f. segons
planol de taller a presentar amb el mínim de juntes verticals, tot el conjunt totalment acabat,
subminstre i col.locació .

28,95000 €

B0CC5000 m2 Placa de guix laminat de 15 mm de gruix 5,08555 €
B0CC5H00 m2 Placa de guix laminat antihumitat de 15 mm de gruix 5,41365 €
B0CUA0V0 m2 Encadellat avet 146x19mm 7,90335 €
B0CUA0V1 m2 Fusta basta 25mm 4,82500 €
B0CUA0V2 m2 Encadellat avet 146x30mm 15,80670 €
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B0CUU110 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, hidròfug, de 16 mm de gruix 7,09275 €
B0CVU015 m2 Divisòria amb placa resines sintètiques tipus Trespa Athlon de Hoesch o equivalent, de 13 mm de

gruix, color a definir per la DO, inclòs ''U'' d'alumini de remat superior i inferior, peus regulables,
frontisses, tanca i pom amb indicador de lliure/ocupat, tot d'acer inoxidable

143,07090 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,40530 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 164,77375 €
B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 7,66210 €
B0D81480 m2 Plafó metàl.lic de 50x100 cm per a 50 usos 0,94570 €
B0D81680 M2 Plafó metàl.lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,04220 €
B0DZ4000 m Fleix 0,17370 €
B0DZA000 l Desencofrant 2,07475 €
B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl.lics, de 50x100 cm 0,28950 €
B0DZP600 U Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl.lics, de 50x250 cm 0,43425 €
B0F1D251 u Maó calat, de 29x14x5 cm, per a revestir 0,13510 €
B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 0,21230 €
B0F9523X U Encadellat ceràmic de 800x250x35 mm 0,46320 €
B0FA12A0 U Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,20265 €
B433F140 m3 Biga de fusta laminada amb marcatge CE de qualitat visible, col.locada a l'obra sobre suports de

fusta o acer amb tractament insecticida-fungicida.
432,32000 €

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

0,98430 €

B44Z5A2A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col.locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,26415 €

B5ZAU001 m Peça per a carener, de planxa d'acer galvanitzat de 0,70 mm de gruix, de 50 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 8 plecs

6,49445 €

B5ZD1DC3 m Peça per a minvell de planxa d'acer galvanitzat de 0,7 mm de gruix, de 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs

4,13020 €

B5ZHU030 M Canal exterior de planxa d'acer prelacada de 0,8 mm de gruix de 55 cm de desenvolupament, com
a màxim, i secció rectangular

4,72850 €

B5ZHUA20 U Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de secció rectangular de planxa d'acer prelacada de
0,8mm de gruix i 55cm de desenvolupament

3,08800 €

B5ZZAEJ0 u Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom 0,08685 €
B5ZZJLPT U Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm 0,22195 €
B66EU100 m2 Mampara modular cega de 80 mm de gruix, amb doble tauler aglomerat acabat amb melamina de

16 mm de gruix, espai interior reblert amb aïllament de llana de roca, sòcol inferior d'alumini i
remat superior també d'alumini, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini
extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels taulers i del perímetre de la mampara

50,29580 €

B66EUA10 m2 Mòdul de porta batent per a mampara modular, de cares llises de tauler de fusta de densitat
mitjana acabat melaminat, fulla de 40 mm de gruix, de 82,5 cm d'amplària com a màxim i de 210
cm d'alçària, inclosa la ferramenta

195,75990 €

B6B11400 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils entre 66 i 75 mm
d'amplària

1,35100 €

B6B12400 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils entre 66 i 75 mm
d'amplària

1,19660 €

B7435D01 m2 Emulsió asfàltica modificada amb polimers tipus Prenotech projectada a màquina formant una
làmina continua sense juntes i totalment adherida a la superficie amb dotació de 5 a 6Kg/m2, amb
espesors mínims de 3 a 4mm.

16,80065 €

B7711F00 M2 Vel de polietilè de gruix 100 µm i de pes 96 g/m2 0,17370 €
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B7C76300 M2 Làmina de polietilè expandit reticulat de gruix 3 mm 0,63690 €
B7C9H800 m2 Placa semirígida de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3 de 60 mm de gruix 2,35460 €
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 13,97320 €
B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 13,37490 €
B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,02290 €
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,06755 €
B7Z2400X KG Barrera de vapor 0,98430 €
B867U010 m2 Làmina vinílica reforçada amb fibra de vidre per a revestiment de paraments verticals, tipus

Vescom o equivalent
14,54255 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 9,11925 €
B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 3,21345 €
B89ZT000 kg Pintura intumescent 9,26400 €
B8AZC100 kg Vernís de poliuretà d'1 component 10,34480 €
B8ZA1000 kg Segelladora 5,81895 €
B8ZA3000 KG Protector químic insecticida-fungicida 6,01195 €
B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 8,00950 €
B8ZAG000 kg Imprimació per a pintura intumescent 7,66210 €
B9FA4481 m2 Llambordins de formigó de 20x40 cm i 8 cm de gruix, de forma rectangular, preu alt. 19,44475 €
B9P1U035 m2 Làmina de PVC heterogeni en rotlle, classe 32-34 segons UNE-EN 685 i de 3,2 mm de gruix 9,01310 €
B9PZ1400 m Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre 0,16405 €
BAF3279C m2 Finestra d'alumini lacat, amb trencament de pont tèrmic, per a col.locar sobre bastiment de base,

amb fulles batents o correderes, 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 C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana

115,80000 €

BAF3279D m2 Finestra d'alumini lacat, amb trencament de pont tèrmic, per a col.locar sobre bastiment de base,
amb fulles fixes, 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 C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

86,85000 €

BAQDD2P0 u Fulla batent per a porta interior normalitzada, acabada amb fusta de faig i envernissada, de 40
mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 65 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària.

316,32700 €

BAQDD2P2 u Fulla batent per a porta interior normalitzada, acabada amb fusta de faig i envernissada, de 40
mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 70 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària.

379,67925 €

BAQDD2P4 u Fulla corredissa per a porta interior normalitzada, de fusta acabada amb laminat d'alta pressió a
les dues cares, de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 210 cm
d'amplària i de 210 cm d'alçària.
Inclou marc de taco de fusta massissa de pi flandes d'escuadria 6x6cm gurnit amb calzes
d'aglomerat xapat de fusta de faig envernissat, col.locat en envà de pladur i fixat amb fixacions
mecàniques.

1.305,79940 €

BAQDD2P5 u Fulla corredissa per a porta interior normalitzada, de fusta acabada amb laminat d'alta pressió a
les dues cares, de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 90 cm
d'amplària i de 210 cm d'alçària.
Inclou marc de taco de fusta massissa de pi flandes d'escuadria 6x6cm gurnit amb calzes
d'aglomerat xapat de fusta de faig envernissat, col.locat en envà de pladur i fixat amb fixacions
mecàniques.

585,34970 €

BAQDD2P6 u Fulla corredissa per a porta interior normalitzada, de fusta acabada amb laminat d'alta pressió a
les dues cares, de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 165 cm
d'amplària i de 250 cm d'alçària.
Inclou marc de taco de fusta massissa de pi flandes d'escuadria 6x6cm gurnit amb calzes
d'aglomerat xapat de fusta de faig envernissat, col.locat en envà de pladur i fixat amb fixacions
mecàniques.

1.221,41015 €

BAQDD2V1 u Fulla corredissa per a porta interior normalitzada, de fusta acabada amb laminat d'alta pressió a
les dues cares, de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 250 cm
d'amplària i de 130 cm d'alçària.

962,32695 €
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Inclou marc de taco de fusta massissa de pi flandes d'escuadria 6x6cm gurnit amb calzes
d'aglomerat xapat de fusta de faig envernissat, col.locat en envà de pladur i fixat amb fixacions
mecàniques.

BASA71B2 u Porta tallafocs metàl.lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 80x205 cm, preu alt 209,89715 €
BASA71PI m2 Conjunt de portes metàl.liques batents per armari d´instal.lacions de 6 fulles per un forat total de

416cm x 195cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer esmaltades
d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada en fred, col.locada
segons detall de fusteries.

98,29490 €

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent 13,19155 €
BB1218B0 M Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm,

de 100 a 120 cm d'alçària
79,51600 €

BC151700 M2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb
classificació de resistència a l'impacte manual nivell A, unides amb butiral transparent

35,14530 €

BC1GU0M1 m2 Vidre aïllant de dos vidres de seguretat, amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell
A, de 3+3 i 3+3 mm de gruix i cambra d'aire de 10 mm

98,98005 €

BC1K1500 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm 34,42155 €
BD13159B M Tub de PVC de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm i

de llargària 5 m, per a encolar
2,07475 €

BD13179B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110
mm i de llargària 5 m, per a encolar

3,69595 €

BD14U020 M Tub de planxa de zinc de D 80 mm i d'1 mm de gruix 12,79590 €
BD1ZU020 U Brida per a tub de planxa de zinc 6,92870 €
BD3Z2776 u Tapa prefabricada de formigó armat de 70x70x6 cm 22,19500 €
BD5A2E00 M Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 160 mm de diàmetre 4,11090 €
BD5L1300 M2 Làmina multicapa formada per dos feltres de polipropilè i una estructura drenant, de 17 mm de

gruix i 640 g/m2
7,39190 €

BD7FP260 M Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 125 mm i de PN 6 bar
segons norma UNE-EN 1456-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

4,72850 €

BD7FP360 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 160 mm i de PN 6 bar
segons norma UNE-EN 1456-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

6,48480 €

BDW3B500 U Accessori genèric per a tub de PVC de D=75 mm 1,81420 €
BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 5,04695 €
BDW3B800 U Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 7,05415 €
BDW3B900 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 15,54615 €
BDY3B500 U Element de muntatge per a tub de PVC de D=60 mm 0,02895 €
BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,07720 €
BDY3B800 U Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 0,10615 €
BDY3B900 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 0,23160 €
BDY4U020 U Element de muntatge per a baixant de tub de planxa de zinc de D 80 mm i d'1 mm de gruix 0,70445 €
BE33C111 u Plafó radiant de planxa d'acer de 600mm d'alçada i 1500mm de llargària tipus Roca Adraplan S

1500.
343,54000 €

BE33C112 u Plafó radiant de planxa d'acer de 600mm d'alçada i 900mm de llargària tipus Roca Adraplan S
1500.

206,51000 €

BE33C113 u Plafó radiant de planxa d'acer de 2000mm d'alçada i 600mm de llargària tipus Roca PV 600 S
2000.

270,20000 €

BE33C114 u Plafó radiant de planxa d'acer de 1500mm d'alçada i 400mm de llargària tipus Roca PV 400 S
1500.

183,35000 €

BE42Q310 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,5 mm

2,41250 €

BE42Q610 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,5 mm

3,25205 €



EQUIPAMENT TURÍSTIC INFO LES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/10/16 Pàg.: 7

MATERIALS

BE42RB30 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE_EN 1506), de
gruix 0.7 mm

18,34465 €

BEK21G3Z u Reixeta de retorn, amb aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 1000x100
mm,amb regulació de cabal, de secció recta i per a fixar al bastiment. Marca Madel DMT-SPo
similar equivalent.

52,11000 €

BEK91400 u Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 300 mm de diàmetre 16,25060 €
BEM2N01Y ut Subministrament i instal·lació de ventilador In-Line d'hèlix helicocentríga del tipus LINEO 125 de

SODECA. Totalment muntat i connexionat. Marca: SODECA Model: LINEO
132,88050 €

BEM3A11Z u Extractor helicoidal per banys, amb comporta antirretorn incorporada, monofàsic per a 230 V, 100
m3/h de cabal màxim d'aire , col·locat en conducte diàmetre 100mm. Marca S&P model DECOR o
similar equivalent

60,79500 €

BEU11113 u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació
incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre

6,61990 €

BEV21112 u Termòstat d'ambient per a calefacció amb regulació de 5 a 30°C, de doble contacte a 230 V i 10 A
per a muntar superficialment

54,12685 €

BEW31300 u Suport per a radiadors de plafó d'acer, d'encastar 0,67550 €
BEW43000 u Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de diàmetre 4,26530 €
BEW46000 u Suport estàndard per a conducte circular de 160 mm de diàmetre 4,85395 €
BEW4B000 u Suport estàndard per a conducte circular de 400 mm de diàmetre 8,53060 €
BF526200 m Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons la norma

UNE-EN 1057
1,74665 €

BF529300 m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma
UNE-EN 1057

3,20380 €

BF52B400 m Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,2 mm, segons la norma
UNE-EN 1057

7,16995 €

BF5A6200 M Tub de coure semidur per a instal.lacions frigorífiques de 5/8'' de diàmetre nominal i de gruix 0,76
mm

2,05545 €

BFQ33A9A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

2,82745 €

BFQ3F6M0 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'acer o coure
de 18 mm de diàmetre exterior, de 19,0 mm de gruix de mitjana, amb un diàmetre interior
aproximat de l'aïllament de 20 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035 W/mK i
classificació BL-s3,d0 de reacció al foc

3,90825 €

BFQ3F7M0 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'acer o coure
de 22 mm de diàmetre exterior, de 20,0 mm de gruix de mitjana, amb un diàmetre interior
aproximat de l'aïllament de 24 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035 W/mK i
classificació BL-s3,d0 de reacció al foc

4,25565 €

BFQ3FAM0 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'acer o coure
de 35 mm de diàmetre exterior, de 21,5 mm de gruix de mitjana, amb un diàmetre interior
aproximat de l'aïllament de 37 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035 W/mK i
classificació BL-s3,d0 de reacció al foc

5,80930 €

BFW526B0 u Accessori per a tubs de coure semidur, de 15 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat 0,95535 €
BFW529B0 u Accessori per a tubs de coure semidur, de 22 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat 1,46680 €
BFW52BB0 u Accessori per a tubs de coure semidur, de 35 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat 2,75025 €
BFW5A6B0 U Accessori per a tub de coure per a instal.lacions frigorífiques de 5/8'' de diàmetre nominal, per a

soldar per capil.laritat
0,82025 €

BFY526B0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de 15 mm de diàmetre
exterior, per a soldar per capil.laritat

0,18335 €

BFY529B0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de 22 mm de diàmetre
exterior, per a soldar per capil.laritat

0,26055 €

BFY52BB0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de 35 mm de diàmetre
exterior, per a soldar per capil.laritat

0,38600 €
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BFY5A6B0 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de coure frigorífic de 5/8'' de diàmetre
nominal, per a soldar per capil.laritat

1,24485 €

BFYQ3060 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25
mm de gruix

0,14475 €

BFYQF6M0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades fredes amb
escumes elastomèriques, de 18 mm de diàmetre exterior, de 19,0 mm de gruix promig, amb un
diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 20 mm

0,39565 €

BFYQF7M0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades fredes amb
escumes elastomèriques, de 22 mm de diàmetre exterior, de 20,0 mm de gruix promig, amb un
diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 24 mm

0,42460 €

BFYQFAM0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades fredes amb
escumes elastomèriques, de 35 mm de diàmetre exterior, de 21,5 mm de gruix promig, amb un
diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 37 mm

0,57900 €

BG11U91Z ut Caixa de seccionament formada per envolvent en poliéster reforçat amb fibra de vidre. Tres bases
portafusibles tipus LIRA de 400A, grandària 2 * . Element neutre amovible. * Grau de protecció IP
43 segons UNE20 324 . Grau de protecció contra impactes mecànics IK 09 segons UNE 50 102 *
. Classe tèrmica A segons UNE 210305 . Autoventilades per a evitar condensacions sense reduir
el grau de protecció indicat. Característiques: Intensitat 400 A Tipus de bases LIRA Neutre
Amovible Dimensions 580 x 290 x 160 mm Codi ENDESA 6700034.

179,39350 €

BG11U940 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics, de 400 A, segons
esquema UNESA número 9, de 600x300x160 mm, apte per a conductors de fins a 240 mm2 de
secció, inclosa base portafusibles NH T-2 i els fusibles

212,67635 €

BG151722 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de protecció estanca i per a
muntar superficialment

4,14950 €

BG151D11 U Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció normal i per a
encastar

3,86965 €

BG153A12 U Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 130x130 mm, amb grau de protecció normal i
per a muntar superficialment

7,29540 €

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

2,46075 €

BG1N6C3Y ut Centralització de comptadors incloent 2 TMF1, seccionador 250A, embarrat i envolvent d'equips
de mesura electrònics, tot inclós dins de mòduls de doble aïllament, de la firma CAHORS o similar
equivalent.

670,67500 €

BG21020E m Tub rígid de pvc, de 20 mm de diàmetre nominal, no propagador de la flama, resistència a
l'impacte > 2 j, resistència a compressió > 1250 n, amb una rigidesa dielèctrica > 2000 v, per a
connexió endollada

0,71410 €

BG212810 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

0,87815 €

BG212D10 m Tub rígid de PVC, de 63 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

3,37750 €

BG222A10 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

0,45355 €

BG225510 M Tub flexible corrugat de pvc folrat exteriorment, de 16 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

0,22195 €

BG225710 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

0,30880 €

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,43785 €

BG23E510 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, per a endollar

1,23520 €
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BG23RD10 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, per a roscar

8,98415 €

BG2A1900 m Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 60x110 mm amb separador 9,99740 €
BG2DF6F0EE1 m Safata de reixa CFG de fixació directa a la paret d'acer galvanitzat en calent, amb cantell de

seguretat en ´´T´´, de 50 mm d'alçària i 200 d'amplària, ref. CFG50/200GC de la sèrie Safata
portacables específica de CABLOFIL

27,92710 €

BG2Z005A m Perfil separador per a safata metàl.lica, d'acer galvanitzat en calent, de 50 mm d'alçària 3,57050 €
BG311900 M Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv, unipolar de secció 1x35 mm2 2,35460 €
BG31E700 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar

de secció 1x16 mm2
2,48005 €

BG31G200 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar
de secció 3x1,5 mm2

1,38960 €

BG31G300 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar
de secció 3x2,5 mm2

1,98790 €

BG31G400 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar
de secció 3x4 mm2

2,53795 €

BG31J300 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
pentapolar de secció 5x2,5 mm2

2,97220 €

BG31J400 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
pentapolar de secció 5x4 mm2

4,09160 €

BG328200 m Conductor de coure de designació UNE H07V-U, unipolar de secció 1x1,5 mm2 0,24125 €
BG329300 m Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de

secció 1x2,5 mm2
0,59830 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,19660 €
BG611020 u Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt 0,69480 €
BG61QR6Z U Caixa modular de pvc-m1 de cymem, de color blanc, apte per a sis mecanismes modulars, ref.

tm3 6uc, per a muntar encastada. inclou contenidor de pladur, placa doble schuko blanca, placa
doble schuko vermella nf, placa ptm adaptador 2 mosaic 45x45, placa cega de 45x45 i placa amb
persiana amb 2 connectors rj45 amp cat. 6.

48,11490 €

BG621193 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar 2,73095 €
BG621LCU u Interruptor temporitzat de tipus universal, bipolar (2P), 16 A / 250 V, amb tapa frontal,

temporització de <= 15 min, preu superior, per a encastar
112,71200 €

BG623G73 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla, amb grau de protecció
IP-44, preu alt, per a encastar

7,20855 €

BG62D1DK u Interruptor per a muntar superficialment, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de
superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,

6,67780 €

BG631153 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

3,26170 €

BG631EA4 u Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes, (2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu superior,
per a encastar

9,74650 €

BG633152 u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, amb grau de
protecció IP-44, preu mitjà, per a encastar

6,06985 €

BG63D15S u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250
V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt

3,28100 €

BG641173 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu alt, per a encastar 3,42575 €
BG675B24 u Marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, de 2 mòduls,

preu superior
1,62120 €

BG700045 ud cartux fundent 2,02650 €
BG700046 ud p.p accesorios per cartux fundent 0,83955 €
BG738184 u Interruptor detector de moviment, de tipus modular de 2 mòduls estrets, per a càrregues resistives

de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de
desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu superior, per a muntar sobre
bastidor o caixa

53,18115 €
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BGD14410 U Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 18,3 mm
de diàmetre, estàndard

8,30865 €

BGD20000 U Equip de xarxa equipotencial en banys i lavabos. 49,71680 €
BGDZU001 U Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per

a col.locar superficialment
9,14820 €

BGW11000 u Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció 9,61140 €
BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,26055 €
BGW1N000 u Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors 18,34465 €
BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,12545 €
BGW23000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 0,20265 €
BGW2A000 u Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques 0,34740 €
BGW31000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure de designació UNE RV 0,6/1 KV 0,28950 €
BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,30880 €
BGW62000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors 0,27020 €
BGW63000 u Part proporcional d'accessoris per a endolls 0,27985 €
BGY00002 ud Petit material 0,99395 €
BGY2ABF2 u Part proporcional d'elements de suport per a safates d'acer galvanitzat en calent d'amplària 200

mm per a instal.lació suspesa de parament horitzontal
8,10600 €

BGY38000 U Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,11580 €
BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 3,54155 €
BH612320 U Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada de fluorescència de 175 fins a 300 lúmens,

de 2 hores d'autonomia, com a màxim
100,07050 €

BHA1E200 u Llumenera suspesa tipus campana, de cos de tecnopolímer d'alta resistència color metal
(RAL9006), reflector de policarbonat metalitzat al buit, difusor de vidre templat de 4mm, inclou
làmpada 1x42W GX24q-4, 9000 lumens, classe 2 i IP-44. Model Theo-AL K42/FKT 3000 de SEAE
o similar equivalent.

190,87700 €

BHA1E2RZ u Lluminaria completa tipus Philips Coreline, leds 24w. 72,37500 €
BHB17262 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic per a 1 tub fluorescent de 36 W del tipus

T26/G13, rectangular, amb xassís polièster, reactància electrònica, IP-65
31,00545 €

BHQ6U001 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució semiintensiva, amb làmpada d'halogenurs
metàl.lics de 150 W, de forma rectangular i tancat, amb allotjament per a equip

202,13855 €

BHT1B010 u Interruptor crepuscular pel comandament automàtic de la il.luminació en funció de la lluminositat,
sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, per a fixar
a pressió

73,35930 €

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

2,43180 €

BHW61000 u Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització 0,44390 €
BHWB1000 u Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs fluorescents 2,74060 €
BJ13B212 u Lavabo de porcellana vitrificada senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, amb

elements de fixació i suport mural
35,23215 €

BJ13B21B u Lavabo de porcellana vitrificada senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, per a
encastar

56,29810 €

BJ14B11P U Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc, preu alt, amb
els elements de fixació i per a col.locar sobre el paviment

115,81930 €

BJ1AB21P u Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, amb
fixacions

66,24725 €

BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 7,23750 €
BJ229126 U Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, per a encastar, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de

1/2´´ i sortida de 1/2´´
27,74375 €
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BJ23612G u Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o
aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets

206,24945 €

BJ248125 u Fluxor per a inodor, per a muntar superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega
incorporats, de llautó cromat, preu alt, amb entrada 1´´

132,74540 €

BJ2Z4127 U Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de 1/2´´ i entrada de
1/2´´

15,83565 €

BJ331151 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4,
per a roscar al sifó de llautò cromat

8,82010 €

BJ33U010 u Sifó senzill de vas per a lavabo, d'acer inoxidable, de D 32 mm, amb vàlvula, tap i cadeneta
incorporats, per a connectar al ramal de PVC

10,56675 €

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

55,41030 €

BJ46U001 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

79,83445 €

BJ4ZU025 u Portarotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de
fondària

22,47485 €

BJM1U010 u Comptador Woltmann, tipus WP, per a una pressió de treball de 10 bars, de calibre 40 mm, d'hèlix
horitzontal, classe B de la CEE, per aigua freda fins a 40°C, pre-equipat per a emissor d'impuls,
cabal nominal de 20 m3/h i màxim de 35 m3/h

318,72985 €

BM312611 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 36,89195 €
BM313511 u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat 106,73865 €
BMD11BF6 u Detector d'infraroigs passiu, amb un angle de detecció de 110° amb un abast longitudinal de <=

15 m com a màxim, per a muntar superficialment a la paret
48,80970 €

BMD31137 u Central de seguretat antirobatori amb un circuit instantani, un circuit de retard, un circuit de
protecció, alarma acústica, memòria d'alarma i pany amb clau, per a muntar a l'interior

97,38780 €

BMD3113Y u Subministrament, muntatge, connexionat de font d'alimentació regulable i curtcircuitable en caixa
metàl·lica amb capacitat per a 2 bateries. Tensió d'alimentació 220Vca. 50Hz. Sortida de tensió de
treball: 13,8 Vcc. Alimentació: 3 A.

133,84550 €

BMD3113Z u Teclat alfanumèric de LCD per a centrals CR. Pantalla retroil·luminada ajustable. Descripció
programable per zona.
Teclat il.luminat. 5 tecles de funció ràpida.
3 tecles directes d'emergència. Permanentment supervisat.
Necessari si es volen fer particions.
Ref. PLANA FABREGA: 5OSSSSAUA1

132,97700 €

BMD4300Z u Subministrament, muntatge, connexionat i posta en marxa de sirena electrònica tipus bitonal per a
ús interior amb caixa.

17,37000 €

BMD62420 m Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2 0,35705 €
BMD6U010 m Conductor blindat i apantallat, de 4 x 1 mm2 0,52110 €
BMDBU005 u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210

x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE y DIN, per a fixar mecànicament
2,96255 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,25090 €
BN218420 u Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, de bronze,

preu alt
43,57940 €

BN21A320 u Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 10 bar de PN, de bronze,
preu alt

163,63505 €

BN347420 u Vàlvula d'esfera manual soldada, d'1 1/4'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de
bronze, preu alt

29,50005 €

BN818320 u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de PN, de
bronze, preu alt

38,53245 €

BN818420 u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, de
bronze, preu alt

34,26715 €

BNE18200 u Filtre colador per a muntar roscat, de 1´´1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, de
bronze

27,93675 €
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BNE18300 u Filtre colador per a muntar roscat, de 1´´1/2 de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de
llautó

15,73915 €

BNF11A10 u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal.lacions d'ACS, de 20 mm de diàmetre nominal, amb
cos de bronze PN 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i
amb vàlvula de regulació de la temperatura preajustada

328,02280 €

BP111201 u Dipols per a FM i TV (1 canal banda I, 1 canal banda IV, 1 canal banda V), en pal de 4 a 6 m
d'alçària i per a fixar a la paret

185,47300 €

BP123L04 u Equip d'amplificació per a 1 baixant i 4 derivacions per planta i baixant, amb un total de 60
connexions, per a muntar en armari tancat

355,33230 €

BP131100 u Caixa de derivació amb 1 derivació, de base metàl.lica i envoltant de material plàstic 5,56805 €
BP145112 u Presa de senyal de TV-FM de derivació única, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb tapa, de

preu mitjà, per a muntar sobre bastidor o caixa
3,85035 €

BP151000 m Conductor coaxial d'atenuació normal 0,40530 €
BP33U005 u Pupitre microfònic, amb preamplificador, selector de 6 zones, senyal de preavís i micròfon, de

sobretaula
238,14270 €

BP360005 u Alimentador 24V 2.3 Amp. 64,32690 €
BP36000Y u Etapa poténcia 240W 619,53000 €
BP36000Z u Difusor OPTIMUS 6'' 6W 100V blanc 32,10555 €
BP412020 m Cable per a transmissio de video, d'atenuació baixa 0,79130 €
BP431100 m Cable per a transmissio telefònica, de 8 parells de cables de 0,5 mm2 de secció cada un 1,19660 €
BP434570 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 5e U/UTP,

aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat reduïda, no
propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266

0,36670 €

BP49U010 m Cable trenat especial per a sonoritzacions, paral.lel bicolor per a connexió d'altaveus (2x1,5) 0,24125 €
BP52U001 u Telèfon analògic de sobretaula, homologat, amb so regulable, capacitat per a funcionament en

centraleta, retrucada i connector tipus RJ11 de 6 contactes
30,54225 €

BP531414 u Presa de senyal telefònica de tipus universal, amb connector RJ12 doble, connexió per
desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu superior, per a encastar

17,36035 €

BP731174 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categoria 5e
U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu superior, per a encastar

9,20610 €

BP746210 u Armari metàl.lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus
rack 19´´, de 6 unitats d'alçària, de 600x400 mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat
amb pany i clau

199,34970 €

BP7E3A00 u Encaminador (router) de 1 port ADSL i port 10 Mbps, per a armari tipus rack 19'', amb alimentació
a 240V

227,35400 €

BP7Z1A58 u Panell amb 24 connectors RJ45 categoria 5e U/UTP integrats, per a muntar sobre bastidor rack
19´´, d'1 unitat d'alçària

97,98610 €

BP7ZA131 u Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 3 ventiladors de tipus axial, de
2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 400 m3/h

138,76700 €

BP7ZE161 u Regleta amb 6 bases schucko 2P+T de 10/16 A i 230 V, i un interruptor bipolar de 16 A, per a
armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, i muntatge horitzontal

131,57775 €
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D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 66,69115 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,53405 = 17,53405

Subtotal: 17,53405 17,53405
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,56330 = 1,09431

Subtotal: 1,09431 1,09431
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 0,93605 = 0,18721
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,740      x 17,75600 = 30,89544
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 84,90070 = 16,98014

Subtotal: 48,06279 48,06279

COST DIRECTE 66,69115

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,69115

D0701641 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 68,98303 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,53405 = 17,53405

Subtotal: 17,53405 17,53405
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,56330 = 1,09431

Subtotal: 1,09431 1,09431
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 0,93605 = 0,18721
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,630      x 17,75600 = 28,94228
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,250      x 84,90070 = 21,22518

Subtotal: 50,35467 50,35467
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COST DIRECTE 68,98303

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,98303

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 98,61817 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 17,53405 = 18,41075

Subtotal: 18,41075 18,41075
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,56330 = 1,13339

Subtotal: 1,13339 1,13339
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 0,93605 = 0,18721
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,530      x 17,75600 = 27,16668
B0532310 kg Calç aèria CL 90 400,000      x 0,08685 = 34,74000
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 84,90070 = 16,98014

Subtotal: 79,07403 79,07403

COST DIRECTE 98,61817

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,61817

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,82900 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 17,99725 = 0,08999
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 20,26500 = 0,10133

Subtotal: 0,19132 0,19132
Materials

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,59830 = 0,62822

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,010      x 0,94570 = 0,00946

Subtotal: 0,63768 0,63768



EQUIPAMENT TURÍSTIC INFO LES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/10/16 Pàg.: 15

ELEMENTS COMPOSTOS

COST DIRECTE 0,82900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,82900

EQUIPAMENT TURÍSTIC INFO LES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/10/16 Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

P-1 1G738S84 u Interruptor detector de moviment, de tipus modular
de 2 mòduls estrets, per a càrregues resistives de
fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió
d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de
desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux,
amb tapa, preu superior, encastat, amb marc amb
bastidor per a l'adaptació de mecanismes modulars a
caixa rectangular d' 2 mòdul de preu superior, tub
flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, caixa de
derivació rectangular i conductor de coure de
designació UNE H07V-U

Rend.: 1,000 85,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

EG328206 m Conductor de coure de designació UNE H07V-U,
unipolar de secció 1x1,5 mm2, col.locat en tub

16,000      x 0,63517 = 10,16272

EG738184 u Interruptor detector de moviment, de tipus modular
de 2 mòduls estrets, per a càrregues resistives de
fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió
d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de
desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux,
amb tapa, preu superior, muntat sobre bastidor o
caixa

1,000      x 59,13082 = 59,13082

EG611021 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt,
encastada

1,000      x 1,47298 = 1,47298

EG161611 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció normal, encastada

0,250      x 15,62625 = 3,90656

EG675B24 u Marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes
modulars a caixa rectangular, de 2 mòduls, preu
superior, col.locat

1,000      x 2,53691 = 2,53691

EG225711 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 1,00940 = 8,07520

Subtotal: 85,28519 85,28519

COST DIRECTE 85,28519
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,28519

P-2 E0000001 ut Reixa corredissa tipus R2, de perfil perimetral L i tub
50.3 vertical cada 10cmts. Element pintat a l'esmalt
sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i
dues d'acabat segons colors de la d.f. Inclòs guies i
tancaments.

Rend.: 1,000 1.154,76 €



EQUIPAMENT TURÍSTIC INFO LES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/10/16 Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0135000 h Ajudant soldador 12,000 /R x 18,06480 = 216,77760
A0125000 h Oficial 1a soldador 12,000 /R x 20,60275 = 247,23300

Subtotal: 464,01060 464,01060
Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 12,000 /R x 2,86605 = 34,39260

Subtotal: 34,39260 34,39260
Materials

B44Z5A2A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat al taller per a col.locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

400,000      x 1,26415 = 505,66000

Subtotal: 505,66000 505,66000
Partides d'obra

E8985BJ0 M2 Pintat de parament vertical d'acer, a l'esmalt sintètic,
amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues
d'acabat

18,000      x 8,37230 = 150,70140

Subtotal: 150,70140 150,70140

COST DIRECTE 1.154,76460
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.154,76460

P-3 E0000002 ut Reixa corredissa tipus R1, de perfil perimetral L i tub
50.3 vertical cada 10cmts. Element pintat a l'esmalt
sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i
dues d'acabat segons colors de la d.f. Inclòs guies i
tancaments.

Rend.: 1,000 1.012,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 10,000 /R x 20,60275 = 206,02750
A0135000 h Ajudant soldador 10,000 /R x 18,06480 = 180,64800

Subtotal: 386,67550 386,67550
Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 10,000 /R x 2,86605 = 28,66050

Subtotal: 28,66050 28,66050
Materials

B44Z5A2A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat al taller per a col.locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

360,000      x 1,26415 = 455,09400

EQUIPAMENT TURÍSTIC INFO LES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/10/16 Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 455,09400 455,09400
Partides d'obra

E8985BJ0 M2 Pintat de parament vertical d'acer, a l'esmalt sintètic,
amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues
d'acabat

17,000      x 8,37230 = 142,32910

Subtotal: 142,32910 142,32910

COST DIRECTE 1.012,75910
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.012,75910

P-4 E0040005 ut Formació de xemeneia/ventilació de xapa doblegada
d'acer 6mm, de costat de 15 a 30 cmts, inclòs barret,
pintada amb pintura de partícules metàl.liques en
dues capes tipus oxiron.

Rend.: 1,000 102,35 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-5 E2211022 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 0,927 1,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,035 /R x 50,12210 = 1,89242

Subtotal: 1,89242 1,89242

COST DIRECTE 1,89242
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,89242

P-6 E2212422 M3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 0,924 3,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 16,94540 = 0,18339

Subtotal: 0,18339 0,18339
Maquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,052 /R x 50,12210 = 2,82072

Subtotal: 2,82072 2,82072

COST DIRECTE 3,00411
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,00411



EQUIPAMENT TURÍSTIC INFO LES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/10/16 Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

P-7 E2212872 M3 Excavació per a rebaix en roca tova, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió

Rend.: 0,965 12,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,015 /R x 16,94540 = 0,26340

Subtotal: 0,26340 0,26340
Maquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,060 /R x 50,12210 = 3,11640

C1105A00 H Retroexcavadora amb martell trencador 0,130 /R x 64,72255 = 8,71910

Subtotal: 11,83550 11,83550

COST DIRECTE 12,09890
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,09890

P-8 E225177F M3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres
adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del PM

Rend.: 0,947 5,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 16,94540 = 0,17894

Subtotal: 0,17894 0,17894
Maquinària

C1335080 H Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,053 /R x 47,35255 = 2,65014
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117

kW
0,053 /R x 50,12210 = 2,80514

Subtotal: 5,45528 5,45528

COST DIRECTE 5,63422
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,63422

P-9 E2422030 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
dins de l'obra, amb camió de 7 t

Rend.: 0,673 2,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1311110 h Pala carregadora petita sobre pneumàtics, de 67 kW 0,015 /R x 41,36955 = 0,92206
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,030 /R x 29,28775 = 1,30555

Subtotal: 2,22761 2,22761

EQUIPAMENT TURÍSTIC INFO LES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/10/16 Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 2,22761
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,22761

P-10 E31D1100 m2 Encofrat amb plafons metàl.lics per a rases i pous de
fonaments

Rend.: 1,000 15,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,300 /R x 20,26500 = 6,07950
A0133000 h Ajudant encofrador 0,400 /R x 17,99725 = 7,19890

Subtotal: 13,27840 13,27840
Materials

B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl.lics, de 50x100 cm

1,000      x 0,28950 = 0,28950

B0DZA000 l Desencofrant 0,050      x 2,07475 = 0,10374
B0DZ4000 m Fleix 0,200      x 0,17370 = 0,03474
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,002      x 164,77375 = 0,32955
B0A31000 kg Clau acer 0,101      x 1,07115 = 0,10819
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,40530 = 0,81060
B0D81480 m2 Plafó metàl.lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,100      x 0,94570 = 1,04027

Subtotal: 2,71659 2,71659

COST DIRECTE 15,99499
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,99499

P-11 E32515H3 M3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària
com a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb
cubilot

Rend.: 1,000 79,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,720 /R x 16,94540 = 12,20069
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,180 /R x 20,26500 = 3,64770

Subtotal: 15,84839 15,84839
Materials

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,050      x 60,66955 = 63,70303

Subtotal: 63,70303 63,70303



EQUIPAMENT TURÍSTIC INFO LES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/10/16 Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 79,55142
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,55142

P-12 E32B300P KG Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2, per a l'armadura de murs de contenció,
d'una alçària màxima de 3 m

Rend.: 1,000 1,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,008 /R x 20,26500 = 0,16212
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 17,99725 = 0,17997

Subtotal: 0,34209 0,34209
Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,006      x 0,94570 = 0,00567
D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,82900 = 0,82900

Subtotal: 0,83467 0,83467

COST DIRECTE 1,17676
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,17676

P-13 E32D1A03 M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
plafó metàl.lic de 250x50 cm, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a dues cares,
d'una alçària <=3 m

Rend.: 1,000 13,91 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,280 /R x 20,26500 = 5,67420
A0133000 h Ajudant encofrador 0,315 /R x 17,99725 = 5,66913

Subtotal: 11,34333 11,34333
Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,499      x 0,40530 = 0,60754
B0DZA000 l Desencofrant 0,080      x 2,07475 = 0,16598
B0A31000 kg Clau acer 0,101      x 1,07115 = 0,10819
B0D81680 M2 Plafó metàl.lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,122      x 1,04220 = 1,16935
B0DZP600 U Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons

metàl.lics, de 50x250 cm
1,000      x 0,43425 = 0,43425

B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,010      x 7,66210 = 0,07662

Subtotal: 2,56193 2,56193

EQUIPAMENT TURÍSTIC INFO LES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/10/16 Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 13,90526
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,90526

P-14 E3C515G3 M3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/P/20/IIa,
de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 76,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,350 /R x 20,26500 = 7,09275
A0140000 h Manobre 0,420 /R x 16,94540 = 7,11707

Subtotal: 14,20982 14,20982
Materials

B065960C M3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,050      x 59,38610 = 62,35541

Subtotal: 62,35541 62,35541

COST DIRECTE 76,56523
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,56523

P-15 E3C515H4 M3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa,
de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 79,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,144 /R x 16,94540 = 2,44014
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,096 /R x 20,26500 = 1,94544

Subtotal: 4,38558 4,38558
Maquinària

C1701100 H Camió amb bomba de formigonar 0,080 /R x 140,35925 = 11,22874

Subtotal: 11,22874 11,22874
Materials

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,050      x 60,66955 = 63,70303

Subtotal: 63,70303 63,70303

COST DIRECTE 79,31735
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,31735



EQUIPAMENT TURÍSTIC INFO LES
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PARTIDES D'OBRA

P-16 E3CB3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2, per a l'armadura de lloses

Rend.: 1,000 1,14 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 20,26500 = 0,12159
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 17,99725 = 0,17997

Subtotal: 0,30156 0,30156
Materials

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,82900 = 0,82900

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,005      x 0,94570 = 0,00473

Subtotal: 0,83373 0,83373

COST DIRECTE 1,13529
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,13529

P-17 E3CDC100 M2 Encofrat amb taulons de fusta per a lloses de
fonaments

Rend.: 1,000 21,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,450 /R x 20,26500 = 9,11925
A0133000 h Ajudant encofrador 0,500 /R x 17,99725 = 8,99863

Subtotal: 18,11788 18,11788
Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,150      x 1,07115 = 0,16067
B0DZA000 l Desencofrant 0,030      x 2,07475 = 0,06224
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 7,300      x 0,40530 = 2,95869
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,002      x 164,77375 = 0,32955

Subtotal: 3,51115 3,51115

COST DIRECTE 21,62903
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,62903

P-18 E3Z112QZ m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HM-12.5/P/40/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de
camió

Rend.: 1,000 9,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,075 /R x 20,26500 = 1,51988
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 16,94540 = 2,54181

Subtotal: 4,06169 4,06169

EQUIPAMENT TURÍSTIC INFO LES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/10/16 Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

Materials

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,105      x 56,39460 = 5,92143

Subtotal: 5,92143 5,92143

COST DIRECTE 9,98312
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,98312

P-19 E433F142 m3 Biga de fusta laminada amb marcatge CE de qualitat
visible, col.locada a l'obra sobre suports de fusta o
acer amb tractament insecticida-fungicida. Inclòs
peçes metàl.liques per a l'ancoratge als pilars
metàl.lics i murs de formigó.

Rend.: 1,000 551,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 4,000 /R x 20,61240 = 82,44960
A013A000 h Ajudant fuster 2,000 /R x 18,13235 = 36,26470

Subtotal: 118,71430 118,71430
Materials

B433F140 m3 Biga de fusta laminada amb marcatge CE de qualitat
visible, col.locada a l'obra sobre suports de fusta o
acer amb tractament insecticida-fungicida.

1,000      x 432,32000 = 432,32000

Subtotal: 432,32000 432,32000

COST DIRECTE 551,03430
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 551,03430

P-20 E43DZZZZ M2 Enllatat de 40x160 mmm sobre encadellat de
146x19mm.

Rend.: 1,000 5,66 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,100 /R x 20,61240 = 2,06124
A013A000 h Ajudant fuster 0,100 /R x 18,13235 = 1,81324

Subtotal: 3,87448 3,87448
Materials

B0A32000 kg Clau acer galvanitzat 0,100      x 1,33170 = 0,13317
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,010      x 164,77375 = 1,64774

Subtotal: 1,78091 1,78091
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 5,65539
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,65539

P-21 E4415115 KG Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars
formats per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col.locat a l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 1,61 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,015 /R x 20,60275 = 0,30904
A0135000 h Ajudant soldador 0,015 /R x 18,06480 = 0,27097

Subtotal: 0,58001 0,58001
Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,015 /R x 2,86605 = 0,04299

Subtotal: 0,04299 0,04299
Materials

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

1,000      x 0,98430 = 0,98430

Subtotal: 0,98430 0,98430

COST DIRECTE 1,60730
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,60730

P-22 E44Z5A25 KG Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col.locat a
l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 3,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,050 /R x 20,60275 = 1,03014
A0135000 h Ajudant soldador 0,050 /R x 18,06480 = 0,90324

Subtotal: 1,93338 1,93338
Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,050 /R x 2,86605 = 0,14330

EQUIPAMENT TURÍSTIC INFO LES
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Subtotal: 0,14330 0,14330
Materials

B44Z5A2A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat al taller per a col.locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,26415 = 1,26415

Subtotal: 1,26415 1,26415

COST DIRECTE 3,34083
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,34083

P-23 E4ZWU002 u Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de D 12 mm,
amb cargol, volandera i femella per a fixació de
perfils metàl.lics a estructura de formigó

Rend.: 1,000 6,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,125 /R x 16,94540 = 2,11818
A0121000 h Oficial 1a 0,125 /R x 21,22035 = 2,65254

Subtotal: 4,77072 4,77072
Materials

B0A62H00 u Tac d'acer de D 12 mm, amb cargol, volandera i
femella

1,000      x 1,23520 = 1,23520

Subtotal: 1,23520 1,23520

COST DIRECTE 6,00592
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,00592

P-24 E4ZZU001 dm3 Reblert de bases d'anivellament, amb morter sense
retracció de ciment i sorra

Rend.: 1,000 3,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 20,26500 = 1,01325
A0140000 h Manobre 0,050 /R x 16,94540 = 0,84727

Subtotal: 1,86052 1,86052
Materials

B071U001 dm3 Morter sense retracció per anivellament  de plaques
de ciment i sorra

1,000      x 1,24485 = 1,24485

Subtotal: 1,24485 1,24485
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COST DIRECTE 3,10537
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,10537

P-25 E52453B1 m2 Coberta de llosa rectangular de pissarra de 6 mm de
gruix, preu mitjà, de 40x30 cm, clavada amb claus
d'acer galvanitzat i amb part proporcional de
paraneus inclosos.

Rend.: 1,000 48,94 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-26 E5454M76 m2 Coberta amb perfil nervat de planxa d'acer
galvanitzada i lacada, amb 4 nervis separats entre
250 i 270 mm i una alçària entre 40 i 50 mm, d'1,2
mm de gruix, amb una inèrcia entre 25 i 41 cm4 i una
massa superficial entre 11 i 12 kg/m2, acabat llis de
color estàndard, col·locat amb fixacions mecàniques.

Rend.: 1,000 22,78 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-27 E5Z20001 m2 Col.locació d'encadellat de fusta d´avet de
146X19mm, col.locades amb fixacions mecàniques.

Rend.: 1,000 11,73 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,100 /R x 20,26500 = 2,02650
A0137000 h Ajudant col.locador 0,100 /R x 17,99725 = 1,79973

Subtotal: 3,82623 3,82623
Materials

B0CUA0V0 m2 Encadellat avet 146x19mm 1,000      x 7,90335 = 7,90335

Subtotal: 7,90335 7,90335

COST DIRECTE 11,72958
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,72958

P-28 E5Z20002 m2 Col.locació de taulers de fusta basta de 25mm,
col.locades amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 8,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col.locador 0,100 /R x 17,99725 = 1,79973
A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,100 /R x 20,26500 = 2,02650

Subtotal: 3,82623 3,82623
Materials

B0CUA0V1 m2 Fusta basta 25mm 1,000      x 4,82500 = 4,82500

Subtotal: 4,82500 4,82500
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COST DIRECTE 8,65123
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,65123

P-29 E5Z20011 m2 Col.locació d'encadellat de fusta d´avet de
146X30mm, col.locades amb fixacions mecàniques.

Rend.: 1,000 19,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col.locador 0,100 /R x 17,99725 = 1,79973
A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,100 /R x 20,26500 = 2,02650

Subtotal: 3,82623 3,82623
Materials

B0CUA0V2 m2 Encadellat avet 146x30mm 1,000      x 15,80670 = 15,80670

Subtotal: 15,80670 15,80670

COST DIRECTE 19,63293
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,63293

P-30 E5Z2FZKX M2 Solera d'encadellat ceràmic de 800x250x35 mm,
col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l, recolzada sobre envanets
de sostremort

Rend.: 1,000 17,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,440 /R x 20,26500 = 8,91660
A0140000 h Manobre 0,220 /R x 16,94540 = 3,72799

Subtotal: 12,64459 12,64459
Materials

B0F9523X U Encadellat ceràmic de 800x250x35 mm 10,000      x 0,46320 = 4,63200
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,003      x 98,61817 = 0,29585

Subtotal: 4,92785 4,92785

COST DIRECTE 17,57244
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,57244

P-31 E5ZAU00Z m Carener/remats laterals de coberta, de planxa d'acer
prelacada de 0,70 mm de gruix, preformada i 50 cm
de desenvolupament, col.locat amb fixacions
mecàniques

Rend.: 1,000 13,96 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,121 /R x 16,94540 = 2,05039
A012L000 h Oficial 1a llauner 0,242 /R x 20,94050 = 5,06760

Subtotal: 7,11799 7,11799
Materials

B5ZZAEJ0 u Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom 2,500      x 0,08685 = 0,21713
B5ZAU001 m Peça per a carener, de planxa d'acer galvanitzat de

0,70 mm de gruix, de 50 cm de desenvolupament,
com a màxim, amb 8 plecs

1,020      x 6,49445 = 6,62434

Subtotal: 6,84147 6,84147

COST DIRECTE 13,95946
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,95946

P-32 E5ZD5DCZ m Minvell fixat al parament, de planxa d'acer prelacada
de 0,7 mm de gruix, preformada i de 40 cm de
desenvolupament, col.locada amb fixacions
mecàniques

Rend.: 1,000 10,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 16,94540 = 1,69454
A012L000 h Oficial 1a llauner 0,200 /R x 20,94050 = 4,18810

Subtotal: 5,88264 5,88264
Materials

B5ZZAEJ0 u Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom 4,000      x 0,08685 = 0,34740
B5ZD1DC3 m Peça per a minvell de planxa d'acer galvanitzat de

0,7 mm de gruix, de 40 cm de desenvolupament,
com a màxim, amb 3 plecs

1,020      x 4,13020 = 4,21280

Subtotal: 4,56020 4,56020

COST DIRECTE 10,44284
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,44284

P-33 E5ZJU030 M Canal exterior de secció rectangular de planxa d'acer
prelacada de 0,8 mm de gruix i 55 cm de
desenvolupament, col.locada amb peces especials i
connectada al baixant

Rend.: 1,000 27,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 16,94540 = 2,54181
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 20,94050 = 4,18810
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 20,26500 = 6,07950
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Subtotal: 12,80941 12,80941
Materials

B5ZZJLPT U Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

5,000      x 0,22195 = 1,10975

B5ZHUA20 U Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de
secció rectangular de planxa d'acer prelacada de
0,8mm de gruix i 55cm de desenvolupament

2,500      x 3,08800 = 7,72000

B5ZHU030 M Canal exterior de planxa d'acer prelacada de 0,8 mm
de gruix de 55 cm de desenvolupament, com a
màxim, i secció rectangular

1,300      x 4,72850 = 6,14705

Subtotal: 14,97680 14,97680

COST DIRECTE 27,78621
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,78621

P-34 E612851K M2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de
maó calat de 290x140x50 mm, per a revestir,
col.locat amb morter mixt amb ciment CEM II 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 39,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,490 /R x 16,94540 = 8,30325
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,980 /R x 20,26500 = 19,85970

Subtotal: 28,16295 28,16295
Materials

B0F1D251 u Maó calat, de 29x14x5 cm, per a revestir 58,240      x 0,13510 = 7,86822
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,035      x 98,61817 = 3,45164

Subtotal: 11,31986 11,31986

COST DIRECTE 39,48281
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,48281

P-35 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 19,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,230 /R x 16,94540 = 3,89744
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,460 /R x 20,26500 = 9,32190
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Subtotal: 13,21934 13,21934
Materials

B0FA12A0 U Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD,
segons la norma UNE-EN 771-1

22,501      x 0,20265 = 4,55983

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,013      x 98,61817 = 1,28204

Subtotal: 5,84187 5,84187

COST DIRECTE 19,06121
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,06121

P-36 E635U0Z2 m2 Panell sandwich de façana de xapa metàl.lica llisa de
50 mm de gruix, format per xapa llisa galvanitzada i
prelacada de 0,80 mm de gruix a l´exterior, aïllament
tèrmic de 0,36 Kcal/m2 d´escuma de poliureta i xapa
plana galvanitzada de 0,50 mm a l´interior, acabat
termolacat de poliester de silicona de 25 micres de
color segons projecte, fixat a subestructura, part
proporcional d´enmarcat per finestres amb bastiment
de fusteria d´alumini, segons plànol de detall,
incloent-hi les parts proporcionals de remats de xapa
en portes, cantoneres i remats inferiors, feltre de fibra
de vidre, amb fixacions sense reblons vistos, muntat
tot el conjunt d´acord amb la d.f. segons planol de
taller a presentar amb el mínim de juntes verticals, tot
el conjunt totalment acabat, subministre i col.locació .

Rend.: 1,000 41,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,120 /R x 17,99725 = 2,15967
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,490 /R x 20,94050 = 10,26085

Subtotal: 12,42052 12,42052
Materials

B0C5U00Y m2 Panell sandwich de façana de xapa metàl.lica llisa de
50 mm de gruix, format per xapa llisa galvanitzada i
prelacada de 0,80 mm de gruix a l´exterior, aïllament
tèrmic de 0,36 Kcal/m2 d´escuma de poliureta i xapa
plana galvanitzada de 0,50 mm a l´interior, acabat

1,000      x 28,95000 = 28,95000
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termolacat de poliester de silicona de 25 micres de
color segons projecte, fixat a subestructura, part
proporcional d´enmarcat per finestres amb bastiment
de fusteria d´alumini, segons plànol de detall,
incloent-hi les parts proporcionals de remats de xapa
en portes, cantoneres i remats inferiors, feltre de fibra
de vidre, amb fixacions sense reblons vistos, muntat
tot el conjunt d´acord amb la d.f. segons planol de
taller a presentar amb el mínim de juntes verticals, tot
el conjunt totalment acabat, subminstre i col.locació .

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 3,000      x 0,06755 = 0,20265

Subtotal: 29,15265 29,15265

COST DIRECTE 41,57317
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,57317

P-37 E65A65Z2 m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de
muntant d'amplària entre 66 i 75 mm, col.locats cada
45 cm, i canal d'amplària entre 66 i 75 mm, amb
banda acústica autoadhesiva, fixats mecànicament.
Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució
de la mateixa, part proporcional de minves d'execució
i/o forma, formació de cortiners, neteja final i tots els
elements i mitjans auxiliars necessaris per a la
realització de la partida. Totalment acabat segons
plànols de detalls d'obra.

Rend.: 1,000 10,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,130 /R x 20,94050 = 2,72227
A013M000 h Ajudant muntador 0,040 /R x 17,99725 = 0,71989

Subtotal: 3,44216 3,44216
Materials

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,14475 = 0,86850
B0A4A400 cu Visos, galvanitzats 0,120      x 1,86245 = 0,22349
B6B12400 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments

horitzontals amb perfils entre 66 i 75 mm d'amplària
1,040      x 1,19660 = 1,24446

B6B11400 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils entre 66 i 75 mm d'amplària

3,172      x 1,35100 = 4,28537

Subtotal: 6,62182 6,62182
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COST DIRECTE 10,06398
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,06398

P-38 E66AU0Z6 m2 Divisòria amb placa de resines sintètiques tipus
Trespa Athlon de Hoesch o equivalent, de 13 mm de
gruix, color a definir per la DO, inclòs ''U'' d'alumini de
remat superior i inferior, peus regulables, frontisses,
tanca i pom amb indicador de lliure/ocupat, tot d'acer
inoxidable.
Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució
de la mateixa, part proporcional de minves d'execució
i/o forma, formació de taulells, neteja final i tots els
elements i mitjans auxiliars necessaris per a la
realització de la partida. Totalment acabat segons
plànols de detalls d'obra.

Rend.: 1,000 188,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col.locador 1,000 /R x 17,99725 = 17,99725
A0127000 h Oficial 1a col.locador 1,000 /R x 20,26500 = 20,26500

Subtotal: 38,26225 38,26225
Materials

B0CVU015 m2 Divisòria amb placa resines sintètiques tipus Trespa
Athlon de Hoesch o equivalent, de 13 mm de gruix,
color a definir per la DO, inclòs ''U'' d'alumini de remat
superior i inferior, peus regulables, frontisses, tanca i
pom amb indicador de lliure/ocupat, tot d'acer
inoxidable

1,050      x 143,07090 = 150,22445

Subtotal: 150,22445 150,22445

COST DIRECTE 188,48670
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 188,48670

P-39 E66EU100 m2 Mampara modular cega de 80 mm de gruix, amb
doble tauler aglomerat acabat amb melamina de 16
mm de gruix, espai interior reblert amb aïllament de
llana de roca, sòcol inferior d'alumini i remat superior
també d'alumini, amb sistema de suspensió sobre
perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts
termoplàstics per al segellat dels taulers i del
perímetre de la mampara, col.locada.

Rend.: 1,000 63,92 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,350 /R x 17,99725 = 6,29904
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,350 /R x 20,94050 = 7,32918

Subtotal: 13,62822 13,62822
Materials

B66EU100 m2 Mampara modular cega de 80 mm de gruix, amb
doble tauler aglomerat acabat amb melamina de 16
mm de gruix, espai interior reblert amb aïllament de
llana de roca, sòcol inferior d'alumini i remat superior
també d'alumini, amb sistema de suspensió sobre
perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts
termoplàstics per al segellat dels taulers i del
perímetre de la mampara

1,000      x 50,29580 = 50,29580

Subtotal: 50,29580 50,29580

COST DIRECTE 63,92402
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,92402

P-40 E66EUA10 m2 Mòdul de porta batent per a mampara modular, de
cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana
acabat melaminat, fulla de 40 mm de gruix, de 90 cm
d'amplària com a màxim i de 210 cm d'alçària, inclosa
la ferramenta

Rend.: 1,000 209,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,350 /R x 17,99725 = 6,29904
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,350 /R x 20,94050 = 7,32918

Subtotal: 13,62822 13,62822
Materials

B66EUA10 m2 Mòdul de porta batent per a mampara modular, de
cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana
acabat melaminat, fulla de 40 mm de gruix, de 82,5
cm d'amplària com a màxim i de 210 cm d'alçària,
inclosa la ferramenta

1,000      x 195,75990 = 195,75990

Subtotal: 195,75990 195,75990

COST DIRECTE 209,38812
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 209,38812

P-41 E7435D01 m2 Subministrament i col·locació d'emulsió asfàltica
modificada amb polimers tipus Prenotech projectada
a màquina formant una làmina continua sense juntes
i totalment adherida a la superficie amb dotació de 5
a 6Kg/m2, amb espesors mínims de 3 a 4mm, inclós
neteja i preparació de superficie segons
especificacions tècniques,  completament acabat.

Rend.: 1,000 22,48 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col.locador 0,100 /R x 17,99725 = 1,79973
A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,150 /R x 20,26500 = 3,03975

Subtotal: 4,83948 4,83948
Materials

B7435D01 m2 Emulsió asfàltica modificada amb polimers tipus
Prenotech projectada a màquina formant una làmina
continua sense juntes i totalment adherida a la
superficie amb dotació de 5 a 6Kg/m2, amb espesors
mínims de 3 a 4mm.

1,050      x 16,80065 = 17,64068

Subtotal: 17,64068 17,64068

COST DIRECTE 22,48016
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,48016

P-42 E7A1220X M2 Barrera de vapor transpirable Klober o similar. Rend.: 1,000 2,15 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
A0137000 h Ajudant col.locador 0,020 /R x 17,99725 = 0,35995
A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,040 /R x 20,26500 = 0,81060

Subtotal: 1,17055 1,17055
Materials

B7Z2400X KG Barrera de vapor 1,000      x 0,98430 = 0,98430

Subtotal: 0,98430 0,98430

COST DIRECTE 2,15485
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,15485

P-43 E7B21E0L M2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2,
col.locada no adherida

Rend.: 1,000 1,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,030 /R x 20,26500 = 0,60795
A0137000 h Ajudant col.locador 0,015 /R x 17,99725 = 0,26996

Subtotal: 0,87791 0,87791
Materials

B7711F00 M2 Vel de polietilè de gruix 100 µm i de pes 96 g/m2 1,100      x 0,17370 = 0,19107

Subtotal: 0,19107 0,19107

COST DIRECTE 1,06898
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,06898

EQUIPAMENT TURÍSTIC INFO LES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/10/16 Pàg.: 36

PARTIDES D'OBRA

P-44 E7C26831 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS),
segons UNE-EN 13164, de 80 mm de gruix i
resistència a compressió >=100 kPa, resistència
tèrmica entre 2,857 i 2,581 m2.K/W, amb la
superfície llisa i amb cantell encadellat, col·locada
sense adherir.

Rend.: 1,000 15,84 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-45 E7C2GG71 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS),
segons UNE-EN 13164, de 160 mm de gruix i
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència
tèrmica entre 2,857 i 2,581 m2.K/W, amb la
superfície llisa i amb cantell mitjamossa, col·locada
sense adherir

Rend.: 1,000 29,99 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-46 E7C76301 M2 Aïllament amb làmina de polietilè expandit reticulat
de 3 mm de gruix, col.locada no adherida tipus
Tecnol o similar.

Rend.: 1,000 1,87 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,040 /R x 20,26500 = 0,81060
A0137000 h Ajudant col.locador 0,020 /R x 17,99725 = 0,35995

Subtotal: 1,17055 1,17055
Materials

B7C76300 M2 Làmina de polietilè expandit reticulat de gruix 3 mm 1,100      x 0,63690 = 0,70059

Subtotal: 0,70059 0,70059

COST DIRECTE 1,87114
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,87114

P-47 E7C9H8Z7 m2 Aïllament amb placa semirígida de llana de roca de
densitat 26 a 35 kg/m3 de 60 mm de gruix, col.locada
sense adherir.
Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució
de la mateixa, part proporcional de minves d'execució
i/o forma, formació de cortiners, neteja final i tots els
elements i mitjans auxiliars necessaris per a la
realització de la partida. Totalment acabat segons
plànols de detalls d'obra.

Rend.: 1,000 4,20 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 16,94540 = 0,50836
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 20,26500 = 1,21590

Subtotal: 1,72426 1,72426
Materials

B7C9H800 m2 Placa semirígida de llana de roca de densitat 26 a 35
kg/m3 de 60 mm de gruix

1,050      x 2,35460 = 2,47233

Subtotal: 2,47233 2,47233

COST DIRECTE 4,19659
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,19659

P-48 E7D69TK0 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de
imprimació per a pintura intumescent i tres capes de
pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm

Rend.: 1,000 38,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,075 /R x 17,99725 = 1,34979
A012D000 h Oficial 1a pintor 0,770 /R x 20,26500 = 15,60405

Subtotal: 16,95384 16,95384
Materials

B8ZAG000 kg Imprimació per a pintura intumescent 0,170      x 7,66210 = 1,30256
B89ZT000 kg Pintura intumescent 2,153      x 9,26400 = 19,94539

Subtotal: 21,24795 21,24795

COST DIRECTE 38,20179
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,20179

P-49 E81121D2 M2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l, remolinat

Rend.: 1,000 14,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,460 /R x 20,26500 = 9,32190
A0140000 h Manobre 0,230 /R x 16,94540 = 3,89744

Subtotal: 13,21934 13,21934
Materials

D0701641 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,017      x 68,98303 = 1,17271

EQUIPAMENT TURÍSTIC INFO LES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/10/16 Pàg.: 38
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Subtotal: 1,17271 1,17271

COST DIRECTE 14,39205
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,39205

P-50 E83F50Z3 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat de 15 mm
de gruix, col.locada sobre perfileria d'acer galvanitzat
amb fixacions mecàniques.
Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució
de la mateixa, part proporcional de minves d'execució
i/o forma, formació de cortiners, neteja final i tots els
elements i mitjans auxiliars necessaris per a la
realització de la partida. Totalment acabat segons
plànols de detalls d'obra.

Rend.: 1,000 13,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col.locador 0,060 /R x 17,99725 = 1,07984
A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,190 /R x 20,26500 = 3,85035

Subtotal: 4,93019 4,93019
Materials

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,250      x 8,16390 = 2,04098
B0527030 kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques,

segons norma UNE-EN 14496
0,525      x 0,49215 = 0,25838

B0CC5000 m2 Placa de guix laminat de 15 mm de gruix 1,060      x 5,08555 = 5,39068
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de

guix laminat
1,995      x 0,06755 = 0,13476

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,399      x 1,02290 = 0,40814

Subtotal: 8,23294 8,23294

COST DIRECTE 13,16313
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,16313

P-51 E83FUHZ4 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat antihumitat
de 15 mm de gruix, col.locada sobre perfileria d´acer
galvanitzat amb fixacions mecàniques.
Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució
de la mateixa, part proporcional de minves d'execució
i/o forma, formació de cortiners, neteja final i tots els
elements i mitjans auxiliars necessaris per a la
realització de la partida. Totalment acabat segons
plànols de detalls d'obra.

Rend.: 1,000 13,46 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col.locador 0,060 /R x 17,99725 = 1,07984
A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,190 /R x 20,26500 = 3,85035

Subtotal: 4,93019 4,93019
Materials

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,400      x 1,02290 = 0,40916
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de

guix laminat
2,000      x 0,06755 = 0,13510

B0527030 kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques,
segons norma UNE-EN 14496

0,530      x 0,49215 = 0,26084

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,250      x 8,16390 = 2,04098
B0CC5H00 m2 Placa de guix laminat antihumitat de 15 mm de gruix 1,050      x 5,41365 = 5,68433

Subtotal: 8,53041 8,53041

COST DIRECTE 13,46060
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,46060

P-52 E865U11X m2 Tauler de recepció de fusta i resines sintètiques, de
densitat mitjana, DM, hidròfug, de 16 mm de gruix,
col.locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 17,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col.locador 0,200 /R x 17,99725 = 3,59945
A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,200 /R x 20,26500 = 4,05300

Subtotal: 7,65245 7,65245
Materials

B0CUU110 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de
densitat mitjana, hidròfug, de 16 mm de gruix

1,350      x 7,09275 = 9,57521

B0A32000 kg Clau acer galvanitzat 0,150      x 1,33170 = 0,19976

Subtotal: 9,77497 9,77497

COST DIRECTE 17,42742
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,42742

P-53 E867U01Z m2 Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica
reforçada amb fibra de vidre, tipus classic imperial,
col.locat adherit

Rend.: 1,000 20,86 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col.locador 0,100 /R x 17,99725 = 1,79973
A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,150 /R x 20,26500 = 3,03975

Subtotal: 4,83948 4,83948

EQUIPAMENT TURÍSTIC INFO LES
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Materials

B0901000 kg Adhesiu en dispersió aquosa 0,300      x 2,49935 = 0,74981
B867U010 m2 Làmina vinílica reforçada amb fibra de vidre per a

revestiment de paraments verticals, tipus Vescom o
equivalent

1,050      x 14,54255 = 15,26968

Subtotal: 16,01949 16,01949

COST DIRECTE 20,85897
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,85897

E8985BJ0 M2 Pintat de parament vertical d'acer, a l'esmalt sintètic,
amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues
d'acabat

Rend.: 1,000 8,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,200 /R x 20,26500 = 4,05300
A013D000 h Ajudant pintor 0,020 /R x 17,99725 = 0,35995

Subtotal: 4,41295 4,41295
Materials

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,255      x 9,11925 = 2,32541
B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 0,204      x 8,00950 = 1,63394

Subtotal: 3,95935 3,95935

COST DIRECTE 8,37230
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,37230

P-54 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Rend.: 1,000 4,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 20,26500 = 2,02650
A013D000 h Ajudant pintor 0,010 /R x 17,99725 = 0,17997

Subtotal: 2,20647 2,20647
Materials

B8ZA1000 kg Segelladora 0,153      x 5,81895 = 0,89030
B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 0,398      x 3,21345 = 1,27895

Subtotal: 2,16925 2,16925
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COST DIRECTE 4,37572
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,37572

P-55 E89BABJ0 M2 Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a 12 cm
de separació, amb esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

Rend.: 1,000 15,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,050 /R x 17,99725 = 0,89986
A012D000 h Oficial 1a pintor 0,520 /R x 20,26500 = 10,53780

Subtotal: 11,43766 11,43766
Materials

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 0,204      x 8,00950 = 1,63394
B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,255      x 9,11925 = 2,32541

Subtotal: 3,95935 3,95935

COST DIRECTE 15,39701
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,39701

P-56 E8A82CC1 m2 Envernissat de parament horitzontal de fusta, al
vernís de poliuretà, amb una capa de protector
químic insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la
superfície mat

Rend.: 1,000 10,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,030 /R x 17,99725 = 0,53992
A012D000 h Oficial 1a pintor 0,300 /R x 20,26500 = 6,07950

Subtotal: 6,61942 6,61942
Materials

B8ZA3000 KG Protector químic insecticida-fungicida 0,150      x 6,01195 = 0,90179
B8AZC100 kg Vernís de poliuretà d'1 component 0,255      x 10,34480 = 2,63792

Subtotal: 3,53971 3,53971

COST DIRECTE 10,15913
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,15913

P-57 E9232B91 M2 Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària
màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del
material

Rend.: 1,000 7,46 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

EQUIPAMENT TURÍSTIC INFO LES
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Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 16,94540 = 0,84727
A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 17,53405 = 1,75341

Subtotal: 2,60068 2,60068
Maquinària

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,050 /R x 10,99135 = 0,54957

Subtotal: 0,54957 0,54957
Materials

B0332300 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 0,268      x 16,08655 = 4,31120

Subtotal: 4,31120 4,31120

COST DIRECTE 7,46145
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,46145

P-58 E93AA3C0 m2 Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb
morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 5,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,080 /R x 20,26500 = 1,62120
A0140000 h Manobre 0,110 /R x 16,94540 = 1,86399

Subtotal: 3,48519 3,48519
Materials

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,035      x 66,69115 = 2,33419

Subtotal: 2,33419 2,33419

COST DIRECTE 5,81938
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,81938

P-59 E9P1U03Y m2 Paviment vinilic tipus Wetroom concept-Granit
Multisafe o similar sobre llamina drenant tipus
Tercoline o similar, incloses peces auxiliars i
col.locació de peça mitja canya (antilliscant).

Rend.: 1,000 15,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col.locador 0,080 /R x 17,99725 = 1,43978
A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,168 /R x 20,26500 = 3,40452

Subtotal: 4,84430 4,84430
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Materials

B9P1U035 m2 Làmina de PVC heterogeni en rotlle, classe 32-34
segons UNE-EN 685 i de 3,2 mm de gruix

1,050      x 9,01310 = 9,46376

B9PZ1400 m Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre 0,600      x 0,16405 = 0,09843
B0901000 kg Adhesiu en dispersió aquosa 0,300      x 2,49935 = 0,74981

Subtotal: 10,31200 10,31200

COST DIRECTE 15,15630
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,15630

P-60 E9P1U03Z m2 Paviment vinilic tipus Mipolam Troplan 100 sobre
llamina drenant tipus Tercoline o similar, incloses
peces auxiliars i col.locació de sòcol amb peça
trusplast.

Rend.: 1,000 22,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col.locador 0,080 /R x 17,99725 = 1,43978
A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,168 /R x 20,26500 = 3,40452

Subtotal: 4,84430 4,84430
Materials

B9P1U035 m2 Làmina de PVC heterogeni en rotlle, classe 32-34
segons UNE-EN 685 i de 3,2 mm de gruix

1,830      x 9,01310 = 16,49397

B9PZ1400 m Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre 0,600      x 0,16405 = 0,09843
B0901000 kg Adhesiu en dispersió aquosa 0,300      x 2,49935 = 0,74981

Subtotal: 17,34221 17,34221

COST DIRECTE 22,18651
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,18651

P-61 EAF32FZ1 u Subministre i col.locació de conjunt de fusteria
metàl.lica d'alumini lacat de color negre (Amb segell
de qualitat s'exigeix garantia d'adherència de 10
anys) de la casa Technal (serie FXI per mòduls fixes,
GTI per a correderes i PXI per a batents) o equivalent
d'idèntiques característiques. Inclosos bastiments de
base d'acer inoxidable, junts de EPDM, guies de
persiana i remats perimetrals interiors i exteriors
d'entrega (tapetes, xapa preformada, angles,
cantonades, reomplerts d'aïllament i segellat de
silicona)

Fusteria tipus: F1
Dimensions totals: 2,25x2,30m
Composició: Finestra batent horitzontal superior i fixe
inferior
Preparada per rebre vidre 3+3/10/3+3

Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució
de la mateixa, part proporcional de minves d'execució
i/o forma, neteja final i tots els elements i mitjans
auxiliars necessaris per a la realització de la partida.

Rend.: 1,000 646,49 €
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Totalment acabat segons plànols de detalls d'obra.

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 20,94050 = 20,94050
A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 17,99725 = 17,99725

Subtotal: 38,93775 38,93775
Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,140      x 13,97320 = 1,95625

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,430      x 13,37490 = 5,75121

BAF3279C m2 Finestra d'alumini lacat, amb trencament de pont
tèrmic, per a col.locar sobre bastiment de base, amb
fulles batents o correderes, 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 C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana

5,180      x 115,80000 = 599,84400

Subtotal: 607,55146 607,55146

COST DIRECTE 646,48921
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 646,48921

P-62 EAF32FZ2 u Subministre i col.locació de conjunt de fusteria
metàl.lica d'alumini lacat de color negre (Amb segell
de qualitat s'exigeix garantia d'adherència de 10
anys) de la casa Technal (serie FXI per mòduls fixes,
GTI per a correderes i PXI per a batents) o equivalent
d'idèntiques característiques. Inclosos bastiments de
base d'acer inoxidable, junts de EPDM, guies de
persiana i remats perimetrals interiors i exteriors
d'entrega (tapetes, xapa preformada, angles,
cantonades, reomplerts d'aïllament i segellat de
silicona)

Fusteria tipus: F2
Dimensions totals: 1,25x4,70m
Composició: Finestra fixa superior i batent inferior.
Preparada per rebre vidre 3+3/10/3+3

Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució
de la mateixa, part proporcional de minves d'execució
i/o forma, neteja final i tots els elements i mitjans
auxiliars necessaris per a la realització de la partida.
Totalment acabat segons plànols de detalls d'obra.

Rend.: 1,000 788,27 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,500 /R x 17,99725 = 44,99313
A012M000 h Oficial 1a muntador 2,500 /R x 20,94050 = 52,35125

Subtotal: 97,34438 97,34438
Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,140      x 13,97320 = 1,95625

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,430      x 13,37490 = 5,75121

BAF3279C m2 Finestra d'alumini lacat, amb trencament de pont
tèrmic, per a col.locar sobre bastiment de base, amb
fulles batents o correderes, 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 C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana

5,900      x 115,80000 = 683,22000

Subtotal: 690,92746 690,92746

COST DIRECTE 788,27184
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 788,27184

P-63 EAF32FZ3 u Subministre i col.locació de conjunt de fusteria
metàl.lica d'alumini lacat de color gris (Amb segell de
qualitat s'exigeix garantia d'adherència de 10 anys)
de la casa Technal (serie FXI per mòduls fixes, GTI
per a correderes i PXI per a batents) o equivalent
d'idèntiques característiques. Inclosos bastiments de
base d'acer inoxidable, junts de EPDM, guies de
persiana i remats perimetrals interiors i exteriors
d'entrega (tapetes, xapa preformada, angles,
cantonades, reomplerts d'aïllament i segellat de
silicona)

Fusteria tipus: F3
Dimensions totals: 1,00X1,80m
Composició: Finestra tipus velux fixe
Preparada per rebre vidre 3+3/10/3+3

Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució
de la mateixa, part proporcional de minves d'execució
i/o forma, neteja final i tots els elements i mitjans
auxiliars necessaris per a la realització de la partida.
Totalment acabat segons plànols de detalls d'obra.

Rend.: 1,000 184,39 €

EQUIPAMENT TURÍSTIC INFO LES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/10/16 Pàg.: 46

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 17,99725 = 3,59945
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,800 /R x 20,94050 = 16,75240

Subtotal: 20,35185 20,35185
Materials

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,430      x 13,37490 = 5,75121

BAF3279D m2 Finestra d'alumini lacat, amb trencament de pont
tèrmic, per a col.locar sobre bastiment de base, amb
fulles fixes, 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 C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana

1,800      x 86,85000 = 156,33000

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,140      x 13,97320 = 1,95625

Subtotal: 164,03746 164,03746

COST DIRECTE 184,38931
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 184,38931

P-64 EAF32FZ4 u Subministre i col.locació de conjunt de fusteria
metàl.lica d'alumini lacat de color negre (Amb segell
de qualitat s'exigeix garantia d'adherència de 10
anys) de la casa Technal (serie FXI per mòduls fixes,
GTI per a correderes i PXI per a batents) o equivalent
d'idèntiques característiques. Inclosos bastiments de
base d'acer inoxidable, junts de EPDM, tiradors, clau,
guies de persiana i remats perimetrals interiors i
exteriors d'entrega (tapetes, xapa preformada,
angles, cantonades, reomplerts d'aïllament i segellat
de silicona)

Fusteria tipus: PA
Dimensions totals: 3,40X2,70m
Composició: 2 Portes batents i 2 fixes.
Preparada per rebre vidre: 3+3/10/3+3

Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució
de la mateixa, part proporcional de minves d'execució
i/o forma, neteja final i tots els elements i mitjans
auxiliars necessaris per a la realització de la partida.
Totalment acabat segons plànols de detalls d'obra.

Rend.: 1,000 1.148,63 €



EQUIPAMENT TURÍSTIC INFO LES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/10/16 Pàg.: 47

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 17,99725 = 35,99450
A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 20,94050 = 41,88100

Subtotal: 77,87550 77,87550
Materials

BAF3279C m2 Finestra d'alumini lacat, amb trencament de pont
tèrmic, per a col.locar sobre bastiment de base, amb
fulles batents o correderes, 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 C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana

9,180      x 115,80000 = 1.063,04400

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,430      x 13,37490 = 5,75121

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,140      x 13,97320 = 1,95625

Subtotal: 1.070,75146 1.070,75146

COST DIRECTE 1.148,62696
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.148,62696

P-65 EAF32FZ6 u Subministre i col.locació de conjunt de fusteria
metàl.lica d'alumini lacat de color negre (Amb segell
de qualitat s'exigeix garantia d'adherència de 10
anys) de la casa Technal (serie FXI per mòduls fixes,
GTI per a correderes i PXI per a batents) o equivalent
d'idèntiques característiques. Inclosos bastiments de
base d'acer inoxidable, junts de EPDM, tiradors, clau,
guies de persiana i remats perimetrals interiors i
exteriors d'entrega (tapetes, xapa preformada,
angles, cantonades, reomplerts d'aïllament i segellat
de silicona)

Fusteria tipus: P6
Dimensions totals: 1,92X2,30m
Composició: 1 Porta batent i 1 fixe.
Preparada per rebre vidre: Portes 3+3, Reste
3+3/10/3+3

Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució
de la mateixa, part proporcional de minves d'execució
i/o forma, neteja final i tots els elements i mitjans
auxiliars necessaris per a la realització de la partida.
Totalment acabat segons plànols de detalls d'obra.

Rend.: 1,000 513,26 €

EQUIPAMENT TURÍSTIC INFO LES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/10/16 Pàg.: 48

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 17,99725 = 3,59945
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,800 /R x 20,94050 = 16,75240

Subtotal: 20,35185 20,35185
Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,140      x 13,97320 = 1,95625

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,430      x 13,37490 = 5,75121

BAF3279C m2 Finestra d'alumini lacat, amb trencament de pont
tèrmic, per a col.locar sobre bastiment de base, amb
fulles batents o correderes, 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 C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana

4,190      x 115,80000 = 485,20200

Subtotal: 492,90946 492,90946

COST DIRECTE 513,26131
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 513,26131

P-66 EAF32FZ7 u Subministre i col.locació de conjunt de fusteria
metàl.lica d'alumini lacat de color negre (Amb segell
de qualitat s'exigeix garantia d'adherència de 10
anys) de la casa Technal (serie FXI per mòduls fixes,
GTI per a correderes i PXI per a batents) o equivalent
d'idèntiques característiques. Inclosos bastiments de
base d'acer inoxidable, junts de EPDM, tiradors, clau,
guies de persiana i remats perimetrals interiors i
exteriors d'entrega (tapetes, xapa preformada,
angles, cantonades, reomplerts d'aïllament i segellat
de silicona)

Fusteria tipus: PA
Dimensions totals: 2,25X2,30m
Composició: 1 Porta batent i 1 fixe.
Preparada per rebre vidre: 3+3/10/3+3

Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució
de la mateixa, part proporcional de minves d'execució
i/o forma, neteja final i tots els elements i mitjans
auxiliars necessaris per a la realització de la partida.
Totalment acabat segons plànols de detalls d'obra.

Rend.: 1,000 646,49 €



EQUIPAMENT TURÍSTIC INFO LES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/10/16 Pàg.: 49

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 17,99725 = 17,99725
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 20,94050 = 20,94050

Subtotal: 38,93775 38,93775
Materials

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,430      x 13,37490 = 5,75121

BAF3279C m2 Finestra d'alumini lacat, amb trencament de pont
tèrmic, per a col.locar sobre bastiment de base, amb
fulles batents o correderes, 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 C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana

5,180      x 115,80000 = 599,84400

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,140      x 13,97320 = 1,95625

Subtotal: 607,55146 607,55146

COST DIRECTE 646,48921
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 646,48921

P-67 EAF32FZ8 u Subministre i col.locació de conjunt de fusteria
metàl.lica d'alumini lacat de color gris (Amb segell de
qualitat s'exigeix garantia d'adherència de 10 anys)
de la casa Technal (serie FXI per mòduls fixes, GTI
per a correderes i PXI per a batents) o equivalent
d'idèntiques característiques. Inclosos bastiments de
base d'acer inoxidable, junts de EPDM, guies de
persiana i remats perimetrals interiors i exteriors
d'entrega (tapetes, xapa preformada, angles,
cantonades, reomplerts d'aïllament i segellat de
silicona)

Fusteria tipus: F4
Dimensions totals: 1,00X1,20m
Composició: Finestra tipus velux practicable
Preparada per rebre vidre 3+3/10/3+3

Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució
de la mateixa, part proporcional de minves d'execució
i/o forma, neteja final i tots els elements i mitjans
auxiliars necessaris per a la realització de la partida.
Totalment acabat segons plànols de detalls d'obra.

Rend.: 1,000 167,02 €

EQUIPAMENT TURÍSTIC INFO LES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/10/16 Pàg.: 50

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,800 /R x 20,94050 = 16,75240
A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 17,99725 = 3,59945

Subtotal: 20,35185 20,35185
Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,140      x 13,97320 = 1,95625

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,430      x 13,37490 = 5,75121

BAF3279C m2 Finestra d'alumini lacat, amb trencament de pont
tèrmic, per a col.locar sobre bastiment de base, amb
fulles batents o correderes, 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 C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana

1,200      x 115,80000 = 138,96000

Subtotal: 146,66746 146,66746

COST DIRECTE 167,01931
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 167,01931

P-68 EAF32FZ9 u Subministre i col.locació de conjunt de fusteria
metàl.lica d'alumini lacat de color gris (Amb segell de
qualitat s'exigeix garantia d'adherència de 10 anys)
de la casa Technal (serie FXI per mòduls fixes, GTI
per a correderes i PXI per a batents) o equivalent
d'idèntiques característiques. Inclosos bastiments de
base d'acer inoxidable, junts de EPDM, guies de
persiana i remats perimetrals interiors i exteriors
d'entrega (tapetes, xapa preformada, angles,
cantonades, reomplerts d'aïllament i segellat de
silicona)

Fusteria tipus: F5
Dimensions totals: finestra triangular
Composició: Finestra fixe
Preparada per rebre vidre 3+3/10/3+3

Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució
de la mateixa, part proporcional de minves d'execució
i/o forma, neteja final i tots els elements i mitjans
auxiliars necessaris per a la realització de la partida.
Totalment acabat segons plànols de detalls d'obra.

Rend.: 1,000 372,33 €



EQUIPAMENT TURÍSTIC INFO LES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/10/16 Pàg.: 51

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 20,94050 = 20,94050
A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 17,99725 = 17,99725

Subtotal: 38,93775 38,93775
Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,140      x 13,97320 = 1,95625

BAF3279D m2 Finestra d'alumini lacat, amb trencament de pont
tèrmic, per a col.locar sobre bastiment de base, amb
fulles fixes, 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 C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana

3,750      x 86,85000 = 325,68750

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,430      x 13,37490 = 5,75121

Subtotal: 333,39496 333,39496

COST DIRECTE 372,33271
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 372,33271

P-69 EAQDU1Z1 u Porta batent per a interior normalitzada, de fusta
acabada amb laminat d'alta pressió a les dues cares,
de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior
de fusta, fulla de 70 cm d'amplària i de 210 cm.
Inclou marc de tac de fusta massissa de pi flandes
d'escuadria 6x6cm gurnit amb calzes d'aglomerat
xapat de fusta de faig envernissat, col.locat en envà
de pladur i fixat amb fixacions mecàniques.

Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució
de la mateixa, part proporcional de minves d'execució
i/o forma, neteja final i tots els elements i mitjans
auxiliars necessaris per a la realització de la partida.
Totalment acabat segons plànols de detalls d'obra.

Rend.: 1,000 411,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,038 /R x 18,13235 = 0,68903
A012A000 h Oficial 1a fuster 0,855 /R x 20,61240 = 17,62360

Subtotal: 18,31263 18,31263

EQUIPAMENT TURÍSTIC INFO LES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/10/16 Pàg.: 52

PARTIDES D'OBRA

Materials

BAQDD2P2 u Fulla batent per a porta interior normalitzada,
acabada amb fusta de faig i envernissada, de 40 mm
de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta,
de 70 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària.

1,000      x 379,67925 = 379,67925

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una
fulla batent

1,000      x 13,19155 = 13,19155

Subtotal: 392,87080 392,87080

COST DIRECTE 411,18343
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 411,18343

P-70 EAQDU1Z3 u Porta corredissa per interior normalitzada, de fusta
acabada amb laminat d'alta pressió a les dues cares,
de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior
de fusta, de 210 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària.
Inclou guies, marc de tac de fusta massissa de pi
flandes d'escuadria 6x6cm gurnit amb calzes
d'aglomerat xapat de fusta de faig envernissat,
col.locat en envà de pladur i fixat amb fixacions
mecàniques.

Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució
de la mateixa, part proporcional de minves d'execució
i/o forma, neteja final i tots els elements i mitjans
auxiliars necessaris per a la realització de la partida.
Totalment acabat segons plànols de detalls d'obra.

Rend.: 1,000 1.366,61 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,080 /R x 18,13235 = 1,45059
A012A000 h Oficial 1a fuster 1,600 /R x 20,61240 = 32,97984

Subtotal: 34,43043 34,43043
Materials

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una
fulla batent

2,000      x 13,19155 = 26,38310

BAQDD2P4 u Fulla corredissa per a porta interior normalitzada, de
fusta acabada amb laminat d'alta pressió a les dues
cares, de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura
interior de fusta, de 210 cm d'amplària i de 210 cm
d'alçària.
Inclou marc de taco de fusta massissa de pi flandes
d'escuadria 6x6cm gurnit amb calzes d'aglomerat
xapat de fusta de faig envernissat, col.locat en envà
de pladur i fixat amb fixacions mecàniques.

1,000      x 1.305,79940 = 1.305,79940



EQUIPAMENT TURÍSTIC INFO LES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/10/16 Pàg.: 53

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1.332,18250 1.332,18250

COST DIRECTE 1.366,61293
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.366,61293

P-71 EAQDU1Z4 u Porta corredissa per interior normalitzada, de fusta
acabada amb laminat d'alta pressió a les dues cares,
de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior
de fusta, de 90 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària.
Inclou guies, marc de tac de fusta massissa de pi
flandes d'escuadria 6x6cm gurnit amb calzes
d'aglomerat xapat de fusta de faig envernissat,
col.locat en envà de pladur i fixat amb fixacions
mecàniques.

Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució
de la mateixa, part proporcional de minves d'execució
i/o forma, neteja final i tots els elements i mitjans
auxiliars necessaris per a la realització de la partida.
Totalment acabat segons plànols de detalls d'obra.

Rend.: 1,000 616,85 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,038 /R x 18,13235 = 0,68903
A012A000 h Oficial 1a fuster 0,855 /R x 20,61240 = 17,62360

Subtotal: 18,31263 18,31263
Materials

BAQDD2P5 u Fulla corredissa per a porta interior normalitzada, de
fusta acabada amb laminat d'alta pressió a les dues
cares, de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura
interior de fusta, de 90 cm d'amplària i de 210 cm
d'alçària.
Inclou marc de taco de fusta massissa de pi flandes
d'escuadria 6x6cm gurnit amb calzes d'aglomerat
xapat de fusta de faig envernissat, col.locat en envà
de pladur i fixat amb fixacions mecàniques.

1,000      x 585,34970 = 585,34970

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una
fulla batent

1,000      x 13,19155 = 13,19155

Subtotal: 598,54125 598,54125

EQUIPAMENT TURÍSTIC INFO LES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/10/16 Pàg.: 54

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 616,85388
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 616,85388

P-72 EAQDU1Z5 u Porta corredissa per interior normalitzada, de fusta
acabada amb laminat d'alta pressió a les dues cares,
de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior
de fusta, de 165 cm d'amplària i de 250 cm d'alçària.
Inclou guies, marc de tac de fusta massissa de pi
flandes d'escuadria 6x6cm gurnit amb calzes
d'aglomerat xapat de fusta de faig envernissat,
col.locat en envà de pladur i fixat amb fixacions
mecàniques.

Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució
de la mateixa, part proporcional de minves d'execució
i/o forma, neteja final i tots els elements i mitjans
auxiliars necessaris per a la realització de la partida.
Totalment acabat segons plànols de detalls d'obra.

Rend.: 1,000 1.282,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,080 /R x 18,13235 = 1,45059
A012A000 h Oficial 1a fuster 1,600 /R x 20,61240 = 32,97984

Subtotal: 34,43043 34,43043
Materials

BAQDD2P6 u Fulla corredissa per a porta interior normalitzada, de
fusta acabada amb laminat d'alta pressió a les dues
cares, de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura
interior de fusta, de 165 cm d'amplària i de 250 cm
d'alçària.
Inclou marc de taco de fusta massissa de pi flandes
d'escuadria 6x6cm gurnit amb calzes d'aglomerat
xapat de fusta de faig envernissat, col.locat en envà
de pladur i fixat amb fixacions mecàniques.

1,000      x 1.221,41015 = 1.221,41015

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una
fulla batent

2,000      x 13,19155 = 26,38310

Subtotal: 1.247,79325 1.247,79325

COST DIRECTE 1.282,22368
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.282,22368



EQUIPAMENT TURÍSTIC INFO LES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/10/16 Pàg.: 55

PARTIDES D'OBRA

P-73 EAQDU1Z6 u Tancament corrediss per interior normalitzat, de fusta
acabada amb laminat d'alta pressió a les dues cares,
de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior
de fusta, de 250 cm d'amplària i de 130 cm d'alçària.
Inclou guies, marc de tac de fusta massissa de pi
flandes d'escuadria 6x6cm gurnit amb calzes
d'aglomerat xapat de fusta de faig envernissat,
col.locat en envà de pladur i fixat amb fixacions
mecàniques.

Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució
de la mateixa, part proporcional de minves d'execució
i/o forma, neteja final i tots els elements i mitjans
auxiliars necessaris per a la realització de la partida.
Totalment acabat segons plànols de detalls d'obra.

Rend.: 1,000 1.023,14 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,080 /R x 18,13235 = 1,45059
A012A000 h Oficial 1a fuster 1,600 /R x 20,61240 = 32,97984

Subtotal: 34,43043 34,43043
Materials

BAQDD2V1 u Fulla corredissa per a porta interior normalitzada, de
fusta acabada amb laminat d'alta pressió a les dues
cares, de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura
interior de fusta, de 250 cm d'amplària i de 130 cm
d'alçària.
Inclou marc de taco de fusta massissa de pi flandes
d'escuadria 6x6cm gurnit amb calzes d'aglomerat
xapat de fusta de faig envernissat, col.locat en envà
de pladur i fixat amb fixacions mecàniques.

1,000      x 962,32695 = 962,32695

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una
fulla batent

2,000      x 13,19155 = 26,38310

Subtotal: 988,71005 988,71005

COST DIRECTE 1.023,14048
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.023,14048

P-74 EAQDU2Z1 u Porta batent per a interior normalitzada, de fusta
acabada amb laminat d'alta pressió a les dues cares,
de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior
de fusta, fulla de 65 cm d'amplària i de 210 cm.
Inclou marc de tac de fusta massissa de pi flandes
d'escuadria 6x6cm gurnit amb calzes d'aglomerat
xapat de fusta de faig envernissat, col.locat en envà
de pladur i fixat amb fixacions mecàniques.

Rend.: 1,000 347,83 €

EQUIPAMENT TURÍSTIC INFO LES
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PARTIDES D'OBRA

Inclou replanteig previ de la unitat d'obra i execució
de la mateixa, part proporcional de minves d'execució
i/o forma, neteja final i tots els elements i mitjans
auxiliars necessaris per a la realització de la partida.
Totalment acabat segons plànols de detalls d'obra.

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,038 /R x 18,13235 = 0,68903
A012A000 h Oficial 1a fuster 0,855 /R x 20,61240 = 17,62360

Subtotal: 18,31263 18,31263
Materials

BAQDD2P0 u Fulla batent per a porta interior normalitzada,
acabada amb fusta de faig i envernissada, de 40 mm
de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta,
de 65 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària.

1,000      x 316,32700 = 316,32700

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una
fulla batent

1,000      x 13,19155 = 13,19155

Subtotal: 329,51855 329,51855

COST DIRECTE 347,83118
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 347,83118

P-75 EASA71B2 u Porta tallafocs metàl.lica, EI2 45-C5, una fulla batent,
per a una llum de 90x2010 cm, preu alt, amb pany i
clau, col.locada.

Rend.: 1,000 215,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,250 /R x 20,58345 = 5,14586

Subtotal: 5,14586 5,14586
Materials

BASA71B2 u Porta tallafocs metàl.lica, EI2-C 60 una fulla batent
per a una llum de 80x205 cm, preu alt

1,000      x 209,89715 = 209,89715

Subtotal: 209,89715 209,89715

COST DIRECTE 215,04301
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 215,04301

P-76 EASA71PI u Conjunt de portes metàl.liques batents per armari
d´instal.lacions de 4 fulles per un forat de 186x225,
amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues
planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix i
bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer
conformada en fred, col.locada segons detall de
fusteries.

Rend.: 1,000 438,34 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 1,000 /R x 20,58345 = 20,58345

Subtotal: 20,58345 20,58345
Materials

BASA71PI m2 Conjunt de portes metàl.liques batents per armari
d´instal.lacions de 6 fulles per un forat  total de
416cm x 195cm, amb bastidor de tub d'acer de
40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer esmaltades d'1
mm de gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat de
planxa d'acer conformada en fred, col.locada segons
detall de fusteries.

4,250      x 98,29490 = 417,75333

Subtotal: 417,75333 417,75333

COST DIRECTE 438,33678
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 438,33678

P-77 EB1218BM M Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de
100 a 120 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra
amb tac d'acer, volandera i femella

Rend.: 1,000 93,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,200 /R x 18,06480 = 3,61296
A012F000 h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 20,58345 = 8,23338

Subtotal: 11,84634 11,84634
Materials

BB1218B0 M Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de
100 a 120 cm d'alçària

1,000      x 79,51600 = 79,51600

B0A62F00 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

2,000      x 0,82025 = 1,64050

Subtotal: 81,15650 81,15650

COST DIRECTE 93,00284
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,00284

P-78 EC151703 M2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb
acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb
classificació de resistència a l'impacte manual nivell
A, unides amb butiral transparent, col.locat amb llistó
de vidre sobre fusta, acer o alumini

Rend.: 1,000 44,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

EQUIPAMENT TURÍSTIC INFO LES
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A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,450 /R x 19,69565 = 8,86304

Subtotal: 8,86304 8,86304
Materials

BC151700 M2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb
acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb
classificació de resistència a l'impacte manual nivell
A, unides amb butiral transparent

1,000      x 35,14530 = 35,14530

Subtotal: 35,14530 35,14530

COST DIRECTE 44,00834
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,00834

P-79 EC1GU0M1 m2 Vidre aïllant de dos vidres de seguretat, amb
classificació de resistència a l'impacte manual nivell
A, de 3+3 i 3+3 mm de gruix i cambra d'aire de 10
mm, col.locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o
alumini

Rend.: 1,000 110,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,600 /R x 19,69565 = 11,81739

Subtotal: 11,81739 11,81739
Materials

BC1GU0M1 m2 Vidre aïllant de dos vidres de seguretat, amb
classificació de resistència a l'impacte manual nivell
A, de 3+3 i 3+3 mm de gruix i cambra d'aire de 10 mm

1,000      x 98,98005 = 98,98005

Subtotal: 98,98005 98,98005

COST DIRECTE 110,79744
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,79744

P-80 EC1K1502 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat
fixat mecànicament sobre el parament

Rend.: 1,000 59,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 1,000 /R x 19,69565 = 19,69565

Subtotal: 19,69565 19,69565
Materials

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

4,400      x 0,08685 = 0,38214

B0A81010 cu Grapa metàl.lica per a fixar miralls 0,040      x 123,37525 = 4,93501
BC1K1500 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm 1,000      x 34,42155 = 34,42155

Subtotal: 39,73870 39,73870
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COST DIRECTE 59,43435
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,43435

P-81 ED111B51 M Desguàs d'aparell sanitari de tub de PVC, de paret
massissa àrea d'aplicació B, de diàmetre 60 mm, fins
a baixant, caixa o clavegueró

Rend.: 1,000 15,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 20,94050 = 7,53858
A013J000 h Ajudant lampista 0,180 /R x 17,96830 = 3,23429

Subtotal: 10,77287 10,77287
Materials

BDY3B500 U Element de muntatge per a tub de PVC de D=60 mm 1,000      x 0,02895 = 0,02895
BDW3B500 U Accessori genèric per a tub de PVC de D=75 mm 1,000      x 1,81420 = 1,81420
BD13159B M Tub de PVC de paret massissa, àrea d'aplicació B

segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

1,300      x 2,07475 = 2,69718

Subtotal: 4,54033 4,54033

COST DIRECTE 15,31320
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,31320

P-82 ED111B71 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 110 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueró

Rend.: 1,000 20,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,180 /R x 17,96830 = 3,23429
A012J000 h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 20,94050 = 7,53858

Subtotal: 10,77287 10,77287
Materials

BD13179B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

1,250      x 3,69595 = 4,61994

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 1,000      x 0,07720 = 0,07720
BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 1,000      x 5,04695 = 5,04695

Subtotal: 9,74409 9,74409
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COST DIRECTE 20,51696
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,51696

P-83 ED14U020 M Baixant de tub de planxa de zinc de quadrat de
80x80 mm i d'1 mm de gruix, incloses les peces
especials i fixat mecàmicament amb brides

Rend.: 1,000 41,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col.locador 0,280 /R x 17,99725 = 5,03923
A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,560 /R x 20,26500 = 11,34840

Subtotal: 16,38763 16,38763
Materials

BDY4U020 U Element de muntatge per a baixant de tub de planxa
de zinc de D 80 mm i d'1 mm de gruix

1,000      x 0,70445 = 0,70445

BD1ZU020 U Brida per a tub de planxa de zinc 1,000      x 6,92870 = 6,92870
BD14U020 M Tub de planxa de zinc de D 80 mm i d'1 mm de gruix 1,400      x 12,79590 = 17,91426

Subtotal: 25,54741 25,54741

COST DIRECTE 41,93504
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,93504

P-84 ED352565 U Pericó de pas i tapa fixa, de 60x60x60 cm de mides
interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins
amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa
de 10 cm

Rend.: 1,000 111,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 3,000 /R x 20,26500 = 60,79500
A0140000 h Manobre 1,500 /R x 16,94540 = 25,41810

Subtotal: 86,21310 86,21310
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,085      x 57,86140 = 4,91822

B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 60,005      x 0,21230 = 12,73906
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,076      x 98,61817 = 7,49498

B0111000 m3 Aigua 0,002      x 0,93605 = 0,00187
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,004      x 84,90070 = 0,33960
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Subtotal: 25,49373 25,49373

COST DIRECTE 111,70683
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,70683

P-85 ED354565 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de
mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per
dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en
massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó
armat

Rend.: 1,000 156,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,900 /R x 16,94540 = 32,19626
A0122000 h Oficial 1a paleta 3,800 /R x 20,26500 = 77,00700

Subtotal: 109,20326 109,20326
Materials

BD3Z2776 u Tapa prefabricada de formigó armat de 70x70x6 cm 1,000      x 22,19500 = 22,19500
B0F1D2A1 u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 60,005      x 0,21230 = 12,73906
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,004      x 84,90070 = 0,33960

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,076      x 98,61817 = 7,49498

B0111000 m3 Aigua 0,002      x 0,93605 = 0,00187
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,085      x 57,86140 = 4,91822

Subtotal: 47,68873 47,68873

COST DIRECTE 156,89199
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 156,89199

P-86 ED5A1600 M Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm Rend.: 1,000 9,78 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,190 /R x 20,26500 = 3,85035
A0140000 h Manobre 0,095 /R x 16,94540 = 1,60981

Subtotal: 5,46016 5,46016
Materials

BD5A2E00 M Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 160 mm
de diàmetre

1,050      x 4,11090 = 4,31645

EQUIPAMENT TURÍSTIC INFO LES
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Subtotal: 4,31645 4,31645

COST DIRECTE 9,77661
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,77661

P-87 ED5L1310 M2 Drenatge amb làmina multicapa formada per dos
feltres de polipropilè i una estructura drenant, de 17
mm de gruix i 640 g/m2, col.locada sense adherir

Rend.: 1,000 8,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col.locador 0,020 /R x 17,99725 = 0,35995
A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,040 /R x 20,26500 = 0,81060

Subtotal: 1,17055 1,17055
Materials

BD5L1300 M2 Làmina multicapa formada per dos feltres de
polipropilè i una estructura drenant, de 17 mm de
gruix i 640 g/m2

1,050      x 7,39190 = 7,76150

Subtotal: 7,76150 7,76150

COST DIRECTE 8,93205
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,93205

P-88 ED7FP264 M Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa
per a sanejament amb pressió, de DN 125 mm i de
PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre
solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de
15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per
sobre del tub

Rend.: 1,000 42,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col.locador 0,150 /R x 17,99725 = 2,69959
A0140000 h Manobre 0,380 /R x 16,94540 = 6,43925
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,190 /R x 20,26500 = 3,85035
A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,150 /R x 20,26500 = 3,03975

Subtotal: 16,02894 16,02894
Maquinària

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,050 /R x 38,52280 = 1,92614
C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 0,100 /R x 7,88405 = 0,78841

Subtotal: 2,71455 2,71455
Materials

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 0,596      x 16,88750 = 10,06495
BDW3B800 U Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 0,330      x 7,05415 = 2,32787
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BD7FP260 M Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
amb pressió, de DN 125 mm i de PN 6 bar segons
norma UNE-EN 1456-1, per a unió elàstica amb
anella elastomèrica

1,248      x 4,72850 = 5,90117

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,090      x 57,86140 = 5,20753

BDY3B800 U Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 1,000      x 0,10615 = 0,10615

Subtotal: 23,60767 23,60767

COST DIRECTE 42,35116
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,35116

P-89 ED7FP364 M Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa
per a sanejament amb pressió, de DN 160 mm i de
PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre
solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de
15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per
sobre del tub

Rend.: 1,000 51,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,380 /R x 16,94540 = 6,43925
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,190 /R x 20,26500 = 3,85035
A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,200 /R x 20,26500 = 4,05300
A0137000 h Ajudant col.locador 0,200 /R x 17,99725 = 3,59945

Subtotal: 17,94205 17,94205
Maquinària

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,050 /R x 38,52280 = 1,92614
C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 0,110 /R x 7,88405 = 0,86725

Subtotal: 2,79339 2,79339
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,099      x 57,86140 = 5,72828

BD7FP360 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
amb pressió, de DN 160 mm i de PN 6 bar segons
norma UNE-EN 1456-1, per a unió elàstica amb
anella elastomèrica

1,248      x 6,48480 = 8,09303

BDW3B900 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 0,330      x 15,54615 = 5,13023
BDY3B900 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 1,000      x 0,23160 = 0,23160
B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 0,664      x 16,88750 = 11,21330

Subtotal: 30,39644 30,39644
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COST DIRECTE 51,13188
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,13188

P-90 EE33C1AW u Subministrament i col·locació de Plafó radiant de
planxa d'acer de 2000mm d'alçada i 600mm de
llargària tipus Roca PV 600 S 2000 o similar,
totalment col.locat.

Rend.: 1,000 314,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 1,100 /R x 17,96830 = 19,76513
A012G000 h Oficial 1a calefactor 1,100 /R x 20,94050 = 23,03455

Subtotal: 42,79968 42,79968
Materials

BEW31300 u Suport per a radiadors de plafó d'acer, d'encastar 2,000      x 0,67550 = 1,35100
BE33C113 u Plafó radiant de planxa d'acer de 2000mm d'alçada i

600mm de llargària tipus Roca PV 600 S 2000.
1,000      x 270,20000 = 270,20000

Subtotal: 271,55100 271,55100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,64200

COST DIRECTE 314,99268
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 314,99268

P-91 EE33C1AX u Subministrament i col·locació de Plafó radiant de
planxa d'acer de 1500mm d'alçada i 400mm de
llargària tipus Roca PV 400 S 1500, totalment
col.locat.

Rend.: 1,000 228,14 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 1,100 /R x 17,96830 = 19,76513
A012G000 h Oficial 1a calefactor 1,100 /R x 20,94050 = 23,03455

Subtotal: 42,79968 42,79968
Materials

BE33C114 u Plafó radiant de planxa d'acer de 1500mm d'alçada i
400mm de llargària tipus Roca PV 400 S 1500.

1,000      x 183,35000 = 183,35000

BEW31300 u Suport per a radiadors de plafó d'acer, d'encastar 2,000      x 0,67550 = 1,35100

Subtotal: 184,70100 184,70100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,64200

COST DIRECTE 228,14268
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 228,14268
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P-92 EE33C1AY u Subministrament i col·locació de Plafó radiant de
planxa d'acer de 600mm d'alçada i 1500mm de
llargària tipus Roca Adraplan S 1500 o similar,
totalment col.locat.

Rend.: 1,000 251,30 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 1,100 /R x 17,96830 = 19,76513
A012G000 h Oficial 1a calefactor 1,100 /R x 20,94050 = 23,03455

Subtotal: 42,79968 42,79968
Materials

BE33C112 u Plafó radiant de planxa d'acer de 600mm d'alçada i
900mm de llargària tipus Roca Adraplan S 1500.

1,000      x 206,51000 = 206,51000

BEW31300 u Suport per a radiadors de plafó d'acer, d'encastar 2,000      x 0,67550 = 1,35100

Subtotal: 207,86100 207,86100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,64200

COST DIRECTE 251,30268
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 251,30268

P-93 EE33C1AZ u Subministrament i col·locació de Plafó radiant de
planxa d'acer de 600mm d'alçada i 1500mm de
llargària tipus Roca Adraplan S 1500 o similar,
totalment col.locat.

Rend.: 1,000 388,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 1,100 /R x 17,96830 = 19,76513
A012G000 h Oficial 1a calefactor 1,100 /R x 20,94050 = 23,03455

Subtotal: 42,79968 42,79968
Materials

BE33C111 u Plafó radiant de planxa d'acer de 600mm d'alçada i
1500mm de llargària tipus Roca Adraplan S 1500.

1,000      x 343,54000 = 343,54000

BEW31300 u Suport per a radiadors de plafó d'acer, d'encastar 2,000      x 0,67550 = 1,35100

Subtotal: 344,89100 344,89100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,64200

COST DIRECTE 388,33268
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 388,33268

P-94 EE42Q312 m Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat,
de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix
0,5 mm i muntat superficialment

Rend.: 1,000 14,51 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

EQUIPAMENT TURÍSTIC INFO LES
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Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,200 /R x 17,96830 = 3,59366
A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,200 /R x 20,94050 = 4,18810

Subtotal: 7,78176 7,78176
Materials

BE42Q310 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,5 mm

1,020      x 2,41250 = 2,46075

BEW43000 u Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm
de diàmetre

1,000      x 4,26530 = 4,26530

Subtotal: 6,72605 6,72605

COST DIRECTE 14,50781
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,50781

P-95 EE42Q612 m Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat,
de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix
0,5 mm i muntat superficialment

Rend.: 1,000 15,95 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,200 /R x 17,96830 = 3,59366
A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,200 /R x 20,94050 = 4,18810

Subtotal: 7,78176 7,78176
Materials

BE42Q610 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,5 mm

1,020      x 3,25205 = 3,31709

BEW46000 u Suport estàndard per a conducte circular de 160 mm
de diàmetre

1,000      x 4,85395 = 4,85395

Subtotal: 8,17104 8,17104

COST DIRECTE 15,95280
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,95280

P-96 EE42RB32 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de
400 mm de diàmetre (s/UNE_EN 1506), de gruix 0,7
mm i muntat superficialment, inclòs les peces
especials

Rend.: 1,000 61,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,800 /R x 20,94050 = 16,75240
A013G000 h Ajudant calefactor 0,800 /R x 17,96830 = 14,37464

Subtotal: 31,12704 31,12704
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Materials

BEW4B000 u Suport estàndard per a conducte circular de 400 mm
de diàmetre

1,000      x 8,53060 = 8,53060

BE42RB30 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de
400 mm de diàmetre (s/UNE_EN 1506), de gruix 0.7
mm

1,200      x 18,34465 = 22,01358

Subtotal: 30,54418 30,54418

COST DIRECTE 61,67122
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,67122

P-97 EEHE0001 m2 Revestiment de pedra del pais, inclòs col.locació i
muntatge i part proporcional d´elements per
ancoratge a mur de formigó, realitzats amb pletines
metàl.liques i cargols expansius d´unió al mur.

Rend.: 1,000 86,85 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-98 EEK21G3Z u Reixeta de retorn, amb aletes orientables
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 1000x100
mm,amb regulació de cabal, de secció recta i per a
fixar al bastiment. Marca Madel DMT-SPo similar
equivalent.

Rend.: 1,000 71,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,500 /R x 17,96830 = 8,98415
A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,500 /R x 20,94050 = 10,47025

Subtotal: 19,45440 19,45440
Materials

BEK21G3Z u Reixeta de retorn, amb  aletes orientables
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 1000x100
mm,amb regulació de cabal, de secció recta i per a
fixar al bastiment. Marca Madel DMT-SPo similar
equivalent.

1,000      x 52,11000 = 52,11000

Subtotal: 52,11000 52,11000

COST DIRECTE 71,56440
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,56440

P-99 EEK91407 u Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 300
mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge

Rend.: 1,000 32,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 20,94050 = 8,37620

EQUIPAMENT TURÍSTIC INFO LES
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PARTIDES D'OBRA

A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 17,96830 = 7,18732

Subtotal: 15,56352 15,56352
Materials

BEK91400 u Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 300
mm de diàmetre

1,000      x 16,25060 = 16,25060

Subtotal: 16,25060 16,25060
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 15,56333 = 0,23345

Subtotal: 0,23345 0,23345

COST DIRECTE 32,04757
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,04757

P-100 EEM2N01Y u Subministrament i instal·lació de ventilador In-Line
d'hèlix helicocentríga del tipus LINEO 125 de
SODECA. Totalment muntat i connexionat. Marca:
SODECA Model: LINEO

Rend.: 1,000 172,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 1,000 /R x 20,94050 = 20,94050
A013G000 h Ajudant calefactor 1,000 /R x 17,96830 = 17,96830

Subtotal: 38,90880 38,90880
Materials

BEM2N01Y ut Subministrament i instal·lació de ventilador In-Line
d'hèlix helicocentríga del tipus LINEO 125 de
SODECA. Totalment muntat i connexionat. Marca:
SODECA Model: LINEO

1,000      x 132,88050 = 132,88050

Subtotal: 132,88050 132,88050
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 38,90880 = 0,97272

Subtotal: 0,97272 0,97272

COST DIRECTE 172,76202
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 172,76202

P-101 EEM3A11Z u Extractor helicoidal per banys, amb comporta
antirretorn incorporada, monofàsic per a 230 V, 100
m3/h de cabal màxim d'aire , col·locat en conducte
diàmetre 100mm. Marca S&P model DECOR o similar
equivalent

Rend.: 1,000 92,70 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,800 /R x 17,96830 = 14,37464
A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,800 /R x 20,94050 = 16,75240

Subtotal: 31,12704 31,12704
Materials

BEM3A11Z u Extractor helicoidal per banys, amb comporta
antirretorn incorporada, monofàsic per a 230 V, 100
m3/h de cabal màxim d'aire , col·locat en conducte
diàmetre 100mm. Marca S&P model DECOR o similar
equivalent

1,000      x 60,79500 = 60,79500

Subtotal: 60,79500 60,79500

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,77818

COST DIRECTE 92,70022
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,70022

P-102 EEU11113 u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de
posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb
rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat

Rend.: 1,000 14,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,075 /R x 17,96830 = 1,34762
A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 20,94050 = 6,28215

Subtotal: 7,62977 7,62977
Materials

BEU11113 u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de
posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb
rosca de 3/8´´ de diàmetre

1,000      x 6,61990 = 6,61990

Subtotal: 6,61990 6,61990

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11445

COST DIRECTE 14,36412
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,36412

P-103 EEV21112 u Termòstat d'ambient per a calefacció amb regulació
de 5 a 30°C, de doble contacte a 230 V i 10 A,
muntat superficialment

Rend.: 1,000 60,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,150 /R x 20,94050 = 3,14108
A013G000 h Ajudant calefactor 0,183 /R x 17,96830 = 3,28820

Subtotal: 6,42928 6,42928
Materials
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BEV21112 u Termòstat d'ambient per a calefacció amb regulació
de 5 a 30°C, de doble contacte a 230 V i 10 A per a
muntar superficialment

1,000      x 54,12685 = 54,12685

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 2,000      x 0,14475 = 0,28950

Subtotal: 54,41635 54,41635

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09644

COST DIRECTE 60,94207
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,94207

P-104 EF5262B1 m Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre
nominal, de 0,8 mm de gruix, segons la norma
UNE-EN 1057, soldat per capil.laritat, amb grau de
dificultat baix i col.locat superficialment

Rend.: 1,000 6,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 17,99725 = 1,79973
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 20,94050 = 2,09405

Subtotal: 3,89378 3,89378
Materials

BF526200 m Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre
nominal i de gruix 0,8 mm, segons la norma UNE-EN
1057

1,020      x 1,74665 = 1,78158

BFW526B0 u Accessori per a tubs de coure semidur, de 15 mm de
diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat

0,150      x 0,95535 = 0,14330

BFY526B0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de coure semidur, de 15 mm de diàmetre exterior,
per a soldar per capil.laritat

0,500      x 0,18335 = 0,09168

B0A75X00 u Abraçadora plàstica, de 15 mm de diàmetre interior 0,400      x 0,23160 = 0,09264

Subtotal: 2,10920 2,10920
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 3,89400 = 0,05841

Subtotal: 0,05841 0,05841

COST DIRECTE 6,06139
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,06139

P-105 EF5293B1 m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat
baix i col.locat superficialment

Rend.: 1,000 8,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,120 /R x 17,99725 = 2,15967



EQUIPAMENT TURÍSTIC INFO LES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/10/16 Pàg.: 71

PARTIDES D'OBRA

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 20,94050 = 2,51286

Subtotal: 4,67253 4,67253
Materials

BFY529B0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de coure semidur, de 22 mm de diàmetre exterior,
per a soldar per capil.laritat

0,500      x 0,26055 = 0,13028

BFW529B0 u Accessori per a tubs de coure semidur, de 22 mm de
diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat

0,150      x 1,46680 = 0,22002

BF529300 m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN
1057

1,020      x 3,20380 = 3,26788

B0A75900 u Abraçadora plàstica, de 22 mm de diàmetre interior 0,400      x 0,27985 = 0,11194

Subtotal: 3,73012 3,73012
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 4,67267 = 0,07009

Subtotal: 0,07009 0,07009

COST DIRECTE 8,47274
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,47274

P-106 EF52B4B1 m Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre
nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma
UNE-EN 1057, soldat per capil.laritat, amb grau de
dificultat baix i col.locat superficialment

Rend.: 1,000 13,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,145 /R x 20,94050 = 3,03637
A013M000 h Ajudant muntador 0,145 /R x 17,99725 = 2,60960

Subtotal: 5,64597 5,64597
Materials

BFY52BB0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de coure semidur, de 35 mm de diàmetre exterior,
per a soldar per capil.laritat

0,500      x 0,38600 = 0,19300

BFW52BB0 u Accessori per a tubs de coure semidur, de 35 mm de
diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat

0,150      x 2,75025 = 0,41254

BF52B400 m Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1,2 mm, segons la norma UNE-EN
1057

1,020      x 7,16995 = 7,31335

B0A75E00 u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 0,300      x 0,41495 = 0,12449

Subtotal: 8,04338 8,04338
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 5,64600 = 0,08469

Subtotal: 0,08469 0,08469
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COST DIRECTE 13,77404
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,77404

P-107 EF5A62B2 M Tub de coure semidur de 5/8'' de diàmetre nominal,
de 0,76 mm de gruix, soldat per capil.laritat amb
soldadura amb aliatge de plata, col.locat sota canal
per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de
la canal

Rend.: 1,000 6,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 20,94050 = 2,09405
A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 17,99725 = 1,79973

Subtotal: 3,89378 3,89378
Materials

BF5A6200 M Tub de coure semidur per a instal.lacions frigorífiques
de 5/8'' de diàmetre nominal i de gruix 0,76 mm

1,020      x 2,05545 = 2,09656

BFW5A6B0 U Accessori per a tub de coure per a instal.lacions
frigorífiques de 5/8'' de diàmetre nominal, per a soldar
per capil.laritat

0,150      x 0,82025 = 0,12304

BFY5A6B0 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de coure frigorífic de 5/8'' de diàmetre nominal, per a
soldar per capil.laritat

0,300      x 1,24485 = 0,37346

Subtotal: 2,59306 2,59306

COST DIRECTE 6,48684
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,48684

P-108 EFQ33A9L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior
28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,000 6,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 20,94050 = 2,09405
A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 17,99725 = 1,79973

Subtotal: 3,89378 3,89378
Materials

BFQ33A9A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior
28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de

1,020      x 2,82745 = 2,88400
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resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000
BFYQ3060 u Part proporcional d'elements de muntatge per a

aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de
gruix

1,000      x 0,14475 = 0,14475

Subtotal: 3,02875 3,02875

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05841

COST DIRECTE 6,98094
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,98094

P-109 EFQ3F6M1 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica
anticondensació per a canonades fredes d'acer o
coure de 18 mm de diàmetre exterior, de 19,0 mm de
gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de
l'aïllament de 20 mm, amb una conductivitat tèrmica a
0° C de 0,035 W/mK i classificació BL-s3,d0 de
reacció al foc, amb grau de dificultat baix i col.locat
superficialment

Rend.: 1,000 7,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,075 /R x 17,99725 = 1,34979
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,075 /R x 20,94050 = 1,57054

Subtotal: 2,92033 2,92033
Materials

BFYQF6M0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic de canonades fredes amb escumes
elastomèriques, de 18 mm de diàmetre exterior, de
19,0 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior
aproximat de l'aïllament de 20 mm

0,500      x 0,39565 = 0,19783

BFQ3F6M0 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica
anticondensació per a canonades fredes d'acer o
coure de 18 mm de diàmetre exterior, de 19,0 mm de
gruix de mitjana, amb un diàmetre interior aproximat
de l'aïllament de 20 mm, amb una conductivitat
tèrmica a 0° C de 0,035 W/mK i classificació
BL-s3,d0 de reacció al foc

1,020      x 3,90825 = 3,98642

Subtotal: 4,18425 4,18425

COST DIRECTE 7,10458
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,10458

P-110 EFQ3F7M1 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica
anticondensació per a canonades fredes d'acer o
coure de 22 mm de diàmetre exterior, de 20,0 mm de
gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de
l'aïllament de 24 mm, amb una conductivitat tèrmica a
0° C de 0,035 W/mK i classificació BL-s3,d0 de
reacció al foc, amb grau de dificultat baix i col.locat

Rend.: 1,000 7,47 €
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superficialment

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,075 /R x 20,94050 = 1,57054
A013M000 h Ajudant muntador 0,075 /R x 17,99725 = 1,34979

Subtotal: 2,92033 2,92033
Materials

BFYQF7M0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic de canonades fredes amb escumes
elastomèriques, de 22 mm de diàmetre exterior, de
20,0 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior
aproximat de l'aïllament de 24 mm

0,500      x 0,42460 = 0,21230

BFQ3F7M0 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica
anticondensació per a canonades fredes d'acer o
coure de 22 mm de diàmetre exterior, de 20,0 mm de
gruix de mitjana, amb un diàmetre interior aproximat
de l'aïllament de 24 mm, amb una conductivitat
tèrmica a 0° C de 0,035 W/mK i classificació
BL-s3,d0 de reacció al foc

1,020      x 4,25565 = 4,34076

Subtotal: 4,55306 4,55306

COST DIRECTE 7,47339
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,47339

P-111 EFQ3FAM1 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica
anticondensació per a canonades fredes d'acer o
coure de 35 mm de diàmetre exterior, de 21,5 mm de
gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de
l'aïllament de 37 mm, amb una conductivitat tèrmica a
0° C de 0,035 W/mK i classificació BL-s3,d0 de
reacció al foc, amb grau de dificultat baix i col.locat
superficialment

Rend.: 1,000 9,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,080 /R x 17,99725 = 1,43978
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,080 /R x 20,94050 = 1,67524

Subtotal: 3,11502 3,11502
Materials

BFYQFAM0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic de canonades fredes amb escumes
elastomèriques, de 35 mm de diàmetre exterior, de
21,5 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior
aproximat de l'aïllament de 37 mm

0,500      x 0,57900 = 0,28950

BFQ3FAM0 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica
anticondensació per a canonades fredes d'acer o
coure de 35 mm de diàmetre exterior, de 21,5 mm de

1,020      x 5,80930 = 5,92549
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gruix de mitjana, amb un diàmetre interior aproximat
de l'aïllament de 37 mm, amb una conductivitat
tèrmica a 0° C de 0,035 W/mK i classificació
BL-s3,d0 de reacció al foc

Subtotal: 6,21499 6,21499

COST DIRECTE 9,33001
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,33001

P-112 EG11U91Z u Caixa de seccionament formada per envolvent en
poliéster reforçat amb fibra de vidre. Tres bases
portafusibles tipus LIRA de 400A, grandària 2 * .
Element neutre amovible. * Grau de protecció IP 43
segons UNE20 324 . Grau de protecció contra
impactes mecànics IK 09 segons UNE 50 102 * .
Classe tèrmica A segons UNE 210305 .
Autoventilades per a evitar condensacions sense
reduir el grau de protecció indicat. Característiques:
Intensitat 400 A Tipus de bases LIRA Neutre
Amovible Dimensions 580 x 290 x 160 mm Codi
ENDESA 6700034.

Rend.: 1,000 227,91 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 1,000 /R x 17,96830 = 17,96830
A012H000 h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 20,94050 = 20,94050

Subtotal: 38,90880 38,90880
Materials

BGW11000 u Part proporcional d'accessoris de caixa general de
protecció

1,000      x 9,61140 = 9,61140

BG11U91Z ut Caixa de seccionament formada per envolvent  en
poliéster reforçat amb fibra de vidre. Tres bases
portafusibles tipus LIRA de 400A, grandària 2 * .
Element neutre amovible. * Grau de protecció IP 43
segons UNE20 324 . Grau de protecció contra
impactes mecànics IK 09 segons UNE 50 102 * .
Classe tèrmica A segons UNE 210305  .
Autoventilades per a evitar condensacions sense
reduir el grau de protecció indicat. Característiques:
Intensitat 400 A Tipus de bases LIRA Neutre
Amovible Dimensions 580 x 290 x 160 mm Codi
ENDESA 6700034.

1,000      x 179,39350 = 179,39350

Subtotal: 189,00490 189,00490
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COST DIRECTE 227,91370
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 227,91370

P-113 EG11U940 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
borns bimetàl.lics, de 400 A, segons esquema
UNESA numero 9, de 600x300x160 mm, apte per a
conductors de fins a 240 mm2 de secció, inclosa
base portafusibles NH T-2 i els fusibles, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 270,92 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,250 /R x 20,94050 = 26,17563
A013H000 h Ajudant electricista 1,250 /R x 17,96830 = 22,46038

Subtotal: 48,63601 48,63601
Materials

BG11U940 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
borns bimetàl.lics, de 400 A, segons esquema
UNESA número 9, de 600x300x160 mm, apte per a
conductors de fins a 240 mm2 de secció, inclosa
base portafusibles NH T-2 i els fusibles

1,000      x 212,67635 = 212,67635

BGW11000 u Part proporcional d'accessoris de caixa general de
protecció

1,000      x 9,61140 = 9,61140

Subtotal: 222,28775 222,28775

COST DIRECTE 270,92376
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 270,92376

P-114 EG151722 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110
mm, amb grau de protecció estanca, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 13,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 17,96830 = 2,69525
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 20,94050 = 6,28215

Subtotal: 8,97740 8,97740
Materials

BG151722 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110
mm, amb grau de protecció estanca i per a muntar
superficialment

1,000      x 4,14950 = 4,14950

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000      x 0,26055 = 0,26055

Subtotal: 4,41005 4,41005
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COST DIRECTE 13,38745
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,38745

EG151D11 U Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200
mm, amb grau de protecció normal, encastada

Rend.: 1,000 15,24 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 20,94050 = 10,47025
A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 17,96830 = 0,89842

Subtotal: 11,36867 11,36867
Materials

BG151D11 U Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200
mm, amb grau de protecció normal i per a encastar

1,000      x 3,86965 = 3,86965

Subtotal: 3,86965 3,86965

COST DIRECTE 15,23832
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,23832

EG153A12 U Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de
130x130 mm, amb grau de protecció normal,
muntada superficialment

Rend.: 1,000 20,72 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 20,94050 = 10,47025
A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 17,96830 = 2,69525

Subtotal: 13,16550 13,16550
Materials

BG153A12 U Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de
130x130 mm, amb grau de protecció normal i per a
muntar superficialment

1,000      x 7,29540 = 7,29540

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000      x 0,26055 = 0,26055

Subtotal: 7,55595 7,55595

COST DIRECTE 20,72145
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,72145

EG161611 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció normal, encastada

Rend.: 1,000 15,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 20,94050 = 10,47025

EQUIPAMENT TURÍSTIC INFO LES
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A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 17,96830 = 2,69525

Subtotal: 13,16550 13,16550
Materials

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

1,000      x 2,46075 = 2,46075

Subtotal: 2,46075 2,46075

COST DIRECTE 15,62625
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,62625

P-115 EG1N6C3Y u Subministrament, muntatge i connexionat de
centralització de comptadors incloent 2 TMF1,
seccionador 250A, embarrat i envolvent d'equips de
mesura electrònics, tot inclós dins de mòduls de
doble aïllament, de la firma CAHORS o similar
equivalent i comptador.

Rend.: 1,000 768,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 2,000 /R x 20,94050 = 41,88100
A013H000 h Ajudant electricista 2,000 /R x 17,96830 = 35,93660

Subtotal: 77,81760 77,81760
Materials

BGW1N000 u Part proporcional d'accessoris per a centralització de
comptadors

1,000      x 18,34465 = 18,34465

BG1N6C3Y ut Centralització de comptadors incloent 2 TMF1,
seccionador 250A, embarrat i envolvent d'equips de
mesura electrònics, tot inclós dins de mòduls de
doble aïllament, de la firma CAHORS o similar
equivalent.

1,000      x 670,67500 = 670,67500

Subtotal: 689,01965 689,01965
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 77,81733 = 1,16726

Subtotal: 1,16726 1,16726

COST DIRECTE 768,00451
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 768,00451

P-116 EG21020E m Tub rígid de pvc, de 20 mm de diàmetre nominal, no
propagador de la flama, resistència a l'impacte > 2 j,
resistència a compressió > 1250 n, amb una rigidesa
dielèctrica > 2000 v, connectat amb maniguet
endollat i muntat superficialment

Rend.: 1,000 2,51 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 17,96830 = 0,89842
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,037 /R x 20,94050 = 0,77480

Subtotal: 1,67322 1,67322
Materials

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,12545 = 0,12545

BG21020E m Tub rígid de pvc, de 20 mm de diàmetre nominal, no
propagador de la flama, resistència a l'impacte > 2 j,
resistència a compressió > 1250 n, amb una rigidesa
dielèctrica > 2000 v, per a connexió endollada

1,000      x 0,71410 = 0,71410

Subtotal: 0,83955 0,83955

COST DIRECTE 2,51277
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,51277

P-117 EG21281J 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 2,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 17,96830 = 0,89842
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 20,94050 = 0,83762

Subtotal: 1,73604 1,73604
Materials

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,12545 = 0,12545

BG212810 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 0,87815 = 0,89571

Subtotal: 1,02116 1,02116

COST DIRECTE 2,75720
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,75720

P-118 EG212D1H m Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

Rend.: 1,000 5,72 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,058 /R x 20,94050 = 1,21455
A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 17,96830 = 0,89842

Subtotal: 2,11297 2,11297
Materials

BG212D10 m Tub rígid de PVC, de 63 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 3,37750 = 3,44505

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,12545 = 0,12545

Subtotal: 3,57050 3,57050
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 2,11267 = 0,03169

Subtotal: 0,03169 0,03169

COST DIRECTE 5,71516
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,71516

P-119 EG222A11 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 1,17 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 17,96830 = 0,35937
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 20,94050 = 0,33505

Subtotal: 0,69442 0,69442
Materials

BG222A10 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 0,45355 = 0,46262

Subtotal: 0,46262 0,46262
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,69467 = 0,01042

Subtotal: 0,01042 0,01042
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COST DIRECTE 1,16746
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,16746

EG225515 M Tub flexible corrugat de pvc folrat exteriorment, de 16
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 sobre sostremort

Rend.: 1,000 0,92 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 17,96830 = 0,35937
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 20,94050 = 0,33505

Subtotal: 0,69442 0,69442
Materials

BG225510 M Tub flexible corrugat de pvc folrat exteriorment, de 16
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 0,22195 = 0,22639

Subtotal: 0,22639 0,22639

COST DIRECTE 0,92081
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,92081

EG225711 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 1,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 20,94050 = 0,33505
A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 17,96830 = 0,35937

Subtotal: 0,69442 0,69442
Materials

BG225710 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 0,30880 = 0,31498

Subtotal: 0,31498 0,31498
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COST DIRECTE 1,00940
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,00940

P-120 EG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa,
llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 2,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,033 /R x 20,94050 = 0,69104
A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 17,96830 = 0,35937

Subtotal: 1,05041 1,05041
Materials

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa,
llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama
, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 1,43785 = 1,46661

Subtotal: 1,46661 1,46661
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 1,05067 = 0,01576

Subtotal: 0,01576 0,01576

COST DIRECTE 2,53278
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,53278

EG23E515 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 16 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat
superficialment

Rend.: 1,000 3,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,032 /R x 20,94050 = 0,67010
A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 17,96830 = 0,89842

Subtotal: 1,56852 1,56852
Materials

BG23E510 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 16 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a endollar

1,020      x 1,23520 = 1,25990
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BGW23000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 1,000      x 0,20265 = 0,20265

Subtotal: 1,46255 1,46255

COST DIRECTE 3,03107
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,03107

P-121 EG23RD15 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat
superficialment

Rend.: 1,000 11,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,055 /R x 20,94050 = 1,15173
A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 17,96830 = 0,89842

Subtotal: 2,05015 2,05015
Materials

BG23RD10 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a roscar

1,020      x 8,98415 = 9,16383

BGW23000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 1,000      x 0,20265 = 0,20265

Subtotal: 9,36648 9,36648
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 2,05000 = 0,03075

Subtotal: 0,03075 0,03075

COST DIRECTE 11,44738
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,44738

P-122 EG2A1902 m Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de
60x110 mm amb separador i muntada superficialment

Rend.: 1,000 13,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,066 /R x 17,96830 = 1,18591
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,066 /R x 20,94050 = 1,38207

Subtotal: 2,56798 2,56798
Materials

BGW2A000 u Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques 1,000      x 0,34740 = 0,34740
BG2A1900 m Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de

60x110 mm amb separador
1,020      x 9,99740 = 10,19735

Subtotal: 10,54475 10,54475
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 2,56800 = 0,03852
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Subtotal: 0,03852 0,03852

COST DIRECTE 13,15125
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,15125

P-123 EG2DF6F5EE1 m Safata metàl.lica reixa amb separadors d'acer
galvanitzat en calent ref. CFG50/200GC de la sèrie
Safata portacables específica de CABLOFIL,
d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col.locada
suspesa de parament horitzontal amb elements de
suport

Rend.: 1,000 46,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,243 /R x 20,94050 = 5,08854
A013H000 h Ajudant electricista 0,096 /R x 17,96830 = 1,72496

Subtotal: 6,81350 6,81350
Materials

BG2Z005A m Perfil separador per a safata metàl.lica, d'acer
galvanitzat en calent, de 50 mm d'alçària

1,000      x 3,57050 = 3,57050

BG2DF6F0E m Safata de reixa CFG de fixació directa a la paret
d'acer galvanitzat en calent, amb cantell de seguretat
en ´´T´´, de 50 mm d'alçària i 200 d'amplària, ref.
CFG50/200GC de la sèrie Safata portacables
específica de CABLOFIL

1,000      x 27,92710 = 27,92710

BGY2ABF2 u Part proporcional d'elements de suport per a safates
d'acer galvanitzat en calent d'amplària 200 mm per a
instal.lació suspesa de parament horitzontal

1,000      x 8,10600 = 8,10600

Subtotal: 39,60360 39,60360
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 6,81333 = 0,10220

Subtotal: 0,10220 0,10220

COST DIRECTE 46,51930
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,51930

P-124 EG311906 M Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv,
unipolar de secció 1x35 mm2, col.locat en tub

Rend.: 1,000 4,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,065 /R x 20,94050 = 1,36113
A013H000 h Ajudant electricista 0,065 /R x 17,96830 = 1,16794

Subtotal: 2,52907 2,52907
Materials
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BG311900 M Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv,
unipolar de secció 1x35 mm2

1,020      x 2,35460 = 2,40169

Subtotal: 2,40169 2,40169

COST DIRECTE 4,93076
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,93076

P-125 EG31E706 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de
secció 1x16 mm2, col.locat en tub

Rend.: 1,000 4,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,050 /R x 20,94050 = 1,04703
A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 17,96830 = 0,89842

Subtotal: 1,94545 1,94545
Materials

BG31E700 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de
secció 1x16 mm2

1,020      x 2,48005 = 2,52965

Subtotal: 2,52965 2,52965

COST DIRECTE 4,47510
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,47510

P-126 EG31G202 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de
secció 3x1,5 mm2, muntat superficialment

Rend.: 1,000 2,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 20,94050 = 0,31411
A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 17,96830 = 0,26952

Subtotal: 0,58363 0,58363
Materials

BGW31000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure de designació UNE RV 0,6/1 KV

1,000      x 0,28950 = 0,28950

BG31G200 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de
secció 3x1,5 mm2

1,020      x 1,38960 = 1,41739

Subtotal: 1,70689 1,70689

EQUIPAMENT TURÍSTIC INFO LES
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 2,29052
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,29052

P-127 EG31G302 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de
secció 3x2,5 mm2, muntat superficialment

Rend.: 1,000 2,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 20,94050 = 0,31411
A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 17,96830 = 0,26952

Subtotal: 0,58363 0,58363
Materials

BG31G300 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de
secció 3x2,5 mm2

1,020      x 1,98790 = 2,02766

BGW31000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure de designació UNE RV 0,6/1 KV

1,000      x 0,28950 = 0,28950

Subtotal: 2,31716 2,31716

COST DIRECTE 2,90079
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,90079

P-128 EG31G402 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de
secció 3x4 mm2, muntat superficialment

Rend.: 1,000 3,46 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 17,96830 = 0,26952
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 20,94050 = 0,31411

Subtotal: 0,58363 0,58363
Materials

BG31G400 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de
secció 3x4 mm2

1,020      x 2,53795 = 2,58871

BGW31000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure de designació UNE RV 0,6/1 KV

1,000      x 0,28950 = 0,28950

Subtotal: 2,87821 2,87821

COST DIRECTE 3,46184
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,46184
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P-129 EG31J302 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de
secció 5x2,5 mm2, muntat superficialment

Rend.: 1,000 3,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 20,94050 = 0,31411
A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 17,96830 = 0,26952

Subtotal: 0,58363 0,58363
Materials

BG31J300 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de
secció 5x2,5 mm2

1,020      x 2,97220 = 3,03164

BGW31000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure de designació UNE RV 0,6/1 KV

1,000      x 0,28950 = 0,28950

Subtotal: 3,32114 3,32114

COST DIRECTE 3,90477
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,90477

P-130 EG31J402 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de
secció 5x4 mm2, muntat superficialment

Rend.: 1,000 5,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 20,94050 = 0,31411
A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 17,96830 = 0,26952

Subtotal: 0,58363 0,58363
Materials

BG31J400 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de
secció 5x4 mm2

1,020      x 4,09160 = 4,17343

BGW31000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure de designació UNE RV 0,6/1 KV

1,000      x 0,28950 = 0,28950

Subtotal: 4,46293 4,46293

COST DIRECTE 5,04656
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,04656

EG328206 m Conductor de coure de designació UNE H07V-U,
unipolar de secció 1x1,5 mm2, col.locat en tub

Rend.: 1,000 0,64 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,010 /R x 20,94050 = 0,20941
A013H000 h Ajudant electricista 0,010 /R x 17,96830 = 0,17968

EQUIPAMENT TURÍSTIC INFO LES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/10/16 Pàg.: 88

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,38909 0,38909
Materials

BG328200 m Conductor de coure de designació UNE H07V-U,
unipolar de secció 1x1,5 mm2

1,020      x 0,24125 = 0,24608

Subtotal: 0,24608 0,24608

COST DIRECTE 0,63517
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,63517

EG329306 m Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K
(AS), baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5
mm2, col.locat en tub

Rend.: 1,000 1,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,010 /R x 20,94050 = 0,20941
A013H000 h Ajudant electricista 0,010 /R x 17,96830 = 0,17968

Subtotal: 0,38909 0,38909
Materials

BG329300 m Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K
(AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció
1x2,5 mm2

1,020      x 0,59830 = 0,61027

Subtotal: 0,61027 0,61027

COST DIRECTE 0,99936
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,99936

P-131 EG32930X M Subministrament muntatge i connexionat de punt de
llum o mecanisme d'execució superficial format per
tub de metàl·lic, conductor de coure de designació
une es07z1-k (as), baixa emissivitat fums, unipolar de
secció 1x2,5 mm2, col.locat en tub i part proporcional
de caixa de derivació.

Rend.: 1,000 27,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

EG153A12 U Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de
130x130 mm, amb grau de protecció normal,
muntada superficialment

0,500      x 20,72145 = 10,36073

EG23E515 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 16 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat
superficialment

3,000      x 3,03107 = 9,09321

EG329306 m Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K
(AS), baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5
mm2, col.locat en tub

8,000      x 0,99936 = 7,99488
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Subtotal: 27,44882 27,44882

COST DIRECTE 27,44882
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,44882

P-132 EG32930Z U Subministrament muntatge i connexionat de punt de
llum o mecanisme d'execució encastada o superficial
format per tub corrugat, conductor de coure de
designació une es07z1-k (as), baixa emissivitat fums,
unipolar de secció 1x2,5 mm2, col.locat en tub i part
proporcional de caixa de derivació.

Rend.: 1,000 19,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

EG151D11 U Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200
mm, amb grau de protecció normal, encastada

0,500      x 15,23832 = 7,61916

EG225515 M Tub flexible corrugat de pvc folrat exteriorment, de 16
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 sobre sostremort

3,000      x 0,92081 = 2,76243

EG329306 m Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K
(AS), baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5
mm2, col.locat en tub

9,000      x 0,99936 = 8,99424

Subtotal: 19,37583 19,37583

COST DIRECTE 19,37583
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,37583

P-133 EG380902 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35
mm2, muntat superficialment

Rend.: 1,000 6,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 20,94050 = 2,09405
A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 17,96830 = 2,69525

Subtotal: 4,78930 4,78930
Materials

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

1,000      x 0,30880 = 0,30880

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 1,19660 = 1,22053

Subtotal: 1,52933 1,52933

EQUIPAMENT TURÍSTIC INFO LES
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COST DIRECTE 6,31863
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,31863

P-134 EG380907 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35
mm2, muntat en malla de connexió a terra

Rend.: 1,000 9,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 20,94050 = 4,18810
A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 17,96830 = 3,59366

Subtotal: 7,78176 7,78176
Materials

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 1,19660 = 1,22053
BGY38000 U Part proporcional d'elements especials per a

conductors de coure nus
1,000      x 0,11580 = 0,11580

Subtotal: 1,33633 1,33633

COST DIRECTE 9,11809
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,11809

P-135 EG50003O ud soldadura alumini térmic en 't' formada per cartuxo
fundent, p.p de motlle i accessoris de muntatje

Rend.: 1,000 10,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 20,94050 = 4,18810
A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 17,96830 = 3,59366

Subtotal: 7,78176 7,78176
Materials

BG700046 ud p.p accesorios per cartux fundent 1,000      x 0,83955 = 0,83955
BG700045 ud cartux fundent 1,000      x 2,02650 = 2,02650
BGY00002 ud Petit material 0,140      x 0,99395 = 0,13915

Subtotal: 3,00520 3,00520

COST DIRECTE 10,78696
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,78696

EG611021 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt,
encastada

Rend.: 1,000 1,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,020 /R x 20,94050 = 0,41881
A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 17,96830 = 0,35937

Subtotal: 0,77818 0,77818
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Materials

BG611020 u Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt 1,000      x 0,69480 = 0,69480

Subtotal: 0,69480 0,69480

COST DIRECTE 1,47298
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,47298

P-136 EG61U26Z U Caixa modular de pvc-m1 de cymem, de color blanc,
apte per a sis mecanismes modulars, ref. tm3 6uc,
per a muntar encastada. inclou contenidor de pladur,
placa doble schuko blanca, placa doble schuko
vermella nf, placa ptm adaptador 2 mosaic 45x45,
placa cega de 45x45 i placa amb persiana amb 2
connectors rj45 amp cat. 6.

Rend.: 1,000 55,58 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 20,94050 = 6,28215
A013H000 h Ajudant electricista 0,066 /R x 17,96830 = 1,18591

Subtotal: 7,46806 7,46806
Materials

BG61QR6Z U Caixa modular de pvc-m1  de cymem, de color blanc,
apte per a sis mecanismes modulars, ref. tm3 6uc,
per a muntar encastada. inclou contenidor de pladur,
placa doble schuko blanca, placa doble schuko
vermella nf, placa ptm adaptador 2 mosaic 45x45,
placa cega de 45x45 i placa amb persiana amb 2
connectors rj45 amp cat. 6.

1,000      x 48,11490 = 48,11490

Subtotal: 48,11490 48,11490

COST DIRECTE 55,58296
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,58296

P-137 EG621193 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

Rend.: 1,000 8,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 20,94050 = 3,14108
A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 17,96830 = 2,38978

Subtotal: 5,53086 5,53086
Materials

BG621193 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar

1,000      x 2,73095 = 2,73095

Subtotal: 2,73095 2,73095
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COST DIRECTE 8,26181
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,26181

P-138 EG621LCU u Interruptor temporitzat de tipus universal, bipolar
(2P), 16 A / 250 V, amb tapa frontal, temporització de
<= 15 min, preu superior, encastat

Rend.: 1,000 118,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 20,94050 = 3,14108
A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 17,96830 = 2,38978

Subtotal: 5,53086 5,53086
Materials

BG621LCU u Interruptor temporitzat de tipus universal, bipolar
(2P), 16 A / 250 V, amb tapa frontal, temporització de
<= 15 min, preu superior, per a encastar

1,000      x 112,71200 = 112,71200

Subtotal: 112,71200 112,71200
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 5,53067 = 0,08296

Subtotal: 0,08296 0,08296

COST DIRECTE 118,32582
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,32582

P-139 EG623G73 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10
A/250 V, amb tecla, amb grau de protecció IP-44,
preu alt, encastat

Rend.: 1,000 12,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 17,96830 = 2,38978
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 20,94050 = 3,14108

Subtotal: 5,53086 5,53086
Materials

BG623G73 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10
A/250 V, amb tecla, amb grau de protecció IP-44,
preu alt, per a encastar

1,000      x 7,20855 = 7,20855

Subtotal: 7,20855 7,20855
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 5,53067 = 0,08296

Subtotal: 0,08296 0,08296
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COST DIRECTE 12,82237
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,82237

P-140 EG62D1DK u Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i
amb caixa de superfície estanca, amb grau de
protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment

Rend.: 1,000 13,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 20,94050 = 3,14108
A013H000 h Ajudant electricista 0,183 /R x 17,96830 = 3,28820

Subtotal: 6,42928 6,42928
Materials

BG62D1DK u Interruptor per a muntar superficialment, bipolar (2P),
10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,

1,000      x 6,67780 = 6,67780

BGW62000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i
commutadors

1,000      x 0,27020 = 0,27020

Subtotal: 6,94800 6,94800
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 6,42933 = 0,09644

Subtotal: 0,09644 0,09644

COST DIRECTE 13,47372
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,47372

P-141 EG631153 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 8,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 20,94050 = 3,14108
A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 17,96830 = 2,38978

Subtotal: 5,53086 5,53086
Materials

BG631153 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 3,26170 = 3,26170

Subtotal: 3,26170 3,26170
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COST DIRECTE 8,79256
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,79256

P-142 EG631EA4 u Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes
(2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu superior,
encastada

Rend.: 1,000 15,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 20,94050 = 3,14108
A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 17,96830 = 2,38978

Subtotal: 5,53086 5,53086
Materials

BG631EA4 u Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes,
(2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu superior, per a
encastar

1,000      x 9,74650 = 9,74650

Subtotal: 9,74650 9,74650
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 5,53067 = 0,08296

Subtotal: 0,08296 0,08296

COST DIRECTE 15,36032
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,36032

P-143 EG633152 u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral,
de superfície(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, amb
grau de protecció IP-44, preu mitjà, encastada

Rend.: 1,000 11,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 20,94050 = 3,14108
A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 17,96830 = 2,38978

Subtotal: 5,53086 5,53086
Materials

BG633152 u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, amb grau de
protecció IP-44, preu mitjà, per a encastar

1,000      x 6,06985 = 6,06985

Subtotal: 6,06985 6,06985
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 5,53067 = 0,08296

Subtotal: 0,08296 0,08296
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COST DIRECTE 11,68367
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,68367

P-144 EG63D15S u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de
terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,
muntada superficialment

Rend.: 1,000 10,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 20,94050 = 3,14108
A013H000 h Ajudant electricista 0,183 /R x 17,96830 = 3,28820

Subtotal: 6,42928 6,42928
Materials

BG63D15S u Presa de corrent per a muntar superficialment,
bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250
V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció
IP-55, preu alt

1,000      x 3,28100 = 3,28100

BGW63000 u Part proporcional d'accessoris per a endolls 1,000      x 0,27985 = 0,27985

Subtotal: 3,56085 3,56085
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 6,42933 = 0,09644

Subtotal: 0,09644 0,09644

COST DIRECTE 10,08657
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,08657

P-145 EG641173 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1
contacte NA, amb tecla, preu alt, encastat

Rend.: 1,000 9,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 20,94050 = 3,14108
A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 17,96830 = 2,38978

Subtotal: 5,53086 5,53086
Materials

BG641173 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1
contacte NA, amb tecla, preu alt, per a encastar

1,000      x 3,42575 = 3,42575

Subtotal: 3,42575 3,42575
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 5,53067 = 0,08296

Subtotal: 0,08296 0,08296
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COST DIRECTE 9,03957
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,03957

EG675B24 u Marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes
modulars a caixa rectangular, de 2 mòduls, preu
superior, col.locat

Rend.: 1,000 2,54 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,030 /R x 20,94050 = 0,62822
A013H000 h Ajudant electricista 0,016 /R x 17,96830 = 0,28749

Subtotal: 0,91571 0,91571
Materials

BG675B24 u Marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes
modulars a caixa rectangular, de 2 mòduls, preu
superior

1,000      x 1,62120 = 1,62120

Subtotal: 1,62120 1,62120

COST DIRECTE 2,53691
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,53691

P-146 EG71001X u Subministrament, muntatge, connexionat i posta en
marxa de quadre de distribució i maniobra general
format per armaris metàl·lics combinables amb
plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura
de perfil perforat, porta frontal amb tanca, plafons de
tancament, plaques, suports i tapes, allotjant al seu
interior els mecanismes de comandament i protecció i
mesura segons esquemes unifilars corresponents.
Aparellatge LEGRAND o similar equivalent. Acabat
en pintura epoxy-poliester, ip547. amb tots els seus
elements i accessoris per al seu connexionat.
SQ.Concessionari

Rend.: 1,000 2.306,35 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-147 EG71001Y u Subministrament, muntatge, connexionat i posta en
marxa de quadre de distribució i maniobra general
format per armaris metàl·lics combinables amb
plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura
de perfil perforat, porta frontal amb tanca, plafons de
tancament, plaques, suports i tapes, allotjant al seu
interior els mecanismes de comandament i protecció i
mesura segons esquemes unifilars corresponents.
Aparellatge LEGRAND o similar equivalent. Acabat

Rend.: 1,000 2.579,45 €
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en pintura epoxy-poliester, ip547. amb tots els seus
elements i accessoris per al seu connexionat.
SQ.Generalitat

______________________________________________________________________________________________________________

EG738184 u Interruptor detector de moviment, de tipus modular
de 2 mòduls estrets, per a càrregues resistives de
fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió
d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de
desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux,
amb tapa, preu superior, muntat sobre bastidor o
caixa

Rend.: 1,000 59,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,170 /R x 20,94050 = 3,55989
A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 17,96830 = 2,38978

Subtotal: 5,94967 5,94967
Materials

BG738184 u Interruptor detector de moviment, de tipus modular
de 2 mòduls estrets, per a càrregues resistives de
fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió
d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de
desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux,
amb tapa, preu superior, per a muntar sobre bastidor
o caixa

1,000      x 53,18115 = 53,18115

Subtotal: 53,18115 53,18115

COST DIRECTE 59,13082
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,13082

P-148 EGD1441E U Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària
i de 18,3 mm de diàmetre, clavada a terra

Rend.: 1,000 22,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,266 /R x 17,96830 = 4,77957
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,266 /R x 20,94050 = 5,57017

Subtotal: 10,34974 10,34974
Materials

BGD14410 U Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2500 mm de llargària, de 18,3 mm de
diàmetre, estàndard

1,000      x 8,30865 = 8,30865

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000      x 3,54155 = 3,54155
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Subtotal: 11,85020 11,85020

COST DIRECTE 22,19994
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,19994

P-149 EGD20000 U Sistema de xarxa equipotencia en banys i lavabos
mitjançant el connexionat de cadascuna de les parts
metàl·liques d'aixetes, desguassos, reixes, etc. amb
conductors de 4mm2 de secció amb aïllament de
750v, incloent tub flexible per a connexions, caixes
de pas, etc.

Rend.: 1,000 164,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 2,950 /R x 20,94050 = 61,77448
A013H000 h Ajudant electricista 2,950 /R x 17,96830 = 53,00649

Subtotal: 114,78097 114,78097
Materials

BGD20000 U Equip de xarxa equipotencial en banys i lavabos. 1,000      x 49,71680 = 49,71680

Subtotal: 49,71680 49,71680

COST DIRECTE 164,49777
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 164,49777

P-150 EGDZU001 U Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i col.locat
superficialment

Rend.: 1,000 18,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 17,96830 = 4,49208
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 20,94050 = 5,23513

Subtotal: 9,72721 9,72721
Materials

BGDZU001 U Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i per a
col.locar superficialment

1,000      x 9,14820 = 9,14820

Subtotal: 9,14820 9,14820

COST DIRECTE 18,87541
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,87541
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P-151 EH612325 U Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada
fluorescència de 175 fins a 300 lúmens, de 2 h
d'autonomia, com a màxim, muntada superficialment
a la paret

Rend.: 1,000 106,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 20,94050 = 3,14108
A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 17,96830 = 2,69525

Subtotal: 5,83633 5,83633
Materials

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

1,000      x 100,07050 = 100,07050

BHW61000 u Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència
i senyalització

1,000      x 0,44390 = 0,44390

Subtotal: 100,51440 100,51440

COST DIRECTE 106,35073
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,35073

P-152 EHA1E2RZ u Subministrament, muntatge, connexionat i posta en
marxa de llumenera suspesa tipus campana, de cos
de tecnopolímer d'alta resistència color metal
(RAL9006), reflector de policarbonat metalitzat al
buit, difusor de vidre templat de 4mm, inclou làmpada
1x42W GX24q-4, 9000 lumens, classe 2 i IP-44.
Model Theo-AL K42/FKT 3000 de SEAE o similar
equivalent.

Rend.: 1,000 202,72 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 17,96830 = 5,39049
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 20,94050 = 6,28215

Subtotal: 11,67264 11,67264
Materials

BHA1E200 u Llumenera suspesa tipus campana, de cos de
tecnopolímer d'alta resistència color metal
(RAL9006), reflector de policarbonat metalitzat al
buit, difusor de vidre templat de 4mm, inclou làmpada
1x42W GX24q-4, 9000 lumens, classe 2 i IP-44.
Model Theo-AL K42/FKT 3000 de SEAE o similar
equivalent.

1,000      x 190,87700 = 190,87700

Subtotal: 190,87700 190,87700
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17509

COST DIRECTE 202,72473
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 202,72473

P-153 EHB17200 u Llumenera adossada tipus Philips Coreline leds 24w,
muntada superficialment al sostre.

Rend.: 1,000 83,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,220 /R x 17,96830 = 3,95303
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,220 /R x 20,94050 = 4,60691

Subtotal: 8,55994 8,55994
Materials

BHWB1000 u Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb
tubs fluorescents

1,000      x 2,74060 = 2,74060

BHA1E2RZ u Lluminaria completa tipus Philips Coreline, leds 24w. 1,000      x 72,37500 = 72,37500

Subtotal: 75,11560 75,11560
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 8,56000 = 0,12840

Subtotal: 0,12840 0,12840

COST DIRECTE 83,80394
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,80394

P-154 EHB17267 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic
amb 1 fluorescent de 36 W del tipus T26/G13,
rectangular, amb xassís polièster, reactància
electrònica, IP-65, muntada superficialment al sostre

Rend.: 1,000 44,87 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,220 /R x 20,94050 = 4,60691
A013H000 h Ajudant electricista 0,220 /R x 17,96830 = 3,95303

Subtotal: 8,55994 8,55994
Materials

BHB17262 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic per
a 1 tub fluorescent de 36 W del tipus T26/G13,
rectangular, amb xassís polièster, reactància
electrònica, IP-65

1,000      x 31,00545 = 31,00545

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

1,000      x 2,43180 = 2,43180

BHWB1000 u Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb
tubs fluorescents

1,000      x 2,74060 = 2,74060

Subtotal: 36,17785 36,17785
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Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 8,56000 = 0,12840

Subtotal: 0,12840 0,12840

COST DIRECTE 44,86619
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,86619

P-155 EHT1B010 u Interruptor crepuscular per al comandament
automàtic de la il.luminació en funció de la
lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador,
intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, fixat a
pressió

Rend.: 1,000 81,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 20,94050 = 4,18810
A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 17,96830 = 3,59366

Subtotal: 7,78176 7,78176
Materials

BHT1B010 u Interruptor crepuscular pel comandament automàtic
de la il.luminació en funció de la lluminositat,
sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat
dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, per a fixar a
pressió

1,000      x 73,35930 = 73,35930

Subtotal: 73,35930 73,35930
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 7,78200 = 0,11673

Subtotal: 0,11673 0,11673

COST DIRECTE 81,25779
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,25779

P-156 EJ13B212 u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària
de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, col.locat amb
suports murals

Rend.: 1,000 45,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 20,94050 = 8,37620
A013J000 h Ajudant lampista 0,100 /R x 17,96830 = 1,79683

Subtotal: 10,17303 10,17303
Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,025      x 13,97320 = 0,34933

BJ13B212 u Lavabo de porcellana vitrificada senzill, d'amplària de
45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, amb elements

1,000      x 35,23215 = 35,23215
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de fixació i suport mural

Subtotal: 35,58148 35,58148

COST DIRECTE 45,75451
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,75451

P-157 EJ13B21B u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària
de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, encastat a un
taulell

Rend.: 1,000 66,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,100 /R x 17,96830 = 1,79683
A012J000 h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 20,94050 = 8,37620

Subtotal: 10,17303 10,17303
Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,025      x 13,97320 = 0,34933

BJ13B21B u Lavabo de porcellana vitrificada senzill, d'amplària de
45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, per a encastar

1,000      x 56,29810 = 56,29810

Subtotal: 56,64743 56,64743

COST DIRECTE 66,82046
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,82046

P-158 EJ14B11P U Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical,
amb seient i tapa, de color blanc, preu alt, col.locat
sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

Rend.: 1,000 141,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,250 /R x 17,96830 = 4,49208
A012J000 h Oficial 1a lampista 1,000 /R x 20,94050 = 20,94050

Subtotal: 25,43258 25,43258
Materials

BJ14B11P U Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical,
amb seient i tapa, de color blanc, preu alt, amb els
elements de fixació i per a col.locar sobre el paviment

1,000      x 115,81930 = 115,81930

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,012      x 13,97320 = 0,16768

Subtotal: 115,98698 115,98698
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COST DIRECTE 141,41956
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 141,41956

P-159 EJ1AB21P u Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació
integrada, de color blanc, preu alt, col.locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

Rend.: 1,000 83,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,150 /R x 17,96830 = 2,69525
A012J000 h Oficial 1a lampista 0,600 /R x 20,94050 = 12,56430

Subtotal: 15,25955 15,25955
Materials

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

0,245      x 7,23750 = 1,77319

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,015      x 13,97320 = 0,20960

BJ1AB21P u Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació
integrada, de color blanc, preu alt, amb fixacions

1,000      x 66,24725 = 66,24725

Subtotal: 68,23004 68,23004

COST DIRECTE 83,48959
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,48959

P-160 EJ248125 u Fluxor per a inodor, muntat superficialment, amb
aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats,
de llautó cromat, preu alt, amb entrada d'1´´

Rend.: 1,000 158,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,250 /R x 17,96830 = 4,49208
A012J000 h Oficial 1a lampista 1,000 /R x 20,94050 = 20,94050

Subtotal: 25,43258 25,43258
Materials

BJ248125 u Fluxor per a inodor, per a muntar superficialment,
amb aixeta de regulació i tub de descàrrega
incorporats, de llautó cromat, preu alt, amb entrada
1´´

1,000      x 132,74540 = 132,74540

Subtotal: 132,74540 132,74540

COST DIRECTE 158,17798
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 158,17798
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P-161 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 23,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,300 /R x 20,94050 = 6,28215
A013J000 h Ajudant lampista 0,075 /R x 17,96830 = 1,34762

Subtotal: 7,62977 7,62977
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 15,83565 = 15,83565

Subtotal: 15,83565 15,83565

COST DIRECTE 23,46542
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,46542

P-162 EJ331151 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta
incorporats, de llautó, de diàmetre 1´´1/4, roscat a un
sifó de llautó cromat

Rend.: 1,000 13,91 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,200 /R x 20,94050 = 4,18810
A013J000 h Ajudant lampista 0,050 /R x 17,96830 = 0,89842

Subtotal: 5,08652 5,08652
Materials

BJ331151 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta
incorporats, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4, per
a roscar al sifó de llautò cromat

1,000      x 8,82010 = 8,82010

Subtotal: 8,82010 8,82010

COST DIRECTE 13,90662
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,90662

P-163 EJ33U010 u Sifó de botella per a lavabo d'acer inoxidable, de D
32 mm, amb vàlvula, tap i cadeneta incorporats,
connectat al ramal de PVC

Rend.: 1,000 15,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,050 /R x 17,96830 = 0,89842
A012J000 h Oficial 1a lampista 0,200 /R x 20,94050 = 4,18810

Subtotal: 5,08652 5,08652
Materials

BJ33U010 u Sifó senzill de vas per a lavabo, d'acer inoxidable, de
D 32 mm, amb vàlvula, tap i cadeneta incorporats,
per a connectar al ramal de PVC

1,000      x 10,56675 = 10,56675
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Subtotal: 10,56675 10,56675

COST DIRECTE 15,65327
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,65327

P-164 EJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions
118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer
inoxidable amb acabat satinat en superfícies
exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de
sabó i clau de seguretat , col.locat amb fixacions
mecàniques

Rend.: 1,000 60,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,250 /R x 20,94050 = 5,23513

Subtotal: 5,23513 5,23513
Materials

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

1,000      x 55,41030 = 55,41030

Subtotal: 55,41030 55,41030

COST DIRECTE 60,64543
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,64543

P-165 EJ46U001 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de
llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de
niló, col.locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 85,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,250 /R x 20,94050 = 5,23513

Subtotal: 5,23513 5,23513
Materials

BJ46U001 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 79,83445 = 79,83445

Subtotal: 79,83445 79,83445
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COST DIRECTE 85,06958
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,06958

P-166 EJ4ZU025 u Portarotlles 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 27,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,250 /R x 20,94050 = 5,23513

Subtotal: 5,23513 5,23513
Materials

BJ4ZU025 u Portarotlles gegant de paper higiènic, d'acer
inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de
fondària

1,000      x 22,47485 = 22,47485

Subtotal: 22,47485 22,47485

COST DIRECTE 27,70998
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,70998

P-167 EJM1U010 u Comptador woltmann, tipus WP, per a una pressió de
treball de 10 bars de calibre 40 mm, d'hèlix
horitzontal, classe B de la CEE, per aigua freda fins a
40°C, pre-equipat per a emissor d'impuls, cabal
nominal de 20 m3/h i màxim de 35 m3/h, instal.lat a
canonada, inclòs accessoris i tot tipus de petit
material

Rend.: 1,000 397,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 2,000 /R x 20,94050 = 41,88100
A013J000 h Ajudant lampista 2,000 /R x 17,96830 = 35,93660

Subtotal: 77,81760 77,81760
Materials

BJM1U010 u Comptador Woltmann, tipus WP, per a una pressió
de treball de 10 bars, de calibre 40 mm, d'hèlix
horitzontal, classe B de la CEE, per aigua freda fins a
40°C, pre-equipat per a emissor d'impuls, cabal
nominal de 20 m3/h i màxim de 35 m3/h

1,000      x 318,72985 = 318,72985

Subtotal: 318,72985 318,72985
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 77,81733 = 1,16726

Subtotal: 1,16726 1,16726
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COST DIRECTE 397,71471
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 397,71471

P-168 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6
kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a
paret

Rend.: 1,000 45,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 20,94050 = 4,18810
A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 17,99725 = 3,59945

Subtotal: 7,78755 7,78755
Materials

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,25090 = 0,25090
BM312611 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb

pressió incorporada, pintat
1,000      x 36,89195 = 36,89195

Subtotal: 37,14285 37,14285
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 7,78733 = 0,11681

Subtotal: 0,11681 0,11681

COST DIRECTE 45,04721
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,04721

P-169 EM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5
kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a
paret

Rend.: 1,000 114,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 20,94050 = 4,18810
A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 17,99725 = 3,59945

Subtotal: 7,78755 7,78755
Materials

BM313511 u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb
pressió incorporada, pintat

1,000      x 106,73865 = 106,73865

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,25090 = 0,25090

Subtotal: 106,98955 106,98955
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 7,78733 = 0,11681

Subtotal: 0,11681 0,11681
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COST DIRECTE 114,89391
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,89391

P-170 EMD11BF6 u Detector d'infraroigs passiu, amb un angle de
detecció de 110 °, amb un abast longitudinal <= 15
m, muntat superficialment a la paret

Rend.: 1,000 58,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 17,99725 = 4,49931
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 20,94050 = 5,23513

Subtotal: 9,73444 9,73444
Materials

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 2,000      x 0,14475 = 0,28950
BMD11BF6 u Detector d'infraroigs passiu, amb un angle de

detecció de 110° amb un abast longitudinal de <= 15
m com a màxim, per a muntar superficialment a la
paret

1,000      x 48,80970 = 48,80970

Subtotal: 49,09920 49,09920
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 9,73467 = 0,14602

Subtotal: 0,14602 0,14602

COST DIRECTE 58,97966
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,97966

P-171 EMD31137 u Central de seguretat antirobatori, amb un circuit
instantani, un circuit de retard, un circuit de protecció,
alarma acústica, memòria d'alarma i pany amb clau,
muntada a l'interior

Rend.: 1,000 153,30 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,400 /R x 20,94050 = 29,31670
A013M000 h Ajudant muntador 1,400 /R x 17,99725 = 25,19615

Subtotal: 54,51285 54,51285
Materials

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 4,000      x 0,14475 = 0,57900
BMD31137 u Central de seguretat antirobatori amb un circuit

instantani, un circuit de retard, un circuit de protecció,
alarma acústica, memòria d'alarma i pany amb clau,
per a muntar a l'interior

1,000      x 97,38780 = 97,38780

Subtotal: 97,96680 97,96680
Altres
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A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 54,51267 = 0,81769

Subtotal: 0,81769 0,81769

COST DIRECTE 153,29734
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 153,29734

P-172 EMD3113Y u Subministrament, muntatge, connexionat de font
d'alimentació regulable i curtcircuitable en caixa
metàl·lica amb capacitat per a 2 bateries. Tensió
d'alimentació 220Vca. 50Hz. Sortida de tensió de
treball: 13,8 Vcc. Alimentació: 3 A.

Rend.: 1,000 189,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,400 /R x 20,94050 = 29,31670
A013M000 h Ajudant muntador 1,400 /R x 17,99725 = 25,19615

Subtotal: 54,51285 54,51285
Materials

BMD3113Y u Subministrament, muntatge, connexionat de font
d'alimentació regulable i curtcircuitable en caixa
metàl·lica amb capacitat per a 2 bateries. Tensió
d'alimentació 220Vca. 50Hz. Sortida de tensió de
treball: 13,8 Vcc. Alimentació: 3 A.

1,000      x 133,84550 = 133,84550

Subtotal: 133,84550 133,84550
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 54,51267 = 0,81769

Subtotal: 0,81769 0,81769

COST DIRECTE 189,17604
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 189,17604

P-173 EMD3113Z u Teclat alfanumèric de LCD per a centrals CR.
Pantalla retroil·luminada ajustable. Descripció
programable per zona.
Teclat il.luminat. 5 tecles de funció ràpida.
3 tecles directes d'emergència. Permanentment
supervisat.
Necessari si es volen fer particions.
Ref. PLANA FABREGA: 5OSSSSAUA1

Rend.: 1,000 188,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,400 /R x 20,94050 = 29,31670
A013M000 h Ajudant muntador 1,400 /R x 17,99725 = 25,19615

Subtotal: 54,51285 54,51285
Materials

BMD3113Z u Teclat alfanumèric de LCD per a centrals CR.
Pantalla retroil·luminada ajustable. Descripció
programable per zona.
Teclat il.luminat. 5 tecles de funció ràpida.
3 tecles directes d'emergència. Permanentment
supervisat.
Necessari si es volen fer particions.
Ref. PLANA FABREGA: 5OSSSSAUA1

1,000      x 132,97700 = 132,97700

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 4,000      x 0,14475 = 0,57900

Subtotal: 133,55600 133,55600
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 54,51267 = 0,81769

Subtotal: 0,81769 0,81769

COST DIRECTE 188,88654
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 188,88654

P-174 EMD4300Z u Subministrament, muntatge, connexionat i posta en
marxa de sirena electrònica bitonal per a ús interior
amb caixa.

Rend.: 1,000 27,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 20,94050 = 5,23513
A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 17,99725 = 4,49931

Subtotal: 9,73444 9,73444
Materials

BMD4300Z u Subministrament, muntatge, connexionat i posta en
marxa de sirena electrònica tipus bitonal per a ús
interior amb caixa.

1,000      x 17,37000 = 17,37000

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 4,000      x 0,14475 = 0,57900

Subtotal: 17,94900 17,94900
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 9,73467 = 0,14602

Subtotal: 0,14602 0,14602

COST DIRECTE 27,82946
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,82946
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P-175 EMD62423 m Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2 +
2x0,75 mm2, col.locat en tub

Rend.: 1,000 0,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,015 /R x 17,99725 = 0,26996
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 20,94050 = 0,31411

Subtotal: 0,58407 0,58407
Materials

BMD62420 m Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2 +
2x0,75 mm2

1,050      x 0,35705 = 0,37490

Subtotal: 0,37490 0,37490
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,58400 = 0,00876

Subtotal: 0,00876 0,00876

COST DIRECTE 0,96773
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,96773

P-176 EMD6U010 m Conductor blindat i apantallat, de 4 x 1 mm2 i
col.locat en tub

Rend.: 1,000 1,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 20,94050 = 0,31411
A013M000 h Ajudant muntador 0,015 /R x 17,99725 = 0,26996

Subtotal: 0,58407 0,58407
Materials

BMD6U010 m Conductor blindat i apantallat, de 4 x 1 mm2 1,000      x 0,52110 = 0,52110

Subtotal: 0,52110 0,52110
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,58400 = 0,00876

Subtotal: 0,00876 0,00876

COST DIRECTE 1,11393
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,11393

P-177 EMDBU005 u Placa de senyalització interior per a indicació de
mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x
297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes
UNE, DIN i requeriments del CTE, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 8,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 17,99725 = 2,69959
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 20,94050 = 3,14108

Subtotal: 5,84067 5,84067
Materials

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

1,000      x 2,96255 = 2,96255

Subtotal: 2,96255 2,96255

COST DIRECTE 8,80322
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,80322

P-178 EN3474P7 u Vàlvula d'esfera manual soldada, d'1''1/4 de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, de bronze,
preu alt i muntada superficialment

Rend.: 1,000 39,62 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,260 /R x 20,94050 = 5,44453
A013M000 h Ajudant muntador 0,260 /R x 17,99725 = 4,67929

Subtotal: 10,12382 10,12382
Materials

BN347420 u Vàlvula d'esfera manual soldada, d'1 1/4'' de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de
bronze, preu alt

1,000      x 29,50005 = 29,50005

Subtotal: 29,50005 29,50005

COST DIRECTE 39,62387
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,62387

P-179 ENF11A10 u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal.lacions
d'ACS, de 20 mm de diàmetre nominal, amb cos de
bronze PN 10, connexions roscades, amb funció de
bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de
regulació de la temperatura preajustada, muntada

Rend.: 1,000 334,54 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,165 /R x 17,99725 = 2,96955
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,165 /R x 20,94050 = 3,45518

Subtotal: 6,42473 6,42473
Materials

BNF11A10 u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal.lacions
d'ACS, de 20 mm de diàmetre nominal, amb cos de

1,000      x 328,02280 = 328,02280
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bronze PN 10, connexions roscades, amb funció de
bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de
regulació de la temperatura preajustada

Subtotal: 328,02280 328,02280
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 6,42467 = 0,09637

Subtotal: 0,09637 0,09637

COST DIRECTE 334,54390
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 334,54390

P-180 EP111201 u Dipols per a FM i TV (1 canal banda I, 1 canal banda
IV, 1 canal banda V), en pal de 4 a 6 m d'alçària i
fixat a la paret

Rend.: 1,000 496,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 8,000 /R x 20,94050 = 167,52400
A013M000 h Ajudant muntador 8,000 /R x 17,99725 = 143,97800

Subtotal: 311,50200 311,50200
Materials

BP111201 u Dipols per a FM i TV (1 canal banda I, 1 canal banda
IV, 1 canal banda V), en pal de 4 a 6 m d'alçària i per
a fixar a la paret

1,000      x 185,47300 = 185,47300

Subtotal: 185,47300 185,47300

COST DIRECTE 496,97500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 496,97500

P-181 EP123L04 u Equip d'amplificació per a 1 baixant i 4 derivacions
per planta i baixant, amb un total de 60 connexions i
muntat en armari tancat

Rend.: 1,000 552,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 5,000 /R x 20,94050 = 104,70250
A013M000 h Ajudant muntador 5,000 /R x 17,99725 = 89,98625

Subtotal: 194,68875 194,68875
Materials

BP123L04 u Equip d'amplificació per a 1 baixant i 4 derivacions
per planta i baixant, amb un total de 60 connexions,
per a muntar en armari tancat

1,000      x 355,33230 = 355,33230

Subtotal: 355,33230 355,33230
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 194,68867 = 2,92033
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Subtotal: 2,92033 2,92033

COST DIRECTE 552,94138
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 552,94138

P-182 EP131105 u Caixa de derivació amb 1 derivació, de base
metàl.lica i envoltant de material plàstic, encastada

Rend.: 1,000 25,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 17,99725 = 8,99863
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 20,94050 = 10,47025

Subtotal: 19,46888 19,46888
Materials

BP131100 u Caixa de derivació amb 1 derivació, de base
metàl.lica i envoltant de material plàstic

1,000      x 5,56805 = 5,56805

Subtotal: 5,56805 5,56805

COST DIRECTE 25,03693
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,03693

P-183 EP145112 u Presa de senyal de TV-FM de derivació única, de
tipus modular d'1 mòdul estret, amb tapa, de preu
mitjà, muntada sobre caixa o bastidor

Rend.: 1,000 9,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,170 /R x 20,94050 = 3,55989
A013M000 h Ajudant muntador 0,133 /R x 17,99725 = 2,39363

Subtotal: 5,95352 5,95352
Materials

BP145112 u Presa de senyal de TV-FM de derivació única, de
tipus modular d'1 mòdul estret, amb tapa, de preu
mitjà, per a muntar sobre bastidor o caixa

1,000      x 3,85035 = 3,85035

Subtotal: 3,85035 3,85035

COST DIRECTE 9,80387
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,80387

P-184 EP151006 m Conductor coaxial d'atenuació normal, col.locat en tub Rend.: 1,000 1,01 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 20,94050 = 0,31411
A013M000 h Ajudant muntador 0,015 /R x 17,99725 = 0,26996

Subtotal: 0,58407 0,58407
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Materials

BP151000 m Conductor coaxial d'atenuació normal 1,050      x 0,40530 = 0,42557

Subtotal: 0,42557 0,42557

COST DIRECTE 1,00964
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,00964

P-185 EP33U005 u Pupitre microfònic, amb preamplificador, selector de 6
zones, senyal de preavís i micròfon, de sobretaula,
col.locat

Rend.: 1,000 277,08 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 20,94050 = 20,94050
A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 17,99725 = 17,99725

Subtotal: 38,93775 38,93775
Materials

BP33U005 u Pupitre microfònic, amb preamplificador, selector de 6
zones, senyal de preavís i micròfon, de sobretaula

1,000      x 238,14270 = 238,14270

Subtotal: 238,14270 238,14270

COST DIRECTE 277,08045
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 277,08045

P-186 EP360005 u Alimentador 24V 2.3 Amp. Rend.: 1,000 72,11 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 20,94050 = 4,18810
A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 17,99725 = 3,59945

Subtotal: 7,78755 7,78755
Materials

BP360005 u Alimentador 24V 2.3 Amp. 1,000      x 64,32690 = 64,32690

Subtotal: 64,32690 64,32690

COST DIRECTE 72,11445
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,11445

P-187 EP36000Y u Etapa poténcia 240W Rend.: 1,000 677,94 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 1,500 /R x 17,99725 = 26,99588
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 20,94050 = 31,41075

Subtotal: 58,40663 58,40663
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Materials

BP36000Y u Etapa poténcia 240W 1,000      x 619,53000 = 619,53000

Subtotal: 619,53000 619,53000

COST DIRECTE 677,93663
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 677,93663

P-188 EP36000Z u Difusor OPTIMUS 6'' 6W 100V blanc. Muntatge en
superficie.

Rend.: 1,000 36,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 17,99725 = 1,79973
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 20,94050 = 2,09405

Subtotal: 3,89378 3,89378
Materials

BP36000Z u Difusor OPTIMUS 6'' 6W 100V blanc 1,000      x 32,10555 = 32,10555

Subtotal: 32,10555 32,10555

COST DIRECTE 35,99933
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,99933

P-189 EP412023 m Cable per a transmissió de video, d'atenuació baixa i
col.locat en tub

Rend.: 1,000 1,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,015 /R x 17,99725 = 0,26996
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 20,94050 = 0,31411

Subtotal: 0,58407 0,58407
Materials

BP412020 m Cable per a transmissio de video, d'atenuació baixa 1,000      x 0,79130 = 0,79130

Subtotal: 0,79130 0,79130

COST DIRECTE 1,37537
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,37537

P-190 EP431103 m Cable per a transmissió telefònica, de 8 parells de
cables de 0,5 mm2 de secció cada un i col.locat en
tub

Rend.: 1,000 6,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,130 /R x 20,94050 = 2,72227
A013M000 h Ajudant muntador 0,130 /R x 17,99725 = 2,33964



EQUIPAMENT TURÍSTIC INFO LES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/10/16 Pàg.: 117

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 5,06191 5,06191
Materials

BP431100 m Cable per a transmissio telefònica, de 8 parells de
cables de 0,5 mm2 de secció cada un

1,000      x 1,19660 = 1,19660

Subtotal: 1,19660 1,19660

COST DIRECTE 6,25851
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,25851

P-191 EP434570 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de
coure, de 4 parells, categoria 5e U/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió
fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi
segons UNE-EN 50266, col.locat sota tub o canal

Rend.: 1,000 0,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 20,94050 = 0,31411
A013M000 h Ajudant muntador 0,015 /R x 17,99725 = 0,26996

Subtotal: 0,58407 0,58407
Materials

BP434570 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de
coure, de 4 parells, categoria 5e U/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió
fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi
segons UNE-EN 50266

1,050      x 0,36670 = 0,38504

Subtotal: 0,38504 0,38504
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,58400 = 0,00876

Subtotal: 0,00876 0,00876

COST DIRECTE 0,97787
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,97787

P-192 EP49U010 m Cable trenat especial per a sonoritzacions, paral.lel
bicolor per a connexió d'altaveus (2x1,5), col.locat en
tub

Rend.: 1,000 0,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,015 /R x 17,99725 = 0,26996
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 20,94050 = 0,31411

Subtotal: 0,58407 0,58407
Materials
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BP49U010 m Cable trenat especial per a sonoritzacions, paral.lel
bicolor per a connexió d'altaveus (2x1,5)

1,000      x 0,24125 = 0,24125

Subtotal: 0,24125 0,24125

COST DIRECTE 0,82532
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,82532

P-193 EP52U001 u Telèfon analògic de sobretaula, homologat, amb so
regulable, capacitat per a funcionament en
centraleta, retrucada i connector tipus RJ11 de 6
contactes, col.locat

Rend.: 1,000 35,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 20,94050 = 5,23513

Subtotal: 5,23513 5,23513
Materials

BP52U001 u Telèfon analògic de sobretaula, homologat, amb so
regulable, capacitat per a funcionament en
centraleta, retrucada i connector tipus RJ11 de 6
contactes

1,000      x 30,54225 = 30,54225

Subtotal: 30,54225 30,54225

COST DIRECTE 35,77738
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,77738

P-194 EP531414 u Presa de senyal telefònica de tipus universal, amb
connector RJ12 doble, connexió per desplaçament
de l'aïllament, amb tapa, de preu superior, encastada

Rend.: 1,000 25,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 20,94050 = 8,37620

Subtotal: 8,37620 8,37620
Materials

BP531414 u Presa de senyal telefònica de tipus universal, amb
connector RJ12 doble, connexió per desplaçament
de l'aïllament, amb tapa, de preu superior, per a
encastar

1,000      x 17,36035 = 17,36035

Subtotal: 17,36035 17,36035

COST DIRECTE 25,73655
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,73655
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P-195 EP731174 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal,
amb connector RJ45 simple, categoria 5e U/UTP,
amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb
tapa, preu superior, encastada

Rend.: 1,000 13,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,180 /R x 20,94050 = 3,76929

Subtotal: 3,76929 3,76929
Materials

BP731174 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal,
amb connector RJ45 simple, categoria 5e U/UTP,
amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb
tapa, de preu superior, per a encastar

1,000      x 9,20610 = 9,20610

Subtotal: 9,20610 9,20610
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 3,76933 = 0,05654

Subtotal: 0,05654 0,05654

COST DIRECTE 13,03193
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,03193

P-196 EP746211 u Armari metàl.lic mural per a sistemes de transmissió
de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19´´,
de 6 unitats d'alçària, de 600x400 mm (amplària x
fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau,
fixat al parament

Rend.: 1,000 219,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 20,94050 = 10,47025
A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 17,99725 = 8,99863

Subtotal: 19,46888 19,46888
Materials

BP746210 u Armari metàl.lic mural per a sistemes de transmissió
de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19´´,
de 6 unitats d'alçària, de 600x400 mm (amplària x
fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau

1,000      x 199,34970 = 199,34970

Subtotal: 199,34970 199,34970
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 19,46867 = 0,29203

Subtotal: 0,29203 0,29203
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COST DIRECTE 219,11061
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 219,11061

P-197 EP7E3A00 u Encaminador (router) d'1port ADSL i port 10 Mbps,
per a armari tipus rack 19'', amb alimentació a 240V,
col.locat i connectat

Rend.: 1,000 305,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 20,94050 = 41,88100
A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 17,99725 = 35,99450

Subtotal: 77,87550 77,87550
Materials

BP7E3A00 u Encaminador (router) de 1 port ADSL i port 10 Mbps,
per a armari tipus rack 19'', amb alimentació a 240V

1,000      x 227,35400 = 227,35400

Subtotal: 227,35400 227,35400

COST DIRECTE 305,22950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 305,22950

P-198 EP7Z111B u Panell amb 24 connectors RJ45 categoria 5e U/UTP
integrats, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1
unitat d'alçària, fixat mecànicament

Rend.: 1,000 175,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,500 /R x 20,94050 = 73,29175
A013M000 h Ajudant muntador 0,167 /R x 17,99725 = 3,00554

Subtotal: 76,29729 76,29729
Materials

BP7Z1A58 u Panell amb 24 connectors RJ45 categoria 5e U/UTP
integrats, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1
unitat d'alçària

1,000      x 97,98610 = 97,98610

Subtotal: 97,98610 97,98610
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 76,29733 = 1,14446

Subtotal: 1,14446 1,14446

COST DIRECTE 175,42785
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 175,42785
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P-199 EP7ZA131 u Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions
rack 19´´, amb 3 ventiladors de tipus axial, de 2
unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un
cabal d'aire de 400 m3/h, col.locat

Rend.: 1,000 145,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,333 /R x 20,94050 = 6,97319

Subtotal: 6,97319 6,97319
Materials

BP7ZA131 u Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions
rack 19´´, amb 3 ventiladors de tipus axial, de 2
unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un
cabal d'aire de 400 m3/h

1,000      x 138,76700 = 138,76700

Subtotal: 138,76700 138,76700

COST DIRECTE 145,74019
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 145,74019

P-200 EP7ZE161 u Regleta amb 6 bases schucko 2P+T de 10/16 A i 230
V, i un interruptor bipolar de 16 A, per a armaris rack
19´´, d'1 unitat d'alçària, i muntatge horitzontal,
col.locada

Rend.: 1,000 138,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,333 /R x 20,94050 = 6,97319

Subtotal: 6,97319 6,97319
Materials

BP7ZE161 u Regleta amb 6 bases schucko 2P+T de 10/16 A i 230
V, i un interruptor bipolar de 16 A, per a armaris rack
19´´, d'1 unitat d'alçària, i muntatge horitzontal

1,000      x 131,57775 = 131,57775

Subtotal: 131,57775 131,57775

COST DIRECTE 138,55094
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 138,55094

P-201 EPA1U11Y u Subministrament, muntatge, connexionat,
programació i posta en marxa de CTTV.
Unitats Equip
1 DiVAR-MR 8C.320Gb + DVD
16 CONECTOR BNC CRIMPAR RG-59
1              TECLADO DIGITAL p/DIVAR+AUTOD.
1 MONITOR C. TFT 17´´

CAMERES:
3 CAMARA C.LTC 455/50 DINION
4 CAMARA C.LTC FLEXIDOMO 3-6 SUP
1 CONECTOR BNC CRIMPAR RG-59
3 OPTICA VARIF.I/A 5-50mm DC

Rend.: 1,000 6.086,26 €
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4 CARCASA EXTERIOR ACE
7 SUPORT PARET CARCASA LTC948X
3 ALIMENTADOR TC220PSX-24
16 CONECTOR BNC CRIMPAR RG-59

______________________________________________________________________________________________________________

P-202 EQ5Z1BA1 u Formació de forat sobre taulell de conglomerat de
marbre, tipus Silestone o equivalent, amb el cantell
polit, de forma quadrada, per a encastar aparells
sanitaris

Rend.: 1,000 151,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012R000 h Oficial 1a marbrista 7,500 /R x 20,26500 = 151,98750

Subtotal: 151,98750 151,98750

COST DIRECTE 151,98750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 151,98750

P-203 EQ5Z1BC1 u Dispositiu autonom de comptador electro-mecànic
per una distància de fins 3,5m i fins 6m amb reflector.
Modelo 50301 de la casa Takayama o similar.

Rend.: 1,000 243,28 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-204 EX111112 u Subministrame i col.locació aixeta mescladora
temporitzada, Presto 3000 ECO per a lavabo,
muntada superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cormat, preu alt, amb entrada de
1/2.

Rend.: 1,000 221,51 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,600 /R x 20,94050 = 12,56430
A013J000 h Ajudant lampista 0,150 /R x 17,96830 = 2,69525

Subtotal: 15,25955 15,25955
Materials

BJ23612G u Aixeta monocomandament temporitzada per a
lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o
aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues
entrades de maniguets

1,000      x 206,24945 = 206,24945

Subtotal: 206,24945 206,24945
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COST DIRECTE 221,50900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 221,50900

P-205 EX111113 U Subministre i col.locació d´aixeta encastada a paret,
per abocador, de llautó cromat, preu alt, amb entrada
de 1/2´´.

Rend.: 1,000 37,92 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,100 /R x 17,96830 = 1,79683
A012J000 h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 20,94050 = 8,37620

Subtotal: 10,17303 10,17303
Materials

BJ229126 U Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, per a
encastar, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de
1/2´´ i sortida de 1/2´´

1,000      x 27,74375 = 27,74375

Subtotal: 27,74375 27,74375

COST DIRECTE 37,91678
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,91678

P-206 EX111114 u Peça per a pas de conductes, de planxa d´acer
galvanitzat de 0,8mm de gruix amb tub de diàmetre
200mm i 50cm d´alçària soldat a una base de
40x40cm, col.locada amb fixacions mecàniques.

Rend.: 1,000 28,83 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-207 F9231510 M3 Subbase de granulat de grandària màxima de 50 a
70 mm, amb estesa i piconatge del material

Rend.: 1,000 33,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 16,94540 = 0,84727

Subtotal: 0,84727 0,84727
Maquinària

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,020 /R x 52,87235 = 1,05745

C1331100 H MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA 0,035 /R x 47,23675 = 1,65329

Subtotal: 2,71074 2,71074
Materials

B0332300 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 1,870      x 16,08655 = 30,08185

Subtotal: 30,08185 30,08185
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,84733 = 0,01271
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Subtotal: 0,01271 0,01271

COST DIRECTE 33,65257
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,65257

P-208 F9F5G49A m2 Paviment de peces de llambordí de formigó per a
paviments de 20x40 cm i 8 cm de gruix, de forma
rectangular, preu alt , sobre llit de sorra de 3 cm de
gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i
compactació del paviment acabat.

Rend.: 1,000 31,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,375 /R x 16,94540 = 6,35453
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,195 /R x 20,26500 = 3,95168
A0150000 h Manobre especialista 0,020 /R x 17,53405 = 0,35068

Subtotal: 10,65689 10,65689
Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,020 /R x 6,39795 = 0,12796

Subtotal: 0,12796 0,12796
Materials

B9FA4481 m2 Llambordins de formigó de 20x40 cm i 8 cm de gruix,
de forma rectangular, preu alt.

1,020      x 19,44475 = 19,83365

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,046      x 17,02260 = 0,78304

Subtotal: 20,61669 20,61669

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15985

COST DIRECTE 31,56139
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,56139

P-209 FHQ6U001 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució
semiintensiva, amb làmpada d'halogenurs metàl.lics
de 150 W, de forma rectangular i tancat, amb
allotjament per a equip i acoblat al suport

Rend.: 1,000 221,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,483 /R x 20,94050 = 10,11426
A013H000 h Ajudant electricista 0,483 /R x 17,96830 = 8,67869

Subtotal: 18,79295 18,79295
Materials

BHQ6U001 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució
semiintensiva, amb làmpada d'halogenurs metàl.lics
de 150 W, de forma rectangular i tancat, amb
allotjament per a equip

1,000      x 202,13855 = 202,13855
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Subtotal: 202,13855 202,13855
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 18,79267 = 0,28189

Subtotal: 0,28189 0,28189

COST DIRECTE 221,21339
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 221,21339

P-210 FN218424 u Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´1/2, 16 bar de PN, de bronze, preu alt,
muntada en armari

Rend.: 1,000 58,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,375 /R x 20,94050 = 7,85269
A013M000 h Ajudant muntador 0,375 /R x 17,99725 = 6,74897

Subtotal: 14,60166 14,60166
Materials

BN218420 u Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt

1,000      x 43,57940 = 43,57940

Subtotal: 43,57940 43,57940
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 14,60133 = 0,21902

Subtotal: 0,21902 0,21902

COST DIRECTE 58,40008
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,40008

P-211 FN21A324 u Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre
nominal 2´´1/2, 10 bar de PN, de bronze, preu alt,
muntada en armari.

Rend.: 1,000 185,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,560 /R x 17,99725 = 10,07846
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,560 /R x 20,94050 = 11,72668

Subtotal: 21,80514 21,80514
Materials

BN21A320 u Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre
nominal 2´´1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt

1,000      x 163,63505 = 163,63505

Subtotal: 163,63505 163,63505
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 21,80533 = 0,32708
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Subtotal: 0,32708 0,32708

COST DIRECTE 185,76727
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 185,76727

P-212 FN818324 u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de
diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de PN, de bronze,
preu alt i muntada en armari.

Rend.: 1,000 53,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,375 /R x 20,94050 = 7,85269
A013M000 h Ajudant muntador 0,375 /R x 17,99725 = 6,74897

Subtotal: 14,60166 14,60166
Materials

BN818320 u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de
diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de PN, de bronze,
preu alt

1,000      x 38,53245 = 38,53245

Subtotal: 38,53245 38,53245
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 14,60133 = 0,21902

Subtotal: 0,21902 0,21902

COST DIRECTE 53,35313
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,35313

P-213 FN818424 u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de
diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, de bronze,
preu alt i muntada en armari.

Rend.: 1,000 49,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,375 /R x 20,94050 = 7,85269
A013M000 h Ajudant muntador 0,375 /R x 17,99725 = 6,74897

Subtotal: 14,60166 14,60166
Materials

BN818420 u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de
diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, de bronze,
preu alt

1,000      x 34,26715 = 34,26715

Subtotal: 34,26715 34,26715
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 14,60133 = 0,21902

Subtotal: 0,21902 0,21902



EQUIPAMENT TURÍSTIC INFO LES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/10/16 Pàg.: 127

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 49,08783
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,08783

P-214 FNE18200 u Filtre colador de 1´´1/2 de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, de bronze i muntat roscat.
(Filtre autonetejable i malla amb un umbral entre 25 i
50 µm).

Rend.: 1,000 39,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 20,94050 = 6,28215
A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 17,99725 = 5,39918

Subtotal: 11,68133 11,68133
Materials

BNE18200 u Filtre colador per a muntar roscat, de 1´´1/2 de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, de
bronze

1,000      x 27,93675 = 27,93675

Subtotal: 27,93675 27,93675
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 11,68133 = 0,17522

Subtotal: 0,17522 0,17522

COST DIRECTE 39,79330
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,79330

P-215 FNE18300 u Filtre colador de 1´´1/2 de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, de llautó i muntat roscat.
(Filtre autonetejable i malla amb un umbral entre 25 i
50 µm).

Rend.: 1,000 27,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 20,94050 = 6,28215
A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 17,99725 = 5,39918

Subtotal: 11,68133 11,68133
Materials

BNE18300 u Filtre colador per a muntar roscat, de 1´´1/2 de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de
llautó

1,000      x 15,73915 = 15,73915

Subtotal: 15,73915 15,73915
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 11,68133 = 0,17522

Subtotal: 0,17522 0,17522

EQUIPAMENT TURÍSTIC INFO LES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/10/16 Pàg.: 128

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 27,59570
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,59570
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PARTIDES ALÇADES

EEDDDDD1 U Caldera de pelets tipus BioClass NG HM.43 + DR
completament instal.lada i en servei.

Rend.: 1,000 4.500,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

X0000001 U Subministre i col.locació de pantalla de leds Unilumin
10P de mides 480x240cn inclòs marcs.

Rend.: 1,000 45.260,50 €

______________________________________________________________________________________________________________

X0000002 U Partida alçada a justificar per ajudes de paleteria i de
lampisteria per la col.locació de pantalla de leds a
suports de paret i connexionat a xarxa.

Rend.: 1,000 1.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPAUU001 U Partida alçada a justificar per a legalització de la
instal·lació elèctrica.

Rend.: 1,000 1.800,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPAUU00V U Partida alçada a justificar per a legalització de la
instal·lació de climatització

Rend.: 1,000 1.200,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPAUU00Z U Partida alçada a justificar per a entroncament amb la
xarxa de telefonia.

Rend.: 1,000 1.200,00 €

______________________________________________________________________________________________________________



 

DOCUMENT 6. PLEC DE 
CONDICIONS. 



 

 

CONDICIONS GENERALS 

Les condicions Tècniques generals del present Plec 
tindran vigència mentre no siguin modificats per les Prescripcions 
Tècniques Particulars del Projecte, en cas d'incloure's l'esmentat 
document. 

 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
GENERALS 

Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn 
el conjunt de característiques que hauran d'acomplir els materials 
emprats a la construcció, així com les tècniques de la seva 
col×locació a l'obra i les que hauran de manar l'execució de 
qualsevol tipus d'instal×lacions i d'obres accessòries i depenents. 
Per a qualsevol tipus d'especificació, no inclosa en aquest Plec, es 
tindrà en compte el que indiqui el "Pliego de Condiciones 
Técnicas de la Dirección General de Arquitectura" (Actualitzat). 

Aquest Plec està constituït pels següents capítols: 

0. GENERALITATS 

0.1. Documents del projecte. 

0.2. Obligacions del contractista. 

0.3. Compliment de les disposicions vigents. 

0.4. Indemnitzacions per compte del Contractista. 

0.5. Despeses a càrrec del Contractista.  

0.6. Replanteig de les obres. 

0.7. Materials. 

0.8. Obres provisionals. 

0.9. Abocadors. 

0.10. Explosius. 

0.11. Servituds i serveis afectats. 

0.12. Preus unitaris. 

0.13. Partides alçades. 

0.14. Termini de garantia. 

0.15. Conservació de les obres. 

0.16. Disposicions aplicables. 

0.17. Existència de tràfic durant l'execució de les obres. 

0.18. Interferència amb altres Contractistes. 

0.19. Existència de servituds i serveis soterrats. 

0.20. Desviaments de serveis. 

0.21. Mesures d'ordre i seguretat. 

0.22. Abonament d'unitats d'obra. 

0.23. Pis de mostra. 

0.24. Control d'unitats d'obra. 

1. ENDERROCS 

1.1. Definició. 

1.2. Execució de les obres. 

1.3. Mesurament i abonament. 

2. MOVIMENTS DE TERRES 

2.1. Neteja del terreny. 

2.2. Explanacions, desmunts i buixardats. 

2.3. Replens i terraplens. 

2.4. Excavació de rases i pous. 

2.5. Transport de terres a l'abocador. 

2.6. Replanteig definitiu. 

3. FONAMENTS. 

3.0. Generalitats. 

3.1. Acers. 

3.2. Emmacats. 

3.3. Sabates contínues 

3.4. Sabates aïllades. 

3.5. Lloses. 

3.6. Murs i pantalles. 

3.7. Estacada. 

4. SANEJAMENT. 

4.1. Xarxes de sanejament. 

4.2. Fosses sèptiques. 

4.3. Elevació d'aigües brutes. 

4.4. Shunts i xemeneies d'evacuació de fums o de 
ventilació. 

5. ESTRUCTURES  

5.1. Estructures de formigó. 

5.2. Estructures metàl⋅liques. 

5.3. Forjats. 

5.4. Escales i rampes. 

5.5. Elements prefabricats. 

5.6. Juntes de dilatació. 

6. RAM DE PALETA. 

6.1. Divisions interiors. 

6.2. Coberta. 

6.3. Guixos i escaioles. 

6.4. Arrebossats i enlluits. 

7. AILLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS 

7.1. Aïllaments tèrmics. 

7.2. Aïllaments acústics 

7.3. Aïllaments contra la humitat. 

7.4. Mesurament i abonament. 

8. FUSTERIA. 

9. PAVIMENTS I ENRAJOLATS. 

9.1. Paviments. 

9.2. Enrajolats. 

10. INSTAL⋅LACIONS 

10.1. Fontaneria. 

10.2. Electricitat. 

10.3. Gas. 

10.4. Calefacció. 

10.5. Climatització. 

10.6. Aparells elevadors. 

10.7. Comunicació. 

10.8. Protecció. 

10.9. Dipòsits. 

10.10. Aparells sanitaris i aixetes. 

10.11. Equipament de cuines. 

11. VIDRIERIA. 

12. PINTURES l ESTUCATS. 

 

.0. GENERALITATS 

0.1. Documents del Projecte. 

El present Projecte consta dels següents documents: 
Document no. 1: Memòria i Annexos; Document no. 2: Plànols; 
Document no. 3: Amidaments i Pressupost. El contingut d'aquests 
documents està detallat a la Memòria. 

S'entén per documents contractuals, aquells que resten 
incorporats al Contracte i que són d'obligat compliment, llevat de 
modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en 
cas de licitació sota pressupost, són: Plànols, Plec de Condicions 
(amb els dos capítols de Prescripcions Tècniques Generals i 
Prescripcions Tècniques Particulars), Quadre de Preus no. 1 i 
Pressupost total. 

La resta de documents o dades del Projecte són 
documents informatius i estan constituïts per la Memòria amb tots 
els seus Annexos, els mesuraments, els Pressupostos parcials i el 
Quadre de Preus no. 2. 

Els esmentats documents informatius representen 
únicament una opinió fonamentada de la Propietat, sense que 
això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que 
se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, 
com a complement d'informació que el Contractista ha d'adquirir 
directament i amb els seus propis mitjans. 

Solament els documents contractuals, definits a l'apartat 
anterior, constitueixen la base del Contracte, per tant, el 
Contractista no podrà al×legar modificació de les condicions de 
Contracte en base a les dades contingudes en els documents 
informatius (com per exemple, preus de base de personal, 
maquinària i materials, fixació de lloseres, préstecs o abocadors, 
distàncies de transport, característiques dels materials de 
l'explanació justificació de preus, etc.) llevat que aquestes dades 
apareixin en algun document contractual. 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades 
que es puguin derivar de no obtenir la suficient informació directa 
que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius 
del Projecte. 

En cas de contradicció entre els Plànols i les 
Prescripcions Tècniques Particulars, contingudes en el Capítol II 
del present Plec de Condicions, prevaleix el que s'ha prescrit en 
aquestes últimes. En qualsevol cas, ambdós documents 
prevaleixen sobre les Prescripcions Tècniques Generals 
contingudes en el Capítol I del present Plec. 

Allò que s'hagi esmentat en el Plec de Condicions i 
omés als Plànols o viceversa, haurà de ser executat com si hagués 
estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del 
Director quedin suficientment definides les unitats d'obra 
corresponents i, aquestes, tinguin preu en el Contracte. 

0.2. Obligacions del Contractista 

El Contractista designarà un "Delegat d'Obra", en les 
condicions que determinen les Clàusules 5 i 6 del Plec de 
clàusules Administratives Generals, per a la contractació d'obres 
de l'Estat. 

En relació a "L'Oficina d'Obra" i "Llibre d'Obres", hom es 
regirà pel que disposen les clàusules 7,8 i 9 de l'esmentat "Plec de 
Clàusules Administratives Generals". El Contractista està obligat a 
dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre en 
la licitació. El personal del Contractista col×laborarà amb el 
Director i la Direcció, pel normal compliment de les seves 
funcions. 

0.3. Compliment de les Disposicions vigents 

Hom es regirà pel que s'estipula a les Clàusules 11, 16, 17 
i 19 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 

Això mateix, acomplirà amb els requisits vigents per a 
emmagatzematge i utilització d'explosius, carburants, prevenció 
d'incendis, etc. i s'ajustarà a allò assenyalat en el Codi de 
Circulació, Reglament de la Policia i conservació de carreteres, 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i a totes les disposicions 
vigents que siguin d'aplicació als treballs que, directament o 
indirectament, siguin necessaris per a l'acompliment del 
Contracte. 

0.4. Indemnitzacions per compte del Contractista. 

Hom es regirà pel que disposa l'article 134 del 
Reglament General de Contractació de l'Estat i la clàusula 12 del 
"Plec de Clàusules Administratives Generals". 

Particularment el Contractista haurà de reparar, al seu 
càrrec, els serveis públics o privats fets malbé, indemnitzant a les 
persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista 
adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació 
de rius, llacs i dipòsits d'aigua, així com del medi ambient, per 

l'acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable 
dels danys i perjudicis que es puguin causar. 

El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de 
l'obra i refer a la seva finalització les servituds afectades, 
conforme estableix la clàusula 20 de l'esmentat "Plec de Clàusules 
Administratives Generals", sent a compte del Contractista els 
treballs necessaris per a tal fi. 

0.5. Despeses a càrrec del Contractista. 

A més de les despeses i taxes que se citen a les clàusules 
13 i 38 del "Plec de Clàusules Administratives Generals", aniran a 
càrrec del Contractista, si en el Capítol II d'aquest Plec o en el 
Contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents 
despeses: 

- Despeses corresponents a instal⋅lacions i equips de 
maquinària. 

- Despeses de construcció i retirada de tota classe de 
construccions auxiliars, instal⋅lacions, ferramentes, etc. 

- Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a 
dipòsits de maquinària i materials. 

- Despeses de protecció de materials arreplegats i de la 
pròpia obra, contra tot deteriorament. 

- Despeses de muntatge, conservació i retirada 
d'instal⋅lacions per subministrament d'aigua i energia elèctrica, 
necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o 
impostos de presa. comptadors, etc. 

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les 
ocupacions temporals. 

- Despeses d'explotació i utilització de préstecs, 
pedreres, lleres i abocadors. 

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació 
de restes, neteja general de l'obra i zones confrontades, 
afectades per les obres, etc. 

- Despeses de permisos o llicències necessàries per a 
l'execució, excepte dels corresponents a Expropiacions i Serveis 
afectats. 

- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es 
considerarà inclosa en els preus unitaris Contractats. 

- Serà obligatòria la col⋅locació, a càrrec del 
Contractista, d'una tanca perimetral provisional de protecció de 
característiques a definir per la Direcció Facultativa, que hi 
romandrà fins que la Propietat ordeni la seva retirada. 

0.6. Replanteig de les obres 

El Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials 
que siguin necessaris per a la correcta execució de les obres, els 
quals han de ser aprovats per la Direcció. Haurà de materialitzar, 
també, sobre el terreny, tots els punts de detall que la Direcció 
consideri necessari per a l'acabament exacte de les diferents 
unitats. Tots els materials, equips i ma d'obra necessaris per a 
aquests treballs aniran a càrrec del Contractista. 

0.7. Materials 

A més del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35, 36 i 
37 del "Plec de Clàusules Administratives Generals", hauran 
d'observar-se les següents prescripcions: 

Si les procedències de materials estiguessin fixades en 
els documents contractuals, el Contractista haurà d'utilitzar 
obligatòriament les esmentades procedències, llevat de 
l'autorització expressa del Director de l'Obra. Si fos imprescindible, 
a judici de la Propietat, canviar aquell origen o procedència, 
hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 60 del "Plec de 
Clàusules Administratives Generals". 

Si per no complir les prescripcions del present Plec, es 
rebutgen els materials que figuren com a utilitzables sols en els 
documents informatius, el Contractista tindrà l'obligació d'aportar 
altres materials que acompleixin les prescripcions, sense que per 
això tingui dret a un nou preu unitari. 

El Contractista obtindrà a càrrec seu l'autorització per a 
la utilització de préstecs, i es farà càrrec, a més, al seu compte de 
totes les despeses, canons, indemnitzacions, etc., que es presentin. 

El Contractista notificarà a la Direcció de l'Obra, amb 
suficient antelació, les procedències dels materials que es 
proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant 
pel que es refereix a la quantitat com a la qualitat. 

En cap cas podran ser arreplegats i utilitzats a l'obra 
materials si la seva procedència no ha estat aprovada pel 
Director. 

Tots els materials que s'utilitzaran a l'obra hauran de ser, 
a judici del Director de les Obres, de qualitat suficient, malgrat 
que no s'especifiqui expressament en el Plec de Condicions. La 
qualitat considerada com a suficient, serà la més completa de les 
definides a la normativa d'obligat compliment. 



 

0.8. Obres Provisionals 

El Contractista executarà o acondicionarà en el 
moment oportú les carreteres, camins i accessos provisionals pels 
desviaments que imposin les obres en relació amb el tràfic 
general i amb els accessos dels confrontants, d'acord amb les 
definicions del Projecte o a les instruccions que rebi de la 
Direcció. Els materials i les unitats d'obra que comporten les 
esmentades obres provisionals, compliran totes les prescripcions 
del present Plec com si fossin obres definitives. 

Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el 
Capítol II es digui expressament el contrari, amb càrrec a les 
partides alçades que per tal motiu figurin en el Pressupost o, en 
cas que no hi siguin, valorats als preus del Contracte. 

Si les obres provisionals no fossin estrictament 
necessàries per a l'execució normal de les obres, a judici de la 
Direcció, sent, per tant, conveniència del Contractista per a 
facilitar o accelerar l'execució de les obres, no seran 
d'abonament. 

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com 
accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris per a la 
circulació interior de l'obra o pel transport de materials a l'obra, o 
per accessos i circulació del personal de la Propietat i visites 
d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els 
esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions de 
circulació. 

La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes 
obres provisionals serà a càrrec del Contractista. 

0.9. Abocadors 

Llevat de manifestació expressa contrària al Capítol II 
del present Plec, la localització d'abocadors així com les 
despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del 
Contractista. 

Ni la distància més gran dels abocadors, en relació a la 
hipòtesi feta en la justificació del preu unitari que s'inclou als 
Annexos de la Memòria, ni l'omissió, en l'esmentada justificació, 
de l'operació de transport als abocadors, seran causa suficient 
per a al⋅legar modificació del preu unitari que apareix al quadre 
de preus o al⋅legar que la unitat d'obra corresponent no inclou 
l'esmentada operació de transport a l'abocador, sempre que en 
els documents contractuals es fixi que la unitat inclou aquest 
transport. 

Els diferents tipus de material que calgui eliminar 
(fonaments soterrats, etc.) no seran motiu d sobre-preu, per 
considerar-se inclosos en els preus unitaris del Contracte. 

Si en els mesuraments i documents informatius del 
Projecte se suposa que el material obtingut de l'excavació, de 
l'aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplè, 
replens, etc., i la Direcció d'Obra rebutja l'esmentat material per 
no complir les condicions del present Plec, el Contractista haurà 
de transportar l'esmentat material a abocadors, sense dret a cap 
abonament complementari en la corresponent excavació, ni 
increment del preu del Contracte per haver d'emprar majors 
quantitats de material procedent de préstecs. 

El Director de les Obres podrà autoritzar abocadors en 
zones baixes de les parcel⋅les, amb la condició que els productes 
abocats siguin estesos i compactats correctament. Les despeses 
de l'esmentada extensió i compactació dels materials seran a 
compte del Contractista, per considerar-se incloses en els preus 
unitaris. 

0.10. Explosius 

L'adquisició, transport, magatzematge, conservació, 
manipulació i utilització de metxes, detonadors i explosius es 
regirà per les disposicions vigents a l'efecte, completades amb les 
instruccions que figurin en el Projecte o dicti la Direcció d'Obra. 

Anirà a càrrec del Contractista l'obtenció de permisos i 
llicències per a la utilització d'aquests mitjans, així com el 
pagament de les despeses que els esmentats permisos comportin. 

El Contractista estarà obligat al compliment estricte de 
totes les normes existents en matèria d'explosius i execució de 
voladures. La Direcció podrà prohibir la utilització de determinats 
mètodes que consideri perillosos, encara que l'autorització dels 
mètodes utilitzats no eximeix al Contractista de la responsabilitat 
dels danys causats.  

El Contractista subministrarà i col⋅locarà els senyals 
necessaris per tal d'advertir al públic del seu treball amb 
explosius. El seu emplaçament i estat de conservació garantiran 
en qualsevol moment la seva perfecta visibilitat. En tot cas, el 
Contractista serà responsable dels danys que derivin de la 
utilització d'explosius. 

Si per qualsevol motiu no és possible emprar explosius, 
els treballs d'excavació mecànica amb retro-excavadora o 
martell-picador no seran objecte de sobre-preu, i s'abonaran al 
preu únic d'excavació.  

0.11. Servituds i Serveis Afectats 

En relació a les servituds existents es regirà pel que 
s'estipula en la clàusula 20 del "Plec de Clàusules Administratives 
Generals". A aquest efecte, també es consideraran servituds 
relacionades en el "Plec de Prescripcions", aquelles que apareixen 
definides en els Plànols del Projecte. Els objectes afectats seran 
traslladats o retirats per les Companyies i Organismes 
corresponents.  

Malgrat tot, tindrà l'obligació de realitzar els treballs 
necessaris per a la localització, protecció o desviament, en tot 
cas, dels serveis afectats de poca importància, que la Direcció 
consideri convenient per a la millora del desenvolupament de les 
obres, si bé aquests treballs seran de pagament al Contractista, ja 
sigui amb càrrec a les partides alçades existents a l'efecte en el 
Pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació dels preus del 
Quadre de Preus no. 1. En el seu defecte es regirà pel que 
s'estableix en la clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives 
Generals". 

0.12. Preus Unitaris 

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de 
Preus no. 1, serà el que s'aplicarà als mesuraments per a obtenir 
l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 
del "Plec de Clàusules Administratives Generals", els preus unitaris 
que figuren en el Quadre de Preus no. 1 inclouen sempre, llevat 
de prescripció expressa en contra d'un document contractual i 
encara que no figuri a la descomposició de preus, els següents 
conceptes: Subministrament (inclús drets de patent, cànon 
d'extracció, etc.), transport, amàs, manipulació i utilització de tots 
els materials usats en l'execució de la corresponent unitat d'obra; 
les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, 
ferramentes, instal⋅lacions, etc.; les despeses de tot tipus 
d'operacions normalment o incidentalment necessàries per tal 
d'acabar la unitat corresponent i els costos indirectes. 

La descomposició dels preus unitaris, que figuren en el 
Quadre de Preus no. 2 són d'aplicació exclusiva a les unitats 
d'obra incompletes. El Contractista no podrà reclamar 
modificació dels preus en lletra del Quadre no. 1, per les unitats 
totalment executades, per errades i omissions en la 
descomposició que figura en el Quadre de Preus no. 2. 

Si fins i tot, en la justificació del preu unitari, que apareix 
en el corresponent Annex a la Memòria, s'utilitzen hipòtesis no 
coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà 
d'obra necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària; 
preu i tipus dels materials bàsics, procedència o distàncies de 
transport, número i tipus d'operacions necessàries per a completar 
la unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de 
diferents components o diferents preus auxiliars, etc.), els 
esmentats caps no podran argüir-se com a base per a la 
modificació del corresponent preu unitari, ja que els caps s'han 
fixat a l'objecte de justificar l'import del preu unitari i estan 
continguts en un document fonamentalment informatiu. 

La descripció de les operacions i materials necessaris 
per a executar cada unitat d'obra que figura en els corresponents 
Articles del present Plec, no és comprensió dels conceptes que 
comprèn la unitat d'Obra. Per això, les operacions o materials no 
relacionats però necessaris per a executar la unitat, es 
consideraran inclosos en el preu unitari corresponent. 

Tots els materials i operacions necessàries pel correcte 
acabament de la unitat d'obra o complementàries a la unitat 
d'obra, malgrat que no figurin en documents contractuals, si es 
consideren necessàries a judici del Director Facultatiu, s'hauran 
d'executar sense ser motiu de sobre-preu del Contracte. 

0.13. Partides Alçades 

Les partides que figuren com de "pagament íntegre" en 
les Prescripcions Tècniques Particulars, en els Quadres de Preus o 
en els Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran integrament al 
Contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 

Les partides alçades "a justificar" es pagaran d'acord 
amb allò que s'estipula a la clàusula 52 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals". Pel que respecta a les partides alçades 
"a justificar" 

en concepte de desviament de línies elèctriques, 
aquestes s'abonaran segons factura de les Companyies 
Distribuidores afectades. 

0.14. Termini de Garantia 

El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any, 
comptat a partir de la Recepció Provisional llevat que en el 
Capítol II del present Plec o en el Contracte es modifiqui 
expressament aquest termini. 

Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades 
sota el mateix Contracte. En cas de recepcions parcials, regirà el 
que disposa l'article 171 del Reglament General de Contracta de 
l'Estat. 

 

0.15. Conservació de les Obres 

Definició: Es defineix com a conservació de l'obra, els 
treballs de guardaria de les obres, neteja, acabats, entreteniment 
i reparació, i tots aquells treballs que siguin necessaris per a 
mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. 
L'esmentada conservació s'estén a totes les obres executades sota 
el mateix Contracte. 

A més del que es prescriu en el present Article, es regirà 
pel que es disposa a la clàusula 22 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals". 

El present Article serà d'aplicació des del moment 
d'endegament de les Obres fins a la recepció definitiva. Totes les 
despeses originades en aquest concepte seran a compte del 
Contractista. 

Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements 
que s'hagin deteriorat o que hagin estat objecte de robatori. El 
Contractista haurà de tenir en compte en el càlcul de les seves 
proposicions econòmiques, les despeses corresponents a les 
reposicions esmentades o a les assegurances que sigui 
convenients. Es tindran en compte, especialment, les 
assegurances contra-incendis i actes de vandalisme durant el 
període de garantia, ja que s'entenen incloses en el concepte de 
guardaria a compte del Contractista. 

0.16. Disposicions aplicables 

A més de les disposicions esmentades explícitament als 
articles del present Plec, seran d'aplicació totes les disposicions 
vigents en el moment de la realització dels treballs, i que hagin 
pogut entrar en vigor en posterioritat a la redacció del Projecte i 
les disposicions Descrites en l'Annexe de Normativa Vigent. 

També es complirà la legislació que substitueixi, 
modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova 
legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent 
amb anterioritat a la data del Contracte. En cas de contradicció 
o simple complementació de diverses normes es tindran en 
compte, en tot moment, les condicions mes restrictives. 

0.17. Existència de Tràfic durant l'execució de les obres 
d'Urbanització i Edificació. 

L'existència de determinats vials que s'hagin de 
mantenir en servei durant l'execució de les obres, no serà motiu 
de reclamació econòmica per part del Contractista. El 
Contractista programarà l'execució de les obres, de manera que 
les interferències siguin mínimes i si s'escau, construirà els 
desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això 
sigui motiu d'increment del preu del Contracte. Les despeses 
ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels 
vials de servei esmentats es consideraran incloses en els preus del 
Contracte i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En 
el cas que això anterior impliqui la necessitat d'executar 
determinades parts de les obres per fases, aquestes seran 
definides per la Direcció de les Obres i el possible cost addicional 
es considerarà com a l'apartat anterior, inclòs en els preus unitaris. 

0.18. Interferències amb altres Contractistes. 

El contractista programarà els treballs de manera que, 
durant el període d'execució de les obres, sigui possible executar 
treballs de jardineria, obres complementàries com poden ser 
execució de xarxes elèctriques, telefòniques o altres treballs. En 
aquest cas, el Contractista complirà les ordres de la Direcció de 
les Obres, a fi de delimitar les zones amb determinades unitats 
d'obra totalment acabades, per tal d'endegar els treballs 
complementaris esmentats. Les possibles despeses motivades per 
eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a 
l'esmentada execució per fases, es consideraran incloses en els 
preus del Contracte i no podran ser en cap moment, objecte de 
reclamació. 

0.19. Existència de servituds i serveis existents. 

Quan sigui necessari executar determinades unitats 
d'obra, en presència de servituds de qualsevol tipus, o de serveis 
existents, que sigui necessari respectar, o bé quan s'escaigui 
l'execució simultània de les obres i la substitució o reposició de 
serveis afectats, el Contractista estarà obligat a emprar els medis 
adequats per a l'execució dels treballs, de manera que eviti la 
possible interferència i el risc d'accidents de qualsevol tipus. 

El Contractista sol⋅licitarà a les diferents entitats 
subministradores o propietaris de Serveis, plànols de definició de 
la posició dels esmentats serveis i localitzarà i descobrirà les 
canonades de serveis enterrats mitjançant treballs d'excavació 
manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment 
originades es consideraran incloses en els preus unitaris i no 
podran ser objecte de reclamació. 

0.20. Desviament de Serveis. 

Abans de començar les excavacions, el Contractista, 
fonamentat en els plànols i dades de que disposi, o mitjançant la 
visita als serveis, si es factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre 
el terreny els serveis i instal⋅lacions afectades, considerar la millor 

manera d'executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar 
aquells que, en últim cas, consideri necessari modificar. 

Si el Director de les Obres es mostra conforme, 
sol⋅licitarà de l'Empresa i organismes corresponents, la 
modificació d'aquestes instal⋅lacions. Aquestes operacions es 
pagaran mitjançant factura. En cas d'existir una partida per a 
abonar els esmentats treballs, el Contractista tindrà en compte, en 
el càlcul de la seva oferta econòmica, les despeses corresponents 
a pagaments per Administració, ja que s'abonarà únicament 
l'import de les factures. 

Malgrat tot, si amb la fi d'accelerar les obres, les 
empreses interessades recapten la col⋅laboració del contractista, 
aquest haurà de prestar l'ajut necessari. 

0.21. Mesures d'ordre i Seguretat. 

El Contractista resta obligat a adoptar les mesures 
d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura marxa dels 
treballs. En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament 
el responsable, durant l'execució de les obres, de tots els 
accidents o perjudicis que pugui tenir el seu personal, o causats a 
alguna altra persona o Entitat. En conseqüència el Constructor 
assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de la 
Llei sobre accidents de treball, de 30 de gener de 1.900, i 
disposicions posteriors. Serà obligació del Constructor la 
contractació de l'Assegurança contra el risc per incapacitat 
permanent o mort dels seus obrers així com l'obligació de tenir-los 
donats d'alta a la Seguretat Social. 

0.22. Abonament d'Unitats d'Obra. 

Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra, i la 
manera d'abonar-los, d'acord amb el Quadre de Preus nº. 1, 
s'entendrà que es refereixen a unitats d'obra totalment acabades. 
En el càlcul de la proposició econòmica s'haurà de tenir en 
compte que qualsevol material o treball necessari pel correcte 
acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el perfecte 
funcionament de la unitat construïda en relació a la resta de 
construcció, es considerarà inclòs en els preus unitaris del 
Contracte, no podent ser objecte de sobre-preu. La ocasional 
omissió dels esmentats elements en els documents del Projecte no 
podrà ser objecte de reclamació ni de preu contradictori, per 
considerar-se expressament inclòs en els preus del contracte. Els 
materials i operacions esmentats són els considerats com a 
necessaris a la normativa d'obligat compliment. 

0.23. Pis de mostra. 

Per compte del Contractista es farà un habitatge de 
mostra (el triat per la Direcció Facultativa), que haurà de ser 
totalment acabat, en el moment que s'hagi executat la meitat de 
l'import de l'obra contractada. El Contractista inclourà l'esmentat 
concepte al preceptiu Programa de treballs. 

0.24. Control d'unitats d'obra. 

Per compte del Contractista i fins a l'u per cent (1%) de 
l'import del pressupost, segons la clàusula 38 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals per a la contractació d'obres de l'Estat, 
abonarà les factures del laboratori, dictaminat per la Propietat 
per a la realització del control de Qualitat, segons l'esquema 
aprovat per la Propietat i d'acord amb la Direcció Facultativa. 

El laboratori encarregat del present control d'obra 
realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia sol⋅licitud de la 
Direcció Facultativa de les obres o Serveis Tècnics de la Propietat, 
d'acord amb el següent esquema de funcionament; 

- A criteri de la Direcció Facultativa o Serveis Tècnics de 
la Propietat, es podrà ampliar o reduir el nombre de controls, que 
s'abonaran sempre a partir dels preus unitaris acceptats. 

- Els resultats de cada assaig es comunicaran 
simultàniament a la Direcció Facultativa de les Obres, a 
l'Arquitecte Codirector, als Serveis Tècnics de la Propietat i a 
l'Empresa Constructora. En cas de resultats negatius s'anticiparà la 
comunicació telefònicament, a fi de poder prendre les mesures 
necessàries amb urgència. 



 

1. ENDERROCS 

1.1. Definició 

Es defineix com enderroc l'operació de demolició de 
tots els elements aeris o enterrats que obstaculitzin la construcció 
d'una obra o sigui necessari fer desaparèixer per acabar-ne 
l'execució. 

La seva execució inclou les operacions següents: 

- enderrocament o excavació dels materials. 

- retirada dels materials resultants als abocadors, 
d'utilització o d'amàs definitiu. 

Abans de l'execució material un tècnic facultatiu 
redactarà un projecte d'enderroc amb indicació expressa de les 
normes de seguretat aplicables a les fases i a la tecnologia de 
l'enderroc, l'aprofitament o no dels materials resultants i llur 
retirada. 

L'execució material es realitzarà sota la supervisió de la 
Direcció Facultativa. 

1.2. Execució de les Obres 

Les operacions d'enderrocs s'efectuaran amb les 
precaucions necessàries a fi d'obtenir unes condicions de 
seguretat suficients, evitant danys al personal que treballi en 
aquestes operacions i a les estructures existents. Serà el facultatiu 
encarregat de les obres qui designarà i marcarà els elements que 
s'hagin de conservar intactes, així com els llocs d'amàs i la forma 
de transport amb el vist-i-plau de la Direcció Facultativa de 
l'Obra. 

1.3. Mesurament i Abonament 

Les obres de demolició no seran objecte d'amidament i 
s'abonaran com a partida alçada d'abonament íntegre. La 
partida alçada inclourà els honoraris de projecte i de direcció 
facultativa de l'enderroc, els costos i la neteja, la càrrega i 
transport a l'abocador o indret indicat a qualsevol distància, així 
com tots els treballs, materials, operacions necessàries per a 
deixar el solar i el seu entorn immediat net de tot element que 
pugui obstaculitzar l'execució de les obres. 

La partida d'abonament íntegre contemplarà la 
possible existència de fonamentacions enterrades, així com els 
increments de cost d'aquesta fonamentació. 

Encara que en cap document del Projecte figuri el 
concepte esmentat o que les dades informatives de la Memòria 
siguin inexactes, s'entén que el Contractista ho ha de comprovar 
a l'hora de calcular l'import de la proposició econòmica. La 
Direcció de les Obres interpretarà les incidències sobre elements 
enterrats des del punt de vista del principi de risc i ventura que 
regeix sobre el Contracte. 

El Contractista té l'obligació de dipositar els materials 
procedents d'enderrocaments que consideri de possible utilització 
o d'algun valor en els llocs que els assigni el Facultatiu Director de 
l'Obra. 

Si durant els enderrocs fos necessària la reconstrucció 
d'aquelles fàbriques que s'haguessin enderrocat per l'execució de 
les obres, seran d'igual qualitat i textura que les primitives. Les 
reposicions s'abonaran als preus del Quadre de preus núm. 1, 
com si es tractés d'obres de nova construcció. 

 

2. MOVIMENTS DE TERRES 

Comprèn totes les operacions relacionades amb els 
moviments de terres, incloses roques, necessàries per a l'execució 
de l'obra.  

Aquestes operacions son: 

 Neteja del terreny 

 Explanacions, desmunts i buixardats 

 Replens i terraplens 

 Excavació de rases i pous 

 Transport de terres a l'abocador 

 Replanteig definitiu 

Es considerarà inclosa en el preu de tot moviment de 
terres qualsevol resta d'edificació a enderrocar que apareixi. 

2.1. Neteja del terreny 

Aquest treball consisteix en extreure i retirar de les zones 
designades tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, 
escombraries o qualsevol altre material indesitjable. 

La seva execució inclou les operacions següents: 

 - Excavació dels materials objecte de 
l'esbrossada 

 - Retirada dels materials objecte de 
l'esbrossada. 

Tot això realitzat d'acord amb les presents 
especificacions i amb les dades que sobre el particular inclouen 
els corresponents documents del projecte. 

Execució de les obres: 

Les operacions d'excavació s'efectuaran amb les 
precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients i evitar dany en les estructures existents, 
d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni el Facultatiu 
Encarregat de les Obres, que designarà i marcarà els elements 
que s'hagin de conservar intactes. 

Per a disminuir el més possible el deteriorament dels 
arbres que hagin de conservar-se, es procurarà que els que s'han 
d'aterrar caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. 
Quan sigui necessari evitar danys a d'altres arbres, al tràfic per 
carretera o ferrocarril o a estructures pròximes, els arbres s'aniran 
trossejant per la seva brancada i tronc progressivament. 

Si per a protegir aquests arbres o altra vegetació 
destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o 
utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents s'ajustaran 
al que, sobre el particular, ordeni el facultatiu encarregat de les 
obres. 

Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, 
seran esporgats i netejats; després es tallaran en trossos adequats i 
finalment s'emmagatzemaran acuradament al llarg del tirat, 
separats dels munts que cal cremar o llençar. La longitud dels 
trossos de fusta serà superior a 3 m. (tres metres), si ho permet el 
tronc. 

Els treballs es realitzaran de manera que produeixin la 
menor molèstia possible als ocupants de les zones pròximes a les 
obres. Cap fita-marca de propietat o punt de referència de 
dades topogràfiques de qualsevol classe serà fet malbé o 
desplaçat fins que un agent autoritzat hagi referenciat d'alguna 
altra manera la seva situació o aprovat el desplaçament. 

Retirada dels materials objecte d'aclariment i 
esbrossada: 

Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de 
valor comercial, seran cremats d'acord amb el que, sobre el 
particular, ordeni el Facultatiu encarregat de les obres. 

El concepte de metre quadrat (m2) d'esbrossada, neteja 
i preparació del terreny inclourà també les possibles excavacions 
i replens motivats per existència de sòls inadequats que, a judici 
del director de les Obres, sigui necessari eliminar per a poder 
endegar els treballs de fonamentació. 

Es considerarà que abans de presentar l'oferta 
econòmica, el Contractista haurà visitat i estudiat de forma 
suficient els terrenys sobre els quals s'ha de construir, i que haurà 
inclòs en el preu de l'oferta tots els treballs de preparació, que 
s'abonaran al preu únic definit al Quadre de Preus núm. 1 i que en 
cap cas podran ésser objecte d'increment del preu del contracte. 
Es considerarà que les dades contingudes a la Memòria tenen 
únicament valor informatiu i que llur inexactitud no pot ésser 
objecte de reclamació. 

Mesurament i abonament 

El mesurament i abonament es realitzarà per metres 
quadrats (m2) realment esbrossats i preparats. 

El preu inclou la càrrega i transport a l'abocador dels 
materials i totes les operacions esmentades en l'apartat 
precedent i definides en el Quadre de Preus núm. 1. 
Simultàniament a les operacions d'esbrossada, es podrà excavar 
la capa de terra vegetal. 

Les terres vegetals es transportaran a l'abocador o 
s'arreplegaran en les zones que indiqui la Direcció de les Obres, a 
fi de ser emprades per a formació de zones verdes. 

El transport a l'abocador o a l'amàs intermedi esmentat 
es considerarà inclòs en els preus unitaris del Contracte. 

2.2. Explanacions, desmunts i buixardats 

Definicions : 

Explanació és el conjunt d'operacions de desmunt o 
replè necessàries per a nivellar les zones on hauran d'asseure's les 
construccions, incloent-hi les plataformes, talussos i cunetes 
provisionals o definitives, a mes del transport dels materials 
remoguts als abocadors o lloc d'utilització. 

Desmunt és l'operació consistent en el rebaix del terreny 
fins arribar als nivells previstos en els plànols d'obra. 

 

Buidat és l'excavació delimitada per unes mides 
definides en els plànols de construcció per l'aprofitament de les 
parts baixes de l'edifici, com soterrani, garatges, dipòsits o altres 
utilitzacions. 

Si durant les excavacions apareixen manantials o 
filtracions motivades per qualsevol causa, s'executaran els treballs 
que ordeni la Direcció de les Obres, i es consideraran inclosos en 
els preus d'excavació. 

En els preus de les excavacions està inclòs el transport a 
qualsevol distància. Si a judici del Director de les Obres els 
materials no són aptes per a la formació de terraplens, es 
transportaran a l'abocador, no essent possible que un increment 
de distància en el transport sigui motiu de sobre-preu. El Director 
de les Obres, podrà autoritzar el fet d'abocar materials a 
determinades zones baixes de les parcel×les, assumint el 
Contractista l'obligació d'executar els treballs d'estesa i 
compactació sense reclamar compensació econòmica de cap 
mena. 

El replè de parcel×les definit, en cap cas podrà superar 
les cotes de les voreres més pròximes. 

La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o 
rectificació dels talussos de zones de desmunt, així com el seu 
refinat i l'execució de cunetes provisionals o definitives. 

Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els 
treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada refinada, 
compactada i totalment preparada per a endegar les obres, 
estaran inclosos en el preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada 
no compleix les condicions de capacitat portant necessàries el 
Director de les Obres podrà ordenar una excavació addicional, 
que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu definit 
per a totes les excavacions. 

Les excavacions es consideraran no classificades i es 
defineixen amb el preu únic per a qualsevol tipus de terreny. 
L'excavació especial de talussos en roca, s'abonarà al preu únic 
definit d'excavació. 

Mesurament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment 
excavats, mesurats per diferència entre els perfils presos abans i 
després dels treballs. 

No són abonables despreniments ni augments de volum 
sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat en aquest 
Projecte. 

Per a l'efecte dels mesuraments de moviment de terra, 
s'entén per metre cúbic d'excavació el volum corresponent a 
aquesta unitat, referida al terreny, tal com es trobi on s'hagi 
d'excavar. 

S'entén per volum de terraplè o replè, el que correspon 
a aquestes obres després d'executades i consolidades, segons el 
que es preveu en aquestes Condicions. 

En tots els casos els buits que quedin entre les 
excavacions i les fàbriques, inclús resultants dels despreniments o 
per qualsevol motiu, s'hauran de omplir amb el mateix tipus de 
material, sense que el Contractista rebi per això cap quantitat 
addicional, així com la realització del buixardat, sense increment 
de cost. 

En cas de dubte sobre la determinació del preu d'una 
excavació concreta, el Contractista s'atindrà al que decideixi el 
Facultatiu Director, sense ajustar-se a allò que, a efectes de 
valoració del Pressupost, figuri en els pressupostos parcials del 
Projecte. 

S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a 
mes de les operacions i despeses indicades, tots els auxiliars i 
complementaris com són: instal×lacions, subministrament i 
consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament 
d'aigües, ventilació, utilització de tota mena de maquinària, amb 
totes les seves despeses i amortització, etc., així com els 
entrebancs produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu. 

Si el Contractista amb l'aprovació de la Propietat, 
executés menor volum d'excavació que al que hauria de resultar 
de les prescripcions fixades, solament es considerarà 
d'abonament el volum realment executat. 

En cas de trobar-se fonaments enterrats o altres 
construccions, es considerarà que s'inclouen en el concepte 
ampli d'excavació en tot tipus de terreny objecte del preu definit. 

Buixardats 

Un cop realitzades totes les operacions de moviment de 
terres es realitzarà el buixardat, a fi d'aconseguir l'acabat 
geomètric de tota l'explanació, desmunt, buidat o replè. 

Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, 
així com l'amplada de les explanacions, refinament de talussos en 
els desmunts i terraplens, neteja i refinat de cunetes i 
explanacions, en les coronacions de desmunts i en el 
començament de talussos. Les operacions de buixardats es 
consideren incloses al preu de moviment de terres per indicar-se 
expressament en el present Plec. 

2.3. Replens i Terraplens 

Replens i terraplens són les masses de terra o d'altres 
materials amb els que s'omplen i compacten uns forats, es fan 
talussos, es nivellen terrenys o es porten a terme obres similars. 

Les diferents capes o zones que els componen són: 

 Fonament: Zona que està per sota de la 
superfície neta del terreny. 

 Nucli: Zona que comprèn des del fonament 
fins la coronació. 

 Coronació: Capa superior amb un gruix de 50 
cm. 

L'equip necessari per a efectuar la compactació es 
determinarà pel facultatiu encarregat, en funció de les 
característiques del material a compactar en el tipus d'obra. 

El contractista podrà utilitzar un equip diferent; per això 
necessitarà l'autorització del Facultatiu Director, que solament la 
concedirà quan amb l'equip proposat pel Contractista obtingui la 
compactació requerida, al menys del mateix grau, que amb 
l'equip proposat pel Facultatiu encarregat. 

El fonament del replè es prepararà de forma adequada 
per a suprimir les superfícies de discontinuïtat evitables. A 
continuació s'estendrà el material a base de tongades, de gruix 
uniforme, suficientment reduït, per tal que, amb els mitjans 
disponibles, s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació 
exigit. Els materials de cada tongada seran de característiques 
uniformes i si no ho són, s'aconseguirà aquesta uniformitat 
barrejant-se convenientment amb els mitjans adequats per això. 
No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la 
superfície subjacent compleix les condicions exigides i, per tant, 
sigui autoritzada la seva estesa pel Facultatiu Encarregat. Quan la 
tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no 
s'estendrà la següent. 

Mesurament i abonament 

Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3.) 
realment executats i compactats en el seu perfil definitiu, 
mesurats per diferència entre perfils presos abans i després dels 
treballs. 

Si el material a utilitzar és, en algun moment, provinent 
de les excavacions, el preu del replè inclourà la càrrega, 
compactació i transport. 

En cas que el material provingui de préstecs, el preu 
corresponent inclou l'excavació, càrrega, transport, estesa, 
humectació, compactació, nivellació i cànon de préstec 
corresponent. 

El Director de les obres podrà autoritzar l'excavació en 
determinades parcel×les a fi d'obtenir materials de préstecs. 
L'esmentada excavació de préstecs en parcel×les, en cap cas 
podrà rebaixar el terreny de les parcel×les per sota de les cotes 
de les voreres més pròximes. 

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar 
terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè 
inclourà el Cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevol 
distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar 
totalment acabada la unitat del terraplè. El Contractista haurà de 
localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències 
que siguin necessàries i, abans de començar les excavacions, 
haurà de sotmetre a l'aprovació del Director de les Obres les 
zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és 
suficient. La necessitat d'emprar sòls seleccionats serà a criteri del 
Director de les Obres, i no podrà ser objecte de sobre-preu, 
abonant-se a l'únic preu de replè definit al Quadre núm. 1. 

2.4. Excavació de Rases i Pous. 

La unitat d'excavació de rases i pous comprèn totes les 
operacions necessàries per tal d'obrir les rases definides per a 
l'execució del clavegueram, l'abastament d'aigua, la resta de les 
xarxes de serveis definits en el present Projecte, així com les rases i 
pous necessaris per fonaments o drenatges. 

Les excavacions s'executaran d'acord amb els plànols 
del Projecte i amb les dades obtingudes del replanteig general de 
les obres, els plànols de detall i les ordres de la Direcció de les 
Obres. 

Les excavacions es consideraran no classificades i es 
definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. 
L'excavació de roca i l'excavació especial de talussos en roca 
s'abonaran al preu únic definit d'excavació. 

El preu de les excavacions comprèn, també, els 
apuntalaments i excavacions saltejades a trams que siguin 
necessàries i el transport de les terres a l'abocador a qualsevol 
distància. La Direcció de les Obres podrà autoritzar, si és possible, 
l'execució de sobre-excavacions per evitar les operacions 
d'apuntalament, però els volums sobre-excavats no seran objecte 
d'abonament. L'excavació de rases s'abonarà per metres cúbics 
excavats, d'acord amb el mesurament teòric dels Plànols del 
Projecte. 



 

El preu corresponent inclou el subministrament, transport, 
manipulació i ús de tots els materials, maquinària, mà d'obra 
necessària per la seva execució, la neteja i esbrossada de tota la 
vegetació, la construcció d'obres de desguàs per evitar l'entrada 
d'aigües, la construcció dels apuntalaments i els calçats que es 
precisin, els transports dels productes extrets al lloc d'ús, dipòsits o 
abocador, indemnitzacions que calguin i arranjament de les 
àrees afectades. 

Serà d'aplicació, en l'excavació de rases i pous, 
l'advertit sobre els preus de les excavacions esmentades en 
l'article 2.4 del present Plec. 

Quan durant els treballs d'excavació apareixin serveis 
existents, independentment d'haver-se contemplat o no en el 
projecte, els treballs s'executaran inclús amb mitjans manuals per 
no fer malbé aquestes instal×lacions, completant-se l'excavació 
amb el calçat o penjat, en bones condicions, de les canonades 
d'aigua, gas, clavegueram, instal×lacions elèctriques, 
telefòniques, etc. o qualsevol altre servei que sigui precís 
descobrir, sense que el Contractista tingui cap dret a pagament 
per aquests conceptes. 

Si per qualsevol motiu és necessari executar 
excavacions de diferent alçada o amplada que les definides en 
el projecte, no serà causa de nova definició de preu. 

2.5. Transport de Terres a l'abocador 

Totes aquelles terres, així com els materials que la 
Direcció Facultativa declari indesitjables, els carregarà i els 
transportarà el Contractista fins l'abocador. S'entén que en totes 
les partides enunciades resta inclosa la part proporcional de 
càrrega i transport a l'abocador dels materials indesitjables. 

2.6. Replanteig definitiu 

Definició: El Replanteig definitiu és el conjunt 
d'operacions que són precises per traslladar al terreny les dades 
expressades en la Documentació Tècnica de l'Obra que s'ha de 
realitzar. 

El replanteig definitiu es farà en una o varies vegades, 
segons les circumstàncies que concurreixin en l'anivellació del 
terreny. 

El Contractista està obligat a subministrar tots els escrits i 
elements auxiliars necessaris per aquestes operacions, amb 
inclusió de claus i estaques. També hi aportarà el personal 
necessari. 

El Contractista vigilarà, conservarà i respondrà de les 
estaques o senyals, responsabilitzant-se de qualsevol desaparició 
o modificació d'aquests elements. 

Acta de Replanteig: Del resultat final del replanteig 
s'aixecarà una Acta que signaran per triplicat el Constructor, 
l'Arquitecte Director de les Obres i el representant de la Propietat, 
acordant l'inici de l'obra. 

El Constructor tindrà un mes natural, comptat a partir de 
la data de la signatura de l'acta de replanteig, per a començar 
l'execució de les obres. 

 

3. FONAMENTS, ACERS I 
EMMACATS 

3.0. Fonaments 

3.0.1. Generalitats 

Definició: Els fonaments són aquells elements estructurals 
que transmeten les càrregues de l'edificació al terreny de 
sustentació. 

Reconeixement general de sòls 

Amb anterioritat a l'execució de les obres, mitjançant els 
treballs adequats, es reunirà tota la informació possible provinent 
de l'observació de les zones veïnes, estat de les edificacions 
adjacents, corrents d'aigua, etc... i prenent dades en general de 
tota mena de circumstàncies que puguin posteriorment facilitar i 
orientar els treballs que hauran de realitzar-se en el moment del 
reconeixement del terreny. 

Resistència dels terrenys 

L'Arquitecte Director, segons el seu criteri tècnic i 
després del reconeixement i assaig del terreny que consideri 
necessaris, escollirà en cada cas la pressió admissible que 
consideri adequada, fixant també l'assentament màxim tolerable. 

Tipus de fonaments 

La Direcció Facultativa comprovarà que els fonaments 
es realitzin en la forma, amidament, dosificació i manera 
particular d'execució que indiquin els plànols i plec de condicions 
particulars, amb longituds, forma, separacions, diàmetres, núm. 
de barres i seccions que figurin en els plànols. Els recobriments, 
ancoratges i encaixos s'ajustaran a les normes vigents. 

Els pous i rases tindran la forma i mesures fixades en els 
plànols d'obra. Abans de formigonar, el Contractista comprovarà 
que les capes d'assentament del fonament estiguin perfectament 
nivellades i netes, procedint a continuació a l'execució dels 
fonaments. 

3.1. Acers 

3.1.1. Generalitats 

Condicions generals: L 'acer a emprar complirà les 
condicions exigides a la Instrucció per al Projecte i Execució de les 
Obres de Formigó EH-91. 

Qualitat: L 'allargament repartit de trencament serà 
superior o igual a divuit (18) graus, entenent per tal deformació 
unitària la que romangui, mesurada després de l'assaig normal de 
tracció UNE 7101, sobre una base de cinc (5) diàmetres de coll 
d'estriccó i de més de tres (3) diàmetres del punt d'aplicació de la 
mordassa. 

El mòdul d'elasticitat inicial serà igual o superior a un 
milió vuit-cents-mil quilograms per centímetre quadrat (1.800.000 
K/cm2). El límit elàstic serà l'indicat en els plànols, i si no hi ha 
especificacions, serà de 5.100 K/cm2. 

En els acers d'esglaó de relaxament es prendrà com a 
límit elàstic, la mínima tensió capaç de produir una deformació 
remanent del dos per mil. (0,2%). 

La tensió màxima de trencament serà igual o superior al 
cent vint-i-cinc per cent (125 %) de la corresponent al seu límit 
elàstic, entenent per tensió màxima de trencament el valor de 
l'ordenada màxima del diagrama tensió-deformació. 

El valor del límit elàstic característic es determinarà 
prenent la mitja aritmètica dels "n/2" valors mes baixos obtinguts 
en l'assaig de "n" provetes, prescindint del valor mig de la sèrie, si 
"n" fos imparell. S'ajustarà a l'article 600 del Plec General del març 
de 1975. 

Assaig. 

Si el Facultatiu Director de l'Obra ho considera 
convenient, s'exigirà un certificat del Laboratori Oficial que 
garanteixi la qualitat del ferro utilitzat. Així mateix, donarà 
instruccions sobre l'execució en obra de l'assaig de plegament, 
descrit en la Instrucció del Projecte i Execució d'Obres de formigó 
EH-91. 

Mesurament i abonament 

S'abonaran pels quilograms (Kg) que resultin de 
l'especejament dels plànols que, abans de començar cada obra, 
hagin estat presentats al Facultatiu Director i aprovats per ell, al 
preu corresponent dels que figurin en el Quadre de Preus Número 
1. 

Estan compreses en els esmentats preus, totes les 
operacions i mitjans necessaris per a realitzar el doblegat i posta a 
l'obra, així com els encavalcaments, ganxos, elements de 
sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, soldadures, etc. 

3.1.2. Malles, Electrosoldadures d'acer especial. 

Són malles de retícula quadrada o rectangular, 
formades per barres cilíndriques o corrugades, d'acer laminat de 
duresa natural o endurides per deformació en fred, unides en els 
punts d'encreuament per soldadura elèctrica. 

Mesurament i abonament 

S'abonaran pel quilograms (Kg) que resultin de 
l'especejament dels plànols que abans de començar cada obra 
hagin estat presentats al Facultatiu Director i aprovats per ell 
mateix, al preu corresponent que figuri en el Quadre de preus 
núm. 1. Els esmentats preus comprenen totes les operacions i 
mitjans necessaris per a realitzar el doblegat i posta a l'obra, així 
com els encavalcaments, ganxos, elements de sustentació, 
pèrdues per retalls, lligaments, soldadures, etc. 

3.2. Emmacats 

L'emmacat és una capa de gruix variable, formada per 
la compactació de graves. 

Mesurament i abonament 

S'abonaran per m2. Es consideraran incloses les ajudes 
necessàries pel subministrament del material, la col×locació, 
estesa i la compactació, incloent-hi també la maquinària 
necessària. 

3.3. Sabates Contínues 

Les sabates contínues són els fonaments d'aquells 
elements estructurals lineals que transmeten esforços repartits 
uniformement en el terreny. 

 

El dimensionament restarà fixat a l'annex de càlcul de la 
memòria del Projecte d'Execució i als plànols de fonaments 
degudament acotats. 

Mesurament i abonament 

El mesurament i l'abonament de les sabates contínues es 
realitzarà per metre lineal, incloent en el preu tant el treball de 
posta a l'obra, preparació del terreny, materials i mà d'obra 
utilitzats, com la maquinària i elements auxiliars necessaris. 

3.4. Sabates aïllades. 

Les sabates aïllades són els fonaments d'aquells 
elements estructurals que transmeten esforços puntuals en el 
terreny. 

El dimensionament resta fixat a l'annex de càlcul de la 
memòria del Projecte d'Execució i als plànols de fonaments, 
degudament acotats. 

Mesurament i abonament 

El mesurament i l'abonament de les sabates contínues es 
realitzarà per m3. incloent en el preu tant el treball de posta a 
l'obra, preparació del terreny, materials, així com la maquinària i 
els elements auxiliars necessaris. 

3.5. Lloses 

Les lloses son els fonaments d'aquells elements 
estructurals que necessitin tenir assentaments uniformes o que 
sigui terreny poc comprimible, fetes de formigó en massa o armat. 
En el projecte d'execució s'indica, en els plànols, el dimensionat i 
l'armat. 

Mesurament i abonament 

Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3.) de 
formigó, incloent-hi els treballs auxiliars de preparació, el 
subministrament i la col×locació del formigó, formació de juntes, 
etc... 

3.6. Murs i Pantalles 

Els murs són els elements estructurals que transmeten 
esforços uniformement repartits. A més poden contenir masses de 
terres, com el cas de desmunts amb talussos més inclinats que el 
talús natural del terreny. 

Les pantalles contínues de formigó armat "in situ" són els 
murs construïts mitjançant la perforació en el terreny de rases 
profundes i allargades, sense necessitat d'apuntalaments, i el seu 
posterior replè de formigó, constituint una estructura contínua 
capaç de resistir empentes laterals del terreny i càrregues 
verticals. 

Abans del començament dels treballs d'excavació, es 
condicionarà el terreny per al bon funcionament i accés de la 
maquinària necessària; es replantejaran els eixos de les pantalles i 
els nivells o cotes d'execució. La perforació es realitzarà per 
plafons amb mitjans mecànics adients. Si les característiques del 
terreny ho requereixen, s'anirà reemplaçant el material extret per 
llots "tixotròpics". La fondària d'excavació serà de vint centímetres 
(20 cm.) més gran que lo que han d'abastar les armadures. 

A partir de l'eix de replanteig es realitzaran els paretons 
guies, l'objectiu dels quals és el de guiar la maquinària 
d'excavació i col×laborar en l'estabilitat del terreny. 

Abans del formigonat es col×locaran els encofrats 
necessaris per motllorar les juntes sobre els plafons. 

La separació mínima entre barres verticals o horitzontals 
serà de deu centímetres (10 cm.) i el recobriment de set 
centímetres (7 cm.). Pel a garantir el centrat de les gàbies, 
s'hauran de posar separacions de morter en ambdues cares, a 
raó d'un separador per cada dos metres quadrats (2 m2). 

El formigonat es realitzarà per canonada introduïda en 
el llot fins al fons del plafó. El formigonat es realitzarà de forma 
contínua. 

Un cop acabada l'execució dels plafons, se 
n'enderrocarà el cap per tal de retirar el formigó contaminat amb 
llot i es construirà La biga de lligada longitudinal. 

Mesurament i abonament 

L 'excavació es mesurarà per metres cúbics (m3.) de 
terreny extret, incloent en el preu la part proporcional 
d'operacions prèvies, com replanteig, preparació del terreny, 
formació de paretons guies, llots, esgotaments i transport de 
materials extrets a l'abocador a qualsevol distància, i tots 
els materials i operacions que calguin a l'albir de la Direcció 
d'Obra per a la correcta execució dels treballs. El formigó es 
mesurarà per metres cúbics (m3.) del tipus indicat en el projecte, 
incloent en el preu la part proporcional d'operacions de 
vessament, formació de juntes, treballs de neteja i reparació dels 
paraments quan hagin de restar vistos, demolició de caps de 
plafons, i totes les operacions necessàries per tal d'abastar els 
acabats indicats en el Projecte. 

L'acer de les armadures es mesurarà en quilograms (Kg) 
realment col×locats, inclosa la seva posta a l'obra. 

3.7. Estacada 

En les fonamentacions per estacades es distingeixen dos 
tipus: 

A) Estaques per a clavar 

Podran ser de formigó o metàl×liques, de les mesures i 
característiques que s'indiquen als plànols corresponents i a la 
normativa vigent. 

Per cada tipus d'estaques s'utilitzaran les maces 
adequades i es protegiran adientment els seus caps. 

Les estaques que durant la clavada es trenquin o tinguin 
desplaçaments involuntaris se substituiran per altres, clavades en 
el mateix lloc. Si existeixen dubtes sobre les condicions de 
resistència d'algunes estaques, la Direcció Facultativa podrà 
ordenar proves de càrrega sobre aquestes, considerant el cost de 
les proves inclòs en el preu de l'estaca. 

Mesurament i abonament 

El mesurament i abonament de les estaques per clavar 
es realitzarà per metre lineal d'estaca col×locada incloent en el 
preu tant el treball de posta a l'obra com els auxiliars de 
preparació del terreny, instal×lació de maces, becs de mànegues 
d'aigua, proves de càrrega necessàries i protecció o reparació 
dels caps. 

Es mesuraran i abonaran únicament els metres lineals 
d'estaca que restin definitivament incorporats a l'obra. El preu del 
metre lineal inclou l'escapçament necessari de l'estaca sobrant, 
així com tots els materials i operacions que resultin necessàries per 
a la correcta i total execució dels treballs d'estacada, inclús llur 
preparació. 

B) Estaques motllurades "in situ" 

L'execució s'efectuarà perforant prèviament el terreny i 
omplint l'excavació amb formigó fresc i les corresponents 
armadures. 

Segons la seva forma d'execució es consideren els 
següents tipus d'estaques: 

 - Estaques d'encanonament perdut 

 - Estaques d'encanonament recuperable. 

El formigonat de les estaques es realitzarà tenint en 
compte que no restin buits, talls ni escanyament, realitzant el 
formigonat d'un cop en tota la seva llargada. Les armadures 
longitudinals s'assentaran sobre una lleugera pastada de formigó, 
d'alçada inferior al diàmetre de l'estaca i es disposaran ben 
centrades i subjectes. Les armadures transversals se subjectaran a 
les longitudinals mitjançant lligada o soldadura. 

Mesurament i abonament 

El mesurament i abonament de les fonamentacions per 
estaques realitzades "in situ" es farà desglossant els preus: el 
formigó en metres cúbics, incloent el preu de la posta a l'obra, 
encofrat o encanonament recuperable o no, acabament dels 
caps i part proporcional de proves de càrrega, si fossin 
necessàries, així com qualsevol material o operació que calgui 
per aconsellar-ho la bona pràctica de la construcció o que resulti 
necessària per qualsevol tipus d'incidència. 

L'acer de les armadures es mesurarà en quilograms (Kg) 
totals, inclosa la posta a l'obra. 

L 'excavació es mesurarà en metres cúbics (m3.) en 
qualsevol tipus de terreny, inclús roca, extrets amb qualsevol 
sistema, incloent en el preu les operacions necessàries com són 
l'emprament de llots "tixotropics", preparació del terreny per 
l'assentament de la maquinària i transport a l'abocador a 
qualsevulla distància. 

El preu de l'excavació inclou la possible necessitat 
d'encanonament de qualsevol tipus, recuperables o no, i tots els 
materials i operacions que calguin a judici del Director de les 
Obres, per a la correcta execució dels treballs. 

 

4. SANEJAMENT 

S'inclouen en aquest capítol totes les condicions que 
hauran de satisfer els materials, instal×lacions i mà d'obra 
necessària per la construcció de la xarxa de sanejament dels 
edificis. 

4.1. Xarxes de Sanejament 

Les xarxes de sanejament poden ser verticals o 
horitzontals. 



 

4.1.1. Xarxes de sanejament vertical 

La xarxa de sanejament vertical o baixants de desguàs 
comprèn els següents elements: 

 - xarxa horitzontal de desguàs d'aparells 

 - baixants pluvials, fecals i aigües greixoses o 
sabonoses 

 - xarxa de canonades de ventilació 

El traçat de la xarxa serà el més senzill possible, per tal 
d'aconseguir una circulació normal per gravetat. Serà estanca i 
no presentarà exudacions ni estarà exposada a obstruccions. 

La xarxa restarà fermament subjecte als paraments i 
amb espai suficient per a absorbir les dilatacions normals del 
material. 

La distancia entre elements de subjecció serà la 
següent, segons els diferents elements: 

 - Per fibrociment: tres metres en baixants 

 - Per foneria: tres metres en baixants 

 - Per ferro galvanitzat: tres metres i mig en 
baixants 

 - Per coure: tres metres en baixants i dos 
metres i mig en trams horitzontals 

 - Per plom: un metre i vint centímetres en 
baixants i setanta centímetres en trams horitzontals 

 - Per clorur de polivinil: un metre i mig en 
baixants i un metre i vint centímetres en trams horitzontals. 

 - Per zinc: dos metres. 

Els elements de subjecció es col×locaran a les copes de 
les canonades corresponents. Les canonades seran totes de 
marques reconegudes i sancionades per la pràctica. 

Sifons 

Tenen com a missió impedir la sortida de gasos a través 
de les vàlvules dels aparells. Hauran de col×locar-se el més 
pròxim possible del desguàs de l'aparell. 

Pots sifònics 

S'empraran per desguassar un aparell o conjunt 
d'aquests, degudament agrupats. Tindran un diàmetre mínim de 
cent mil×límetres (100 mm.) i una alçada mínima de 
cent-cinquanta mil×límetres (150 mm.) amb una tanca hidràulica 
de cinquanta a setanta mil×límetres (50 a 70 mm.) 

Desguàs d'aparells 

Es realitzarà amb tubs de plom o PVC. que puguin 
suportar una pressió hidrostàtica de dues atmosferes (2 at.) 

Ventilació de la xarxa de sanejament 

Serveix per a evitar el dessifonat i amb això la pèrdua 
de les tanques hidràuliques dels aparells. 

La ventilació pot ser: primària, perllongant els baixants 
per damunt la coberta; secundària, amb canonades pròpies de 
ventilació per a airejar els baixants o els desguassos dels aparells. 

Mesurament i abonament 

Es mesurarà la xarxa vertical de sanejament en metres 
lineals de baixant instal×lada, incloent en el preu la part 
proporcional d'ancoratges, tubs de ventilació necessaris, registres, 
peces especials, sifons o pots sifònics, desguassos dels aparells 
indicats en els plànols corresponents, així com els ajuts necessaris 
d'altres oficis per a la definitiva col×locació i posta en servei de la 
instal×lació complint tot això la Normativa vigent i d'acord amb 
les instruccions dictades pel Director Facultatiu de les Obres. 

4.1.2. Xarxa de sanejament horitzontal. 

Comprèn les conduccions que recullen les aigües 
pluvials, negres o fecals i greixoses o sabonoses, per a conduir-les 
a la xarxa general de clavegueram o la fossa sèptica. Els 
materials a emprar en les canonades, que es troben definits en el 
Projecte, podran ser ciment, gres, foneria, fibrociment o clorur de 
polivinil, havent de ser totes de marques reconegudes i 
sancionades per la pràctica. 

Les rases seran de tal manera que la canonada anirà 
enterrada a les cotes indicades en el Projecte o a les que indiqui 
el Director Facultatiu de les Obres. En cas que no figuri en els 
plànols el corresponent perfil longitudinal s'aprofundirà a un metre 
i vint centímetres de fondària (1,20 m.) con a mínim, que podrà 
disminuir-se si la canonada es troba sota la solera d'un pis. 

Una vegada obertes les rases que allotjaran la 
conducció, s'instal×larà sobre una solera de deu centímetres (10 
cm.) de formigó H-150, amb el pendent adequat, a fi de construir 
un llit rígid. 

Els tubs s'uniran mitjançant anellat de rajola borda o 
protecció de formigó. Qualsevol canvi de direcció, reducció o 
empalmament s'efectuarà amb peces especials o mitjançant 
tronetes, segons el tipus de canonada de que es tracti. 

Les canonades que hagin d'anar penjades se 
subjectaran a intervals regulars i iguals de manera que no se 
sotmetin a flexions, amb els ganxos metàl×lics que s'empren 
protegits contra la corrosió. En les canonades de fibrociment o 
foneria, els ganxos no es distanciaran més d'un metre i mig; en les 
de clorur de polivinil aquesta distància no superarà els 
setanta-cinc centímetres. (1,50 m. i 0,75 m.) 

Mesurament i abonament 

La xarxa horitzontal de sanejament es mesurarà en 
metres lineals (ml.) de canonada col×locada, inclosa la part 
proporcional d'excavació, solera de suport, replè, juntes, ganxos 
d'ancoratge, peces especials, obertura de passos en murs, 
fonaments i forjats, de manera que quedi totalment acabada 
d'acord amb les indicacions del Projecte i la Normativa vigent. 

4.2. Fosses sèptiques  

Tan sols s'autoritzaran a les zones on no hi hagi xarxa de 
clavegueram. La seva missió serà que l'aigua residual surti més 
clarificada, sense matèries grosses que danyin el sistema 
d'absorció posterior. 

Les fosses séptiques podran fabricar-se "in situ" o seran 
prefabricades, prohibint-se en llur construcció l'ús del morter de 
calç o materials fàcilment atacables. 

Es prohibirà el vessament d'aigües pluvials a les fosses. Si 
és de diversos compartiments, les aigües pluvials poden portar-se 
a l'últim o bé a l'àrea d'absorció. Les fosses disposaran de tapes 
mòbils de registre i hauran de disposar de ventilació adequada 
per a impedir la concentració de gasos. 

Mesurament i abonament 

Es mesurarà per unitats (ut.) segons el Projecte, 
incloent-se en el preu d'abonament totes les operacions 
necessàries per la seva posta a l'obra, inclosa la connexió a la 
xarxa de sanejament de l'edifici, així com l'excavació i replè del 
pou pel seu allotjament. 

4.3. Elevació d'aigües brutes 

Compren aquesta partida els equips de bombeig 
necessaris quan el col×lector general està més alt que el final de 
la xarxa de sanejament de l'edifici. 

Hauran d'instal×lar-se dues bombes perquè, en el cas 
que en falli una, pugui funcionar l'altra. 

Mesurament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per unitat (ut) d'equip complet 
instal×lat totalment acabat, posat en funcionament i fetes les 
proves de càrrega corresponents, inclosos els ajuts i instal×lacions 
necessàries per a deixar la instal×lació d'acord amb el Projecte, la 
Normativa vigent i les directrius donades per la Direcció 
Facultativa. 

4.4. Shunts i Xemeneies d'evacuació de fums o de ventilació 

Aquesta partida comprèn el conjunt de conductes 
prefabricats o realitzats "in situ" per l'evacuació de vapors i fums 
en els lavabos, cuines o xemeneies. 

Mesurament i abonament 

Es mesuraran en metres lineals (ml) de tub acabat, 
inclosos coronaments, reixetes d'aspiració, comportes de tanca i 
ajuts adients per col×locar-los, d'acord amb la Normativa vigent. 

 

5. ESTRUCTURES 

5.1. Estructures de formigó 

5.1.1. Encofrats 

Les cimbres, encofrats i motlles, així com les unions dels 
diferents elements, tindran una resistència i rigidesa suficient per 
resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les 
accions de qualsevol mena que puguin produir-se com a 
conseqüència del procés de formigonat i especialment sota les 
pressions del formigó en fresc o els efectes del mètode de 
compactació utilitzat. 

Els encofrats i motlles seran suficientment estancs per a 
impedir pèrdues apreciables d'abeurada. 

Els encofrats i motlles de fusta s'humitejaran per a evitar 
que absorbeixin l'aigua continguda en el formigó. 

Les superfícies interiors dels encofrats i motlles 
apareixeran netes en el moment del formigonat. Per a facilitar 
aquesta neteja, en els fons de pilars i murs es disposaran obertures 
provisionals a la part inferior dels encofrats corresponents. 

Si fos necessari, i a fi d'evitar la formació de fissures en 
els paraments de les peces, s'adoptaran les oportunes mesures 
perquè  

els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció 
del formigó. 

Si s'utilitzen productes de desencofrat, no hauran de 
deixar senyals en els paraments de formigó i no hauran d'impedir 
la posterior aplicació de revestiments ni la possible construcció de 
juntes de formigonat. 

L'ús d'aquests productes haurà d'ésser expressament 
autoritzat pel Director de l'Obra. 

5.1.2. Formigó 

Tots els formigons compliran l'EH-91 considerant com a 
definició de resistència la d'aquesta Instrucció. 

Es fabricarà sempre en formigonera, essent el període 
de pastada superior a un minut i mig, i de tal manera que la 
consistència del formigó en cada mescla sigui uniforme. A més 
de les Prescripcions de l'EH-91 es tindran en compte les següents: 

La instal×lació de transport i posta a l'obra serà del tipus 
tal que el formigó no perdi capacitat ni homogeneïtat. 

No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una 
alçada superior a un metre i cinquanta centímetres (1.50) ni 
distribuir-lo amb pala a gran distància. 

Queda prohibit l'ús de canaleres o trompes del transport 
o la posta a l'obra del formigó sense l'autorització del Facultatiu 
Encarregat. No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar 
la resistència o qualsevol de les característiques del formigó. Pel 
formigonat en temps de fred o de calor se seguiran les 
prescripcions de l'EH-91. 

No es col×locarà mai formigó sobre un terreny que 
estigui gelat. El pervibrador s'introduirà vertical a la massa del 
formigó fresc i es retirarà també verticalment, sense que es mogui 
horizontalment mentre que està submergit en el formigó. 

Es procurarà extremar el vibrat en les proximitats dels 
encofrats, a fi d'evitar la formació de bosses de pedres i de 
coqueres. 

En general, el vibrat del formigó s'executarà d'acord 
amb les normes especificades en l'EH-91. 

La situació de les juntes de construcció serà fixada pel 
Facultatiu Director, de manera que compleixin les prescripcions 
de l'EH-91 i procurant que el seu nombre sigui el menor possible. 

Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el 
termini d'interrupció, es cobrirà la junta amb sacs de gerga 
humits, per a protegir-la dels agents atmosfèrics. 

Abans de recomençar els treballs es prendran les 
disposicions necessàries per aconseguir la bona unió del formigó 
fresc amb ei que està endurit. 

Durant els tres primers dies es protegirà el formigó dels 
raigs solars amb una arpillera molla. Com a mínim, durant els set 
primers dies es mantindran les superfícies vistes contínuament 
humides, mitjançant el reg o la inundació, o cobrint-les amb sorra 
o arpillera, que es mantindran constantment humides. 

La temperatura de l'aigua utilitzada en el reg serà 
inferior en més de vint graus (20ºC) a la del formigó, a fi d'evitar 
producció de badadures per refredament brusc. També es 
podran utilitzar procediments de curat especial, a base de 
pel×lícules superficials impermeables, prèvia autorització, per 
escrit, del Facultatiu Director. 

Els paraments han de restar llisos, amb formes perfectes 
sense defectes o rugositats i sense que sigui necessari 
aplicar-los-hi enlluíts, que no podran ser en cap cas executats 
sense l'autorització prèvia del Facultatiu Director. Les operacions 
precises per a deixar les superfícies en bones condicions 
d'aspecte seran a compte del Contractista. 

La irregularitat màxima que s'admet en els paraments 
serà la següent: 

 - Parament vist: sis mil×límetres. 

 - Parament ocult: vint-i cinc mil×límetres. 

En qualsevol cas, a totes les obres de fàbrica i murs es 
prendran provetes, que seran trencades al set o vint-i-vuit dies. 
S'efectuaran com a mínim una sèrie de sis provetes cada 
cinquanta metres cúbics de formigó utilitzat en taujans, voltes i 
soleres. 

A les obres de formigó armat, es faran diàriament dues 
sèries de sis provetes cada una, per trencar cada sèrie als set o 
vint-i-vuit dies, prenent com a càrrega de trencada, en cada 
sèrie, la mitja dels resultats, descartant les dues extremes. 

Les provetes s'amaçonaran de forma similar al del 
formigó en obra i es conservaran en condicions anàlogues. Si 
passats els vint-i-vuit dies la resistència de les provetes fos menor a 
les especificades, en aquesta data, en més d'un 20%, s'extrauran 
provetes de l'obra i si la seva resistència és menor que 
l'especificada, serà enderrocada. 

Si la resistència de les provetes extretes és més gran que 
la de les provetes d'assaig, podrà acceptar-se l'obra si es pot 
efectuar, sense perill, un assaig de càrrega amb una 
sobre-carrega superior a un 50% de la de càlcul, durant el qual es 
mesurarà la fletxa produïda, que haurà de ser admissible. 

Si no fos possible extreure provetes de l'obra i les 
d'assaig no donessin el 80% de les resistències especificades l'obra 
haurà d'enderrocar-se. En cas que la resistència de provetes 
d'assaig i les extretes de l'obra estès compresa entre el 80% i el 
100% de l'especificada, el Facultatiu Director podrà rebre l'obra 
amb reserves, previ l'assaig de càrrega corresponent. 

Els motlles i encofrats seran de fusta que compleixi les 
condicions exigides a l'apartat corresponen, metàl×lics o d'altre 
material que reuneixi condicions d'eficàcia similars, a judici del 
Facultatiu 

Director. 

Tant les unions com les peces que constitueixen els 
encofrats, cintres i calçat, hauran de tenir la resistència i la 
rigidesa necessàries perquè, amb la marxa del formigó prevista, 
no es produeixin moviments locals de més de 5 mm. (cinc 
mil×límetres). 

Tant les superfícies dels encofrats com els productes que 
s'hi puguin aplicar per facilitar l'encofrat no hauran de contenir 
substàncies agressives pel formigó. 

Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat 
i es netejaran, especialment els fons, deixant-se obertures 
provisionals per facilitar aquesta tasca. 

Les juntes entre les diferents taules, hauran de permetre 
l'entumiment per la humitat del reg o de l'aigua del formigó sense 
que deixin escapar la pasta durant el formigonat. 

Es disposarà l'encofrat a les bigues i forjats amb la 
necessària contra-fletxa perquè, un cop desencofrada i 
carregada la peça de formigó, conservi una contra-fletxa de 
1:300 de la llum. S'autoritza l'ús de tipus i tècniques especials 
d'encofrat, de les que el comportament i resultats estan 
sancionats per la pràctica havent de justificar l'eficàcia d'aquells 
altres que es proposin que, per la seva novetat, manquin 
d'aquelles garanties. S'inclouen les juntes que calguin formigonar 
per qualsevol motiu. 

El preu del formigó inclourà els possibles additius que la 
Direcció d'Obres estimi necessaris i també la possible necessitat 
d'emprar ciments especials, segons criteri de la Direcció (ciment, 
P.A.S., blanc, etc.). 

El preu dels encofrats podrà anar independent dels 
preus del formigó, si així s'estipula. El mesurament es realitzarà per 
metres quadrats (m2) realment col×locats. 

Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, 
la maquinària i la mà d'obra necessària per a llur col×locació, així 
com la resta d'operacions materials necessàries. S'entén que 
quedaran inclosos en el preu del metre quadrat qualsevol tipus 
d'accessoris de l'encofrat, com les juntes entre murs o altres 
elements que a judici del Director de les obres siguin necessaris 
per a obtenir un correcte acabat. 

El formigó armat s'abonarà al preu del tipus de formigó 
emprat, que inclourà totes les operacions necessàries per a 
executar la unitat d'obra menys l'encofrat i les armadures, així 
com la seva col×locació que s'abonarà al preu del Kg. d'acer 
col×locat. 



 

Les bastides, cimbres, execució de juntes, operacions de 
curat i altres operacions necessàries, a judici de la Direcció de les 
Obres, per l'execució del formigonat, es consideraran incloses en 
els preus dels formigons. 

Mesurament i abonament 

Els formigons es mesuraran d'acord amb els plànols del 
Projecta, o amb els plànols de detalls resultants del Replanteig de 
les Obres i s'abonaran per metres cúbics. 

Advertència sobre l'abonament de les obres de fàbrica. 

Únicament s'abonarà el volum d'obra de fàbrica 
realment executada, conforme a les condicions i amb subjecció 
als perfils de replanteig i plànol dels mateixos, que figuren en el 
Projecte, o ordres escrites del Facultatiu Director; per tant, en cap 
cas seran d'abonament els excessos d'obra de fàbrica executats 
pel Contractista, pel seu Compte. sense tenir autorització del 
Facultatiu Director. 

Per l'abonament dels increments de secció sobre la 
secció teòrica mínima indicats en els plànols de seccions tipus, 
serà necessari que prèviament hagi estat ordenada la seva 
execució pel Facultatiu Director, per escrit en el que consti de 
manera explícita les dimensions que han de donar-se a la secció. 

Per això, el contractista estarà obligat a exigir 
prèviament a l'execució de cada part d'obra. la definició exacte 
d'aquelles dimensions que no ho estan. 

5.1.3. Armadures 

Les armadures es col×locaran netes, sense òxid o 
qualsevol substància perjudicial. Es disposaran d'acord amb les 
indicacions del Projecte, subjectes entre elles i amb l'encofrat, de 
manera que no puguin experimentar moviments durant 
l'abocada i la compactació del formigó i a fi d'evitar coqueres. 

En bigues i elements similars, les barres hauran d'anar, al 
doblegar-se, agafades amb cèrcols o estreps a la zona del colze. 

Quan hi hagi perill de poder-se confondre unes barres 
amb altres, es prohibeix la utilització simultània d'acers de 
característiques mecàniques diferents. Es podran utilitzar, dins d'un 
mateix element, dos tipus diferents d'acers, un per l'armadura 
principal i l'altre pels estreps. 

Els cèrcols o estreps se subjectaran a les barres principals 
mitjançant lligament o altre procediment adequat, prohibint-se 
expressament la fixació mitjançant punts de soldadura. 

S'haurà d'acomplir la Instrucció EH-91 en tot el que fa 
referència a les armadures (resistència, límit elàstic, etc...). 

5.2. Estructures metàl⋅liques. 

Definició: Es defineix com estructura metàl×lica d'acer, 
els elements d'aquest material que formen la part sustentable de 
l'edificació. 

La forma i dimensions de l'estructura vindrà definida en 
els plànols corresponents. Els acers a emprar son els laminats en 
xapes o perfils del tipus A-52 definits en la Norma UNE-36080-73. 

Tots els productes laminats hauran de tenir una 
superfície llisa i se subministraran en estat brut de laminatge. 

El Contractista haurà de demostrar la qualificació del 
personal que executi aquest tipus d'obra. 

Les unions, qualsevol que sigui el seu tipus, es realitzaran 
d'acord amb les indicacions del Projecte, Direcció Facultativa i 
Normativa vigent. 

Abans del muntatge de l'estructura es netejaran i 
pintaran amb una imprimació les parts d'aquesta que hauran de 
restar ocultes. 

Es col×locaran plaques de suport sobre els massissos de 
fàbrica de formigó, que s'immobilitzaran una vegada aconseguits 
els aploms i alineacions definitives. 

Tots els elements de l'estructura es protegiran contra els 
fenòmens d'oxidació i corrosió. 

No s'efectuarà la imprimació fins que llur execució hagi 
estat autoritzada pel Director de l'Obra, després d'haver realitzat 
la inspecció de les superfícies i unions de l'estructura acabada al 
taller. 

No s'imprimiran ni protegiran les superfícies que calgui 
soldar, mentre no s'hagi executat la unió. 

S'adoptaran les mesures necessàries per evitar la 
corrosió dels elements que recolzin directament sobre la fàbrica o 
que encastin en ella. 

Mesurament i abonament 

Les estructures o elements estructurals d'acer es 
mesuraran per quilograms d'acer incloent en el preu tots els 
elements i operacions d'unió, muntatge, assaigs, protecció, ports 
necessaris per llur completa execució d'acord amb el Projecte i 
indicacions de la Direcció Facultativa. 

Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, 
així com la protecció i pintura que siguin necessàries, d'acord 
amb la Normativa. 

5.3. Forjats 

Definició: Es defineix com a forjat l'element estructural 
de l'edifici per a separació de pisos, mitjançant un empostissat 
d'elements resistents o nervis que treballen a flexió, un replè 
d'espais entre nervis amb cossos alleugerits i un formigonat de la 
superfície superior, a més d'un replè de carcanyols per aconseguir 
un tot únic que treballi conjuntament. 

Els forjats es construiran amb el sistema especificat a la 
documentació tècnica. Aquest sistema tindrà estesa l'autorització 
de la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge, que acreditarà 
amb la fitxa de característiques. 

La capa de compressió s'executarà amb la dosificació 
adient, segons s'especifica en la documentació del Projecte o en 
les prescripcions del tipus de forjat escollit. 

Abans del vessament del formigó de la capa de 
compressió, es regaran en abundància les biguetes i revoltons. 
Durant el curat, caldrà mantenir humit el forjat, per la qual cosa es 
regarà sobre tot a l'estiu, a partir de les sis hores del vessament del 
formigó, tant com la Direcció d'Obra ho consideri oportú. 

El Contractista recaptarà de la Direcció Facultativa 
totes les especificacions pertinents i no formigonarà el forjat fins 
que no hagi estat inspeccionat per la Direcció. 

Seran d'aplicació totes aquelles limitacions ressenyades 
per les obres de formigó armat, segons el present Plec. 

L'encofrat i apuntalament els fixaran les especificacions 
del tipus de forjat i les indicacions de la Direcció d'Obra. 

Mesurament i abonament 

El mesurament dels forjats serà per metres quadrats 
realment executats, descomptant forats de superfície més grans 
d'un metre quadrat. 

En el preu d'abonament s'inclouran els treballs 
d'encofrat, apuntalament i desencofrat, així com la formació 
d'elements resistents singulars, tals com reforços, corretges, traves, 
enjovats, formació de forats per pas d'instal×lacions i les previsions 
d'ancoratges per altres fàbriques. 

De no trobar-se contemplats els aïllaments necessaris 
per acomplir la Normativa en altres capítols, es consideraran 
inclosos en el preu del forjat. També quedarà inclòs el ferro de 
negatius, i l'armadura mínima de Normativa. 

5.4. Escales i rampes 

Dins dels elements de comunicació vertical a tota 
edificació distingirem les escales i les rampes. 

Definicions: 

Les escales són els elements de comunicació vertical 
que salven un desnivell per mitjà de graons. L'alçada màxima 
dels frontals serà de 19 cm. i l'estesa de 27 cm, com a mínim. 

Les rampes són els elements de comunicació vertical 
que salven un desnivell per mitjà d'un pla inclinat. Les rampes per 
a minusvàlids, en els seus aspectes dimensionals compliran la 
Normativa Vigent. 

Execució 

En el Projecte d'execució s'especifiquen les 
característiques estructurals i d'acabats d'aquells elements que 
configuren les rampes i escales, 

Mesurament i abonament 

Les escales i les rampes es mesuraran per metres 
quadrats totalment acabats, incloent en el preu tots els materials 
(estructurals, d'acabament de graons, baranes i passamans) 
accessoris i treballs necessaris per llur construcció. 

5.5. Elements prefabricats. 

Definició: Aquest apartat comprèn el conjunt d'elements 
estructurals i/o de tancament, industrialitzats, realitzats en el taller, 
de manera que a l'obra solament es realitzarà el muntatge. 

El muntatge dels diferents elements es realitzarà d'acord 
amb les indicacions del fabricant i Direcció de l'Obra, pel 
personal especialitzat o capaç d'efectuar treballs d'aquesta 
mena. 

Es tindrà especial cura amb l'ancoratge i aplomat dels 
elements, així com el perfecte segellat de les seves juntes. 

Mesurament i abonament 

Els elements estructurals prefabricats, com és ara pilars, 
jàsseres, encavallades, etc., es mesuraran en metres cúbics (m3.) 
de formigó i l'acer en quilograms (Kg), incloent en els preus 
d'ambdues partides tots els materials i operacions necessàries per 
llur posta a l'obra incloent-hi també la part proporcional 
d'operacions necessàries per al muntatge i definitiu acabament, 
així com totes les armadures, instal×lacions, fusteria per armar i 
equips que portin integrats en llur fabricació. 

 

5.6. Juntes de dilatació 

Es defineixen com a juntes de dilatació els dispositius 
que enllacen les vores dels elements estructurals o de fàbrica 
contigus, de manera que permetin els moviments per canvis de 
temperatura, assentaments diferencials i deformacions 
reològiques. 

El tipus de material emprat serà el que indiqui la 
Direcció de l'Obra o el que es defineixi en el projecte; en 
qualsevol cas haurà de complir la Normativa més estricte de 
l'apartat, entenent-se inclòs en el preu del metre lineal (ml) tant 
materials com operacions que calgui executar per a 
aconseguir-ho. 

La junta es muntarà seguint les instruccions del fabricant. 

Mesurament i abonament 

Les juntes es mesuraran en metres lineals (ml) col×locats, 
restant inclòs en el preu els materials i treballs necessaris per llur 
col×locació. 

6. RAM DE PALETA 

6.1. Divisions interiors 

Aquest apartat comprèn totes les fàbriques de blocs de 
ceràmica lligats amb morter, quedant exclosos i objecte del Plec 
de Condicions Particulars els elements de divisió no tradicionals. 

Materials 

Els morters són la mescla íntima d'àrid fi, aglomerat i 
aigua, convenientment escollida i dosificada. 

Eventualment poden portar un producte d'addició per a 
millorar-ne les característiques. 

Les condicions generals dels morters seran: 

 - Resistència adequada a la dels materials als 
que s'interposen. 

 - Adherència suficient a la dels materials als 
quals cal unir. 

 - Compacitat i docilitat. 

 - Impermeabilitat a l'aigua. 

 - Inalterabilitat als agents agressius generals. 

Classes: 

 - De guix: Dosificació 3 vol. guix/1 vol. sorra 

  Resistència mitja: 5 Kg/cm2 

  Camp d'aplicació: Mitjanada. 

 - Calç hidràulica: 

  Dosificació 1 vol. calç/3 
vol.sorra/0,5 vol.aigua 

  Resistència mitja: 15 Kg/cm2 

  Camp d'aplicació: fabriques 
sense càrrega' 

 - De mescla amb pòrtland: 

  Dosificació 1 vol. calç/1 vol. 
c.p./6 vol.sorra 

  Resistència mitja: 35 Kg/cm, 

  Camp d'aplicació: fàbriques 
sense càrrega i ram de paleta en general. 

 - De ciment: 

  Dosificació. M-50 l vol. c.p./6 
vol.sorra 

  M-75 1 vol. c.p./5 vol. sorra 

  M-100 1 vol. c.p./4 vol. sorra 

  M-150 1 vol. c.p./3 vol. sorra 

  M-200 1 vol. c.p./2 vol. sorra 

  Resistència mitja; 

  M-50   50 Kg/cm2 

  M-75   75 Kg/cm2 

  M-100  100 Kg/cm2 

  M-150  150 Kg/cm2 

  M-200  200 Kg/cm2 

  Camp d'aplicació: 

  M-50 : Fàbriques lleugerament 
carregades 

  M-75 : Fàbriques poc carregades 

  M-100: Fàbriques amb càrrega 
normal 

  M-150: Fàbriques molt carregades 

  M-200: Fàbriques especials 

Les fàbriques del ram de paleta són les obres en que 
entra com a element fonamental el bloc paral⋅lepipèdic de 
ceràmica o formigó, lligat amb morter. 

Els maons que cal emprar, com totxo, maó foradat, 
totxo buit, totxana, manual o especials, compliran amb el que 
s'estableix, pel que fa referència a dimensions, qualitat i 
resistència, a les disposicions vigents. 

Els maons, abans de llur col⋅locació, es mullaran 
abundantment amb aigua. Es col⋅locaran sempre a refrec, plans 
sobre la capa de morter i apretant-los fins aconseguir la junta 
necessària, la qual restarà totalment plena i tindrà, tant en 
degollades (juntes verticals) com en cordells (juntes horitzontals) el 
gruix que indiqui la Direcció Facultativa. 

Els murs es realitzaran amb el tipus d'aparellatge que 
s'indiqui. 

Els murs que s'enllacen en cantonada, cruïlla o 
encontre, s'executaran encallant-los simultàniament entre ells. 

Les interrupcions de treball es faran deixant les fàbriques 
en lligada o en esglaonat en diagonal, per preveure una bona 
trava en la continuació. Quan es comenci de nou, es regarà 
abundantment la 

fàbrica, netejant-se de pols i morter vell. 

Les soleres són fàbriques més petites, generalment de 
totxo foradat col⋅locat com envà de maó de quart, que no 
compleixen cap mena de funció resistent. Segons el seu gruix 
s'anomenaran: envà (de cinc centímetres -5 cm.-) o paret de 
mitja rajola (de deu centímetres -10 cm.-). 

Els envans s'aplomaran perfectament, amb llurs filades 
ben alineades. S'emprarà pasta de guix per als envans i morter 
M-50 per a les parets de mitja rajola. 

En els envans es preveurà que la revinguda del morter 
de guix no provoqui guerxesa en la fàbrica, degut a l'augment 
del seu volum. 

Els envans s'entregaran als murs mitjançant regates o 
caixes; entre envans sempre per caixes. 

En les parets o envans que s'entreguin a pilars metàl⋅lics 
o de formigó, es col⋅locaran rodells, amb una separació màxima 
de setanta-cinc centímetres (75 cm.) per l'encadellat d'un sistema 
amb l'altre. 

Els murs de blocs són fàbriques de bloc buit de morter o 
morter cel⋅lular. Les condicions generals dels treballs amb 
aquestes fàbriques són iguals que en el cas de fàbriques 
ceràmiques. 

Si la Direcció Facultativa ho creu necessari, s'ompliran 
alguns blocs amb formigó armat, a fi de formar reforços a les 
cantonades, cruïlles, llindes o en petits murets de contenció. 

Arcs i voltes del ram de paleta. 

Els arcs es formaran falcant les juntes de morter, no 
tallant mai el maó. Es construiran sobre cintres capacitades per o 
suportar llur pes abans de la revinguda del morter. 

Es començarà col⋅locant els maons a partir d'ambdues 
arrencades i acabant amb la col⋅locació de la clau aplomada. 

Les voltes es realitzaran sobre cintres contínues, de 
forma que les filades de maons contigües tinguin juntes trobades. 

Un cop construïda la volta, es vessarà morter a 
l'extradós, perquè ompli totalment les juntes, afluixant-se després 
una mica la cintra per l'assentament dels maons. 

Envans prefabricats 

Són els construïts per plafons sòl-sostre que eventualment 
poden portar incloses les instal⋅lacions i revestiments. 

Es col⋅locaran seguint les indicacions del fabricant i de 
la Direcció Facultativa, realitzant-se les juntes de forma que restin 
el màxim de petites possible i s'utilitzaran els enganxaments 
adequats que indiqui el fabricant, per no danyar l'aspecte de 
l'acabat superficial. 

Envans pluvials 

Els envans pluvials, que es col⋅loquen a les façanes 
mitgeres quan el solar que s'edifica confronta amb parcel⋅les 
sense edificar o amb patis descoberts, poden ser de plafons de 
xapa o fibrociment recuperables, subjectats mitjançant perfils 
ancorats a les parets, o es poden executar en fàbrica de totxo 
buit travat entre pilars lligats a la paret i distants entre ells de 2 a 3 
metres. Aquests pilars de fàbrica s'hauran d'impermeabilitzar per 
evitar el pas d'humitats a l'interior de l'edifici. 

Les cambres d'aire que restin entre ambdues parets, es 
ventilaran convenientment i disposaran dels elements de 
coronament o acabat necessaris, a fi d'aconseguir un total 
aïllament de la paret. 

Mesurament i abonament 



 

Les obres de fàbrica ceràmica o de formigó, tant vistes 
com quan cal revestir-les, es mesuraran en metres cúbics (m3) 
executats, incloent-hi en el preu els transports, morters, parts 
proporcionals de formes especials, detalls decoratius, 
coronament de paraments (encara que sigui d'altres materials) 
elements de subjecció i peces especials necessàries per abastar 
l'acabament de l'element tal com s'expressa en el Projecte. 
També dins d'aquest preu s'inclourà la neteja i tractaments 
especials que requereix el parament un cop acabat, podent la 
Direcció de les Obres ordenar el rejuntat de les juntes quan s'hagi 
acabat l'obra, entenent-se aquestes operacions incloses en els 
preus unitaris si s'observen defectes en les unions. 

El criteri d'amidament serà el de "buit per ple" i tan sols 
es descomptaran la meitat dels forats compresos entre quatre (4) i 
vuit (8) metres quadrats i la totalitat dels forats superiors a vuit (8) 
metres quadrats. 

A fi d'assegurar la total impermeabilització dels 
paraments exteriors d'obres de fàbrica, el correcte adreçat 
interior serà d'abonament, d'acord amb les especificacions del 
capítol de revestiments. 

Els paredons i envans de qualsevol tipus es mesuraran 
per metres quadrats (m2.) incloent tot allò esmentat anteriorment i 
descomptant els forats. 

Les soleres, tant de fàbrica com prefabricades, 
translúcids, envanets de sostre mort, gelosies i voltes, es mesuraran 
en metres quadrats (m2), incloent-se en el preu la part 
proporcional de transport, posta a l'obra, morters, materials 
auxiliars, cintres, peces especials i elements de subjecció 
necessaris per a l'execució de l'element, així com totes les 
operacions necessàries que indiqui la Direcció Facultativa pel 
perfecte acabament. 

La formació d'arcs es mesurarà en metres lineals, 
incloent en el preu tant els materials del ram de paleta, com les 
cintres i operacions necessàries per llur execució, així com totes 
les operacions necessàries que indiqui la Direcció Facultativa pel 
perfecte acabament. 

La graonada i replanteig d'escales es mesurarà per 
metres lineals de graó acabat, llest per rebre el revestiment. 

La formació de conductes de xemeneies o ventilació 
(Shunt) es mesurarà en metres lineals de conducte acabat, sigui 
prefabricat o executat "in situ", incloent-se tots els treballs, 
materials de tancament o maniobra que s'especifiquin en el 
Projecte, o que siguin necessaris per a complir la Normativa 
vigent al respecte. 

Els caixons de persianes enrotllables, tant prefabricats 
com realitzats "in situ" es mesuraran en metres lineals, incloent tant 
els materials com els treballs necessaris per l'execució o posta a 
l'obra, entenent-se inclòs en el preu tots els elements i operacions 
necessàries per a complir la Normativa, inclús la d'aïllament 
tèrmic. 

6.2. Coberta 

Definició: Les cobertes són els elements constructius que 
coronen superiorment l'edifici per a protegir-lo de precipitacions i 
d'altres inclemències atmosfèriques. 

Tipus 

 - Terrat: són cobertes amb revestiments 
totalment impermeables i poc pendent. 

 - Teulada: són cobertes amb revestiments 
contínues o no, que impermeabilitzen degut al gran pendent de 
llurs superfícies. 

Construcció 

En els terrats, un cop formada la caixa per l'ampit dels 
murs perimetrals i forjat, es procedirà a la col×locació dels 
elements per formació de pendents, impermeabilització, 
aïllaments, i enrajolat que 

s'expressen en els plànols corresponents, 
impermeabilització, aïllaments, i enrajolat que s'expressen en el 
plànols corresponents. 

En l'execució es tindrà cura del traçat de careners, 
pendents, juntes, minvells, intersecció amb d'altres elements com 
xemeneies, albellons, etc. que garanteixin la missió de desguàs i 
impermeabilització de la coberta. 

A les teulades es formaran els pendents mitjançant 
l'execució d'elements d'obra diferents dels propis de cobriment, 
com són envanets de sosteniment, forjats en pendent, 
encavallades. i que s'empraran per a sostenir el recobriment de 
solera i aïllament sobre el que es col×locaran les peces de 
revestiment exterior, com terres, pissarres, planxes metàl×liques, o 
de fibrociment, etc. 

Se seguiran les indicacions de la Direcció d'Obra i 
Normes vigents pel que fa referència a ancoratges i 
carregaments de les peces de revestiment. 

Mesurament i abonament 

Tots els tipus de cobertes es mesuraran en metres 
quadrats (m2) executats, incloent la totalitat de materials que 
s'indiquen als plànols, així com els treballs i elements necessaris 
per la formació de 

juntes, crestalleres, careners, minvells i pendents 
necessaris per al seu complert acabament, així com d'altres 
elements necessaris. Tots els materials i operacions que calguin, 
compliran estrictament la 

Normativa vigent. 

Albellons 

Són peces de metall o plàstic que tenen per funció la 
connexió dels baixants d'aigües pluvials amb el plànol superficial 
de la teulada, de manera que resolgui l'estanqueïtat de la unió 
entre ambdós elements, no permeti l'obstrucció amb cossos 
estranys i estigui provist de sifó antimúrid. 

Mesurament i abonament 

Els albellons es mesuraran per unitats col×locades i 
totalment acabades, incloent en el preu tots els materials, peces i 
treballs necessaris per la col×locació i perfecta estanqueïtat de 
manera que l'element compleixi amb la Normativa vigent. 

Escanalat de desguàs 

Són elements prefabricats o realitzats "in situ" que tenen 
per objecte recollir l'aigua que cau dels tremujals d'una teulada, 
per a dirigir-la cap als baixants corresponents. Són condicions, 
perquè funcioni correctament, l'estanqueïtat de les juntes i estar 
col×locats amb el suficient pendent per a desguassar 
ràpidament. 

Mesurament i abonament 

Els encanalats es mesuraran en metres lineals, incloent 
en el preu la part proporcional de peces especials, 
impermeabilitzacions, ancoratges, juntes, etc., amb treballs, 
equips i ajuts necessaris per a la posta a l'obra, totalment acabat, 
de manera que s'acompleixin les Normes vigents al respecte. 

Claraboies 

Son elements prefabricats o realitzats a l'obra, que tenen 
com objecte permetre la ventilació o il×luminació de les 
dependències emplaçades sota la coberta. 

Mesurament i abonament 

Es mesuraran per unitat totalment acabada, segons 
plànols i Normativa vigent. 

Encavallada 

Són elements estructurals de fusta, formigó o metàl×lics, 
que tenen per objecte donar forma i sustentar les teulades de 
l'edifici. Es realitzaran d'acord amb les indicacions del Projecte. 

 

 

 

Mesurament i abonament 

El mesurament i l'abonament es realitzaran per unitat 
d'encavallada col×locada a l'obra, incloent-se en el preu totes les 
operacions necessàries pel trasllat, instal×lació d'elements 
d'ancoratge i 

suports corresponents, per llur completa instal×lació. 

6.3. Guixos i Escaioles 

Definició: Els guixos són els revestiments realitzats amb 
pasta de guix. Poden ser de dos tipus: estesos (guarnits, enlluïts o 
emblanquinats) i estucs. 

Les escaioles són els revestiments per sostres, fets per 
plaques sostingudes del sostre. 

Es presentaran a la Direcció Facultativa mostres de 
mida natural i documentació d'assaigs realitzats a Laboratoris 
oficials d'aquells materials que hagin de complir qualsevol funció 
a més de la de fals 

sostre. 

Mesurament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per m2 de superfície indicada en 
els plànols i amidaments del projecte. Si hi ha diferencia entre 
indicacions en plànols i amidaments, prevaldrà el que s'indiqui als 
amidaments. 

En la valoració per m2 de superfície resta inclosa la 
valoració de formació d'arestes (verticals i horitzontals) i angles 
díedres. 

6.4. Arrebossats i Enlluïts 

Definició: Els arrebossats i enlluïts són revestiments 
realitzats amb pastes o morters de qualsevol conglomerat, calç o 
ciment, així com amb morters mixtes. 

Tots els materials, qualsevol que sigui la seva classe, 
compliran en quant a qualitat i característiques tècniques, les 

 

especificacions de la Normativa vigent o de la Direcció 
Facultativa. 

Mesurament i abonament 

Tots els revestiments es mesuraran en metres quadrats 
(m2) de superfície revestida, descomptant dels forats entre quatre 
i vuit metres quadrats (4 i 8 m2) la meitat de llur superfície. 

En el preu d'abonament s'inclouran tots els materials, 
treballs propis de col×locació i ajuts d'altres oficis, peces 
especials, coronaments, preparació dels paraments, talls, juntes, 
neteja, tot els necessaris per executar el revestiment d'acord amb 
les especificacions de Projecte i de la Direcció d'obra, així com 
tots els treballs i materials que calguin per la correcte execució de 
les obres i a fi d'aconseguir el compliment de les Normatives 
corresponents, malgrat que no s'especifiqui exactament en els 
plànols. 

Qualsevol operació o material especial que sigui 
necessari incorporar al revestiment: a fi de complir amb la 
Normativa en el tractament de ponts tèrmics, s'entendrà inclòs en 
els preus del revestiment, així com els ajuts adients per realitzar-lo. 

 

 
 
7.AÏLLAMENTS 

IMPERMEABILITZACIONS 

Els aïllaments es divideixen en tres grups, segons el tipus 
de protecció per la qual es vulguin destinar, i que són: 

 - Tèrmics 

 - Acústics 

 - Contra la humitat 

7.1. Aïllaments tèrmics 

Definides les condicions tèrmiques exigibles a l'edifici i 
escollits els elements constructius, definits en el Projecte, el valor 
aïllant de l'element podrà conseguir-se amb els seus propis 
components o per l'addició d'altres, la funció dels quals serà 
abastar el valor d'aïllament exigit. 

Els aïllants hauran d'ésser continus i complets en tota la 
seva superfície de sostres, sòls i parets. 

En qualsevol sistema constructiu s'evitarà la creació de 
ponts tèrmics o zones de menor cabuda aïllant, atès que 
modifiquen els aïllants d'una manera perjudicial. donant lloc a 
zones on es puguin produir condensacions. 

Cap mena de producte podrà ser emprat per aïllar 
sense l'aprovació prèvia de la Direcció Facultativa. 

7.2. Aïllaments acústics 

La insonorització de locals tindrà per objecte crear un 
ambient adient per a qualsevol manifestació humana, 
aconseguint que els nivells sonors que imperen en els locals 
insonoritzats tinguin uns valors màxims establerts en cada cas. 

Els materials a emprar com a aïllaments, quan l'element 
constructiu ho requereixi, hauran d'estar avalats per Segells o 
Marques de Qualitat. No es col×locarà cap mena de material 
aïllant sense la conformitat de la Direcció Facultativa. 

7.3. Aïllament contra la humitat 

En general, l'aïllament pot conseguir-se per 
procediments constructius, que evacuen l'aigua per gravetat fora 
de la zona de perill, per impermeabilitzants de massa, que són 
aquells materials que quan s'afegeixen a les barreges 
aglomerants confereixen propietats impermeables al material 
resultant o impermeabilitzants de superfície, que són 
impermeables per si sols i s'apliquen superficialment a altres que 
serveixen com a base o suport. 

Aquest capítol se cenyeix únicament a aquest cas últim 
atès que els impermeabilitzants en massa s'inclouen en els 
capítols de morters i formigons com a additius. 

Els impermeabilitzants superficials comprenen el conjunt 
de materials, com a làmines sintètiques, asfàltiques i inclús 
pintures, que eviten el pas de la humitat en els elements 
constructius on s'empren. 

Es tindrà molta cura en la formació de soldadures de 
peces, coronaments, formació de desguassos, etc. Les superfícies 
sobre les que han d'estendre's les làmines impermeabilitzants es 

netejaran i prepara ran adequadament per evitar elements 
punxants. 

Qualsevol producte impermeabilitzant que s'empri 
comptarà amb l'aprovació de la Direcció Facultativa i estarà 
garantit pel fabricant per un mínim de deu anys. 

7.4. Mesurament i abonament 

El mesurament es farà en metres quadrats (m2) de 
superfície aïllada, incloent en el preu la part proporcional de 
col×locació, coronaments, encavallades, peces especials 
necessàries per a abastar la perfecta execució de l'element, 
totalment acabat. 

L'aïllament de conduccions es mesurarà en metres 
lineals (ml) de conducte protegit, tot inclòs. 

 

8. FUSTERIA 

Té per objecte el tancament total de les obertures, 
dotant l 'edifici de les prestacions d'accés, lluminositat, 
assolejament, ventilació, etc. en els moments adequats. 

Els tipus seran de fusta, metàl×lics i de plàstic, i 
compliran les especificacions de la Normativa vigent. 

Executades en el taller les peces definides en els plànols, 
el Contractista haurà de preveure a l'obra tots els detalls per la 
recepció i perfecte engalzament, tenint molta cura en l'aplanat, 
alineació i quotes de les diverses encavallades i contra-cèrcols, 
així com de la seva subjecció a l'obra, atenent l'estanqueïtat de 
les unions en els paraments de façana (tapajunts) i perfecta 
col×locació. ajustament i funcionament de tots els elements. 

El portam metàl×lic de ferro o d'alumini i el de plàstic 
seran de marca acreditada i segons mostres acceptades per la 
Direcció Facultativa.  

La col×locació en obra s'ajustarà a les normes del 
fabricant; se segellaran les juntes amb massilles especials, 
garantides per un mínim de deu anys. 

Les persianes enrotllables de plàstic, fusta o metàl×liques 
disposaran dels mecanismes adients, definits en el projecte, 
instal×lats per personal especialitzat, essent necessari per a llur 
recepció que el seu esllavissament i accionament sigui executat 
sense cap mena de dificultat l amb suavitat. 

Mesurament i abonament 

Tots els elements de portam, qualsevol que sigui el seu 
tipus, incloses les persianes enrotllables, correderes o practicables 
es mesuraran per metres quadrats (m2) de llum d'obra d'elements 
col×locats, incloent-se en el preu la part proporcional d'ajuts per a 
llur col×locació, segellat de juntes, elements de connexió a les 
fàbriques, tapajunts i les ferramentes de tancament o de penjar, 
del tipus definit en el Projecte indicat per la Direcció Facultativa. 

Els elements singulars d'ebenisteria es mesuraran i 
valoraran per unitats (Ut) completament acabades i posades a 
l'obra segons el Projecte o indicades per la Direcció Facultativa. 

El mobiliari de les cuines es valorarà per unitat (Ut) de 
cuina acabada, amb els armaris alts i baixos indicats en els 
plànols, inclosos ajuts d'altres oficis necessaris per col×locar-los. 

Qualsevol element de fusteria que presenti algun 
defecte, tant material com formal, com desperfectes ocasionats 
a l 'obra o en el transport, serà rebutjat sense dret a cap mena de 
càrrec per part de la propietat. 

Tots els preus relatius al portam inclouran totes aquelles 
feines o materials que siguin necessaris pel seu perfecte 
funcionament o que siguin recollides a la Normativa vigent, 
encara que no figurin en els plànols del Projecte. 

 

9. PAVIMENTS, ENRAJOLATS 

9.1. Paviments 

Definició: S'anomenen soleres els paviments de formigó 
en massa, que s'executen sobre el terreny o sub-bases granulars, 
podent ser d'un gruix variable en funció de l 'ús al qual es destinin i 
que de tant en tant s'armaran. 



 

Quan les soleres tinguin una superfície superior a 
cinquanta metres quadrats (50 m2) es realitzaran juntes de 
dilatació amb materials elàstics i la disposició que indiqui la 
Direcció Facultativa. 

Execució 

Els paviments enrajolats, com terrassos, ceràmics, 
enllosats de pedra natural o artificial, etc., es realitzaran sobre 
base perfectament neta i anivellada, executant-se els talls i 
distribució de peces que indiqui la Direcció d'Obra. Un cop 
executats, s'ajuntaran amb abeurada de ciment. 

Els paviments de terrasso, quan s'hagin acabat, es 
netejaran i protegiran, a fi d'evitar desperfectes malgrat que a les 
zones on s'hagin col×locat encara calgui treballar. 

Els paviments de fusta no han d'arribar fins les parets 
perimetrals, sinó que cal deixar un espai de cinc a deu 
mil×límetres (5 a 10 mm.) que s'amagarà en l'entornpeu. 

Mesurament i abonament 

El mesurament dels paviments, de qualsevol tipus, es 
realitzarà per metres quadrats (m2) totals executats. 

En la valoració de les soleres s'inclourà el preu de tots els 
treballs necessaris per deixar-les totalment acabades, d'acord 
amb les especificacions del Projecte i de la Direcció, sumant-hi en 
el preu la part proporcional de preparació de la base, anivellació 
i acabats superficials, armadures, juntes i entornpeus. 

En els paviments de llosetes de pedra, terrasso, 
ceràmica, etc., s'inclouran en el preu tots els treballs necessaris de 
col×locació, poliment, desbastament, abrillantat, rejuntat, neteja, 
part proporcional d'entornpeu, per ben acabar-ho totalment. En 
els paviments de fusta s'inclourà la part proporcional de rastells o 
empostissats, així com els treballs de coltellejat, poliment, 
envernissat, entornpeus, totalment acabat. 

En el preu del metre quadrat (m2) de paviment 
s'inclouran tots els materials i operacions que calguin per complir 
la Normativa vigent, malgrat que eventualment no es trobi 
recollida exactament en els plànols del Projecte. En els paviments 
encolats s'inclourà en el preu la part proporcional de materials 
d'agafada, així com els treballs i peces necessàries per al bon 
acabament. 

9.2. Enrajolats 

Definició: Són els revestiments fets amb peces 
ceràmiques. 

Execució 

Els revestiments es fixaran sobre els paraments verticals 
nets de tota mena de materials que puguin produir despreniments 
de peces. 

Les superfícies seran llises, sense balcaments ni 
deformacions i formant les juntes línies rectes en tots els sentits, 
sense trencaments ni desploms. 

En fer el repartiment de peces, es començarà sempre 
des dels eixos de figura, com és ara juntes o el seu centre, a fi que 
les parets revestides quedin simètriques. 

Les rajoles col×locades amb els materials de presa 
tradicionals es col×locaran amb morter de ciment de riquesa 
mitja en proporció 1:3, escollint ciments que quan s'adormin no 
presentin augments sensibles de volum, i havent-les mullat i xopat 
abans amb aigua. 

Mesurament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per m2 indicats en els plànols i 
amidaments del Projecte. 

 

10. INSTAL⋅LACIONS 

10.1. Fontaneria 

La instal⋅lació de fontaneria resta definida per la xarxa 
que, connectada a la general de proveïment, arriba fins als punts 
de consum. En els plànols s'especificaran: esquema de la xarxa 
de l'habitatge, longitud dels trams i diàmetre, materials, claus, 
etc... 

Els tubs, de qualsevol classe o tipus, seran perfectament 
llisos, de secció circular i ben calibrats amb generatrius rectes o 
amb la corba que els hi correspongui en els colzes o peces 
especials. No s'admetran els que presentin ondulacions o 
desigualtats més grans de cinc mil⋅límetres (5 mm.), ni rugositats 
de més de dos (2 mm.) de gruix. En els diàmetres interiors 
s'admetrà una tolerància de l'u i mig per cent (1,5 %) en menys i 

del quatre per cent (4 %) en més, i en el gruix de les parets la 
tolerància serà d'un deu per cent (10 %). 

Aixetes 

S'empraran preferentment aixetes del tipus de pressió o 
aquelles en que l'obturació s'executa gradualment i no de sobte, 
per evitar l'efecte dinàmic produït pel tancament brusc. 

S'ajustarà la col⋅locació de comptadors a les Normes 
que dicti la Companyia Subministradora. S'usaran comptadors 
construïts amb materials de llarga durada, amb eixos muntats. 

 - Unions de les canonades amb les aixetes dels 
aparells: 

La presa d'aigua freda i calenta de la canonada de 
coure protegit a les aixetes de cada servei es farà mitjançant 
ràcord de llautó per evitar els efectes de les dilatacions. No es 
permetrà, en cap cas, soldar directament. Les canonades seran 
verticals o horitzontals i es fixaran amb brides als suports. Les 
brides estaran perfectament alineades i corregides, de forma que 
el tub que s'hi assenta quedi en les condicions d'alineació 
requerides, no tolerant-se l'ús de suplements en els braçals; les 
femelles hauran d'estar convenientment apretades. 

 - Proves: 

Cada ramal, comprès entre dues claus, s'assajarà un 
cop acabat, sota una pressió de quinze atmosferes (15 at.) 
produïda mitjançant bombes. L 'assaig durarà quinze minuts i la 
pressió restarà invariable durant aquest temps. Si es necessària la 
instal⋅lació d'una bateria de comptadors, es construirà amb tub 
de ferro galvanitzat a fi de donar-l'hi rigidesa. Els comptadors 
hauran de quedar instal⋅lats, de forma que permetin una fàcil 
lectura, reparació o substitució. 

 - Instal⋅lacions amb elevació d'aigua: 

Quan l 'aigua de la xarxa d'abastament manqui de 
pressió per arribar als punts de subminstrament més enlairats de 
l'edifici per permetre l'engegada de calentadors instantanis que 
necessiten una pressió de cinc a set metres (5 a 7 m) de columna 
d'aigua, caldrà disposar d'un dipòsit elevat o d'un sistema 
d'elevació d'aigua. S'empraran bombes de baixa pressió per 
grans quantitats i petites elevacions; per elevacions superiors a 30 
m. hauran de dividir-se les elevacions en 2 trams, cada un d'ells 
amb una moto-bomba. Les calderes per al subministrament 
d'aigua calenta seran de marques reconegudes i de bona 
qualitat, i s'instal⋅laran amb tots els accessoris necessaris per a que 
funcionin correctament. 

Mesurament i abonament 

La partida de connexió a la xarxa de proveïment de 
l'edifici es comptarà com a partida alçada (P.A.) incloent en el 
preu tant els treballs del ram de paleta com les peces de les 
tronetes, tot inclòs, fins i tot el comptador o bateria de 
comptadors. La bateria de comptadors es valorarà com unitat 
instal⋅lada amb tots els accessoris. Les conduccions de les 
instal⋅lacions es valoraran per unitat d'habitatge 
independentment del diàmetre, diferenciant en el preu 
únicament si són o no encastades, incloent-se la part proporcional 
de claus de pas, vàlvules reductores, expansió, ventoses, 
ancoratges peces especials i ajuts necessaris per llur definitiva 
instal⋅lació, d'acord amb les normes de la companyia 
subministradora i indicacions dels plànols del Projecte. 

Els dipòsits, escalfadors, grups de pressió, etc., 
s'abonaran per unitats d'elements completament instal⋅lats, 
inclosos els oficis auxiliars necessaris. 

En la valoració de formació d'arestes (verticals i 
horitzontals) i angles díedres, si hi ha diferència entre els 
amidaments i els plànols, aquestes es resoldran prenent els metres 
quadrats (m2) executats. 

10.2. Electricitat 

En aquest apartat s'estableixen les especificacions que 
han de complir les instal⋅lacions de baixa tensió a l'edifici. 

L'industrial adjudicatari realitzarà el treball d'acord amb 
les prescripcions que estableixin el Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió i Instruccions Complementàries, així com la resta de 
Normativa i Normes de la Companyia subministradora d'Energia 
Elèctrica. 

Es considerarà acabat aquest apartat quan el servei 
d'inspecció de la Companyia doni la conformitat a l'execució de 
la instal⋅lació i, un cop complimentats els tràmits necessaris, 
autoritzi la connexió definitiva a la xarxa. 

S'empraran materials i aparells de qualitat, quantitat, 
model i tipus detallats en els documents del Projecte i plànols. Pels 
que no estan especificats, s'hauran d'acomplir les Normes NTE, 
UNE, PIN. 

L 'industrial adjudicatari haurà de facilitar, sense 
despeses, una mostra de tots els materials no específicament 
detallats en els documents del Projecte que s'adjunten i que han 
de fer-se servir en la instal⋅lació. 

 

La tramitació dels permisos i autoritzacions necessaris 
del Servei d'Indústria i Energia de la Generalitat i d'altres 
organismes oficials seran efectuats per l'industrial adjudicatari, 
amb la conformitat de la Direcció d'Obra. 

L'industrial queda obligat a informar per escrit a la 
Direcció de l'Obra de tots els tràmits que s'hagin d'efectuar amb 
els esmentats organismes amb temps suficient per no alterar els 
programes previstos i no interrompre la bona marxa dels treballs 
en curs i tractar el tema amb la Companyia subministradora pel 
seu desenvolupament, fins arribar a que accepti la instal⋅lació i 
connexió de la presa. 

El Contractista haurà d'abonar totes les càrregues, taxes 
i impostos que es derivin de la consecució de les anomenades 
llicències i legalitzacions. 

Mesurament i abonament 

La presa d'alta i mitja tensió es mesurarà per unitat de 
presa aèria o enterrada, totalment realitzada incloent-se en el 
preu unitari tots els treballs i materials necessaris per l'acabament i 
posta en servei, inclús torres o pals complets, aïllants, 
excavacions, apuntalaments, replens, reposicions de paviments, 
tramitacions de llicències i autoritzacions. 

La presa de baixa tensió es mesurarà i abonarà per 
unitat de presa totalment acabada, amb les mateixes 
característiques que en el cas d'alta o mitja tensió anteriorment 
esmentades. 

La instal⋅lació de l'estació transformadora es mesurarà 
per unitat (Ut.) d'instal⋅lació, inclús obra civil i aparellatge intern 
(exceptuant el transformador), totalment acabada d'acord amb 
la Normativa de la Companyia subministradora. 

La Centralització de comptadors es mesurarà per unitat 
de centralització completament instal⋅lada, inclosos quadre de 
comptadors i connexions, ajuts del ram de paleta i tots els treballs 
i materials necessaris pel total i complet acabament i posta en 
servei. 

La xarxa d'electrificació i enllumenat dels habitatges o 
locals es mesurarà per unitat d'instal⋅lació en habitatges o locals, 
amb tots els equips de maniobra i punts de llum o de presa de 
corrent que s'indiquen en el Projecte, inclosos els quadres de 
protecció, les derivacions individuals, així com els ajuts d'altres 
oficis per llur complet acabament i posta en servei. 

L'electrificació i enllumenat de les zones comuns de 
l'edifici, aparcament, serveis annexes, etc. es mesuraran per 
unitat d'instal⋅lació totalment acabada, tot inclòs. Quan la 
calefacció dels habitatges i locals sigui de tipus elèctric, 
requerint-se per tant la realització en cada habitatge de més 
circuits, els mesurament es realitzaran per unitat d'instal⋅lació en 
local o habitatge, totalment acabada. 

El circuit de posta a terra de protecció es mesurarà per 
unitat completa d'instal⋅lació, incloent en el preu tots els ajuts 
necessaris per el total acabament. 

10.3. Gas 

10.3.1. Instal⋅lacions interiors 

Definició: Aquest capítol inclou la instal⋅lació interior de 
l'edifici a fi de dotar de gas les cuines, calderes de calefacció i 
aigua calenta dels habitatges. 

La instal⋅lació compren: 

 - Dipòsits d'emmagatzematge o presa a xarxa 
de subministrament. 

 - Conduccions. 

 - Comptadors. 

Els dipòsits de combustible seran tipus ampolla o tanc, a 
l'aire lliure o enterrats. Tant en un cas com en l'altre, es respectarà 
la Normativa vigent i indicacions de la Companyia 
Subministradora, tant pel que es refereixi a ventilació dels locals o 
armaris on s'emmagatzemaran les ampolles, com a distàncies 
mínimes que han de guardar els emmagatzematges a equips o 
locals d'altre tipus per a evitar el risc de deflagració. 

Mesurament i abonament 

Es diferenciarà si els dipòsits estan enterrats o no, atès 
que la unitat de dipòsits instal⋅lats es valorarà incloent totes les 
obres necessàries per llur instal⋅lació, tals com l'excavació de la 
fossa, formació de murs, impermeabilització, replè de sorra, 
tancat del recinte, obtenció de les legalitzacions necessàries de 
l'Ajuntament corresponent i la tramitació en els organismes oficials 
de les autoritzacions d'instal⋅lació i projectes, així com tots els 
treballs i materials necessaris per acomplir la normativa 
corresponent. 

10.3.2. Comptadors 

Els aparells comptadors hauran d'ésser aprovats per 
l'empresa subministradora del gas i llur instal⋅lació es farà en 
locals ventilats provistos d'obertura d'entrada i sortida d'aire i 
d'instal⋅lació elèctrica fixa i antideflagrant. 

Mesurament i abonament 

Suposant l 'existència de centralització, el mesurament 
serà per unitat de quadre de comptadors, tot complet i instal⋅lat 
inclosa la realització de desguàs i ventilació necessàries en el 
local. 

Quan s'instal⋅li un comptador per local o habitatge, el 
mesurament es farà per unitats (Ut) totalment acabades, inclosos 
treballs i materials auxiliars necessaris. La presa a la xarxa de 
subministrament es realitzarà d'acord amb les Normes de la 
companyia Subministradora i es mesurarà i abonarà per unitat 
(Ut) tot inclòs. 

10.3.3. Conduccions 

Seran de coure o d'acer. Si van enterrades es protegiran 
contra la corrosió. El replè de les rases es farà per capes 
successives aplanades, restant prohibit l'ús de sorra, escòria o 
grava. 

Es col⋅locaran dispositius accessibles per a evacuació 
de condensacions o purgues. No s'instal⋅laran sota locals habitats, 
clavegueres o altres canalitzacions enterrades. Les canonades de 
diàmetres inferiors a dotze mil⋅límetres (12 mm.) hauran d'anar 
grapades cada metre i les superiors, cada dos metres (2 m.). Al 
travessar murs, envans o forjats, es protegirà la canonada 
mitjançant maneguets de diàmetre superior, que es masillarà 
amb material elàstic. 

Les claus de pas seran les generals a l'escomesa de 
l'edifici, una per la presa a cada usuari i les altres per cada 
aparell de consum. 

Mesurament i abonament 

Les conduccions es mesuraran per unitats d'habitatge 
totalment instal⋅lat, incloent la part proporcional de claus de gas, 
porgadors, fixacions, excavació i replè de rases, així com tots els 
treballs, inclosos assaigs necessaris per a la posta en servei, 
totalment acabada. 

10.4. Calefacció 

Les instal⋅lacions de calefacció podran ésser 
centralitzades o individuals, existint diferents sistemes, com són : 

- En instal⋅lacions centralitzades: 

 . Per aigua 

 . Vapor d'aigua 

 . Calefacció central tèrmica de gas, elèctrica, 
vapor, aigua, etc. 

 . Calefacció per aire. 

- En instal⋅lacions individuals: 

 . Calefacció elèctrica. 

 . Calefacció per gas. 

Els elements que constitueixen la instal⋅lació de 
calefacció són els següents: 

 . Calderes 

 . Cremadors 

 . Xarxa de distribució 

 . Valvuleria 

 . Radiadors 

 . Elements auxiliars de circulació (bombes, 
dipòsits d'expansió) 

 . Dipòsits de combustible 

Tant el tipus d'instal⋅lació com la relació d'elements que 
la componen, vénen definits en el Projecte. 

10.4.1. Calderes 

Les calderes són els aparells destinats a produir calor. 
Seran de primera qualitat, de marques reconegudes; estaran 
provistes de tots els elements i equips auxiliars necessaris per llur 
funcionament, com són cremadors i dipòsits de combustible, els 
quals s'instal⋅laran d'acord amb les indicacions del fabricant i de 
la Direcció Facultativa. 

Mesurament i abonament 

Les calderes es mesuraran per unitat instal⋅lada, tant 
centralitzada com individual, inclosa la part proporcional 
d'aparells auxiliars, dipòsits, xemeneies i ajuts d'altres industrials 
necessaris per completar la instal⋅lació. 

10.4.2. Xarxa de distribució 

Definició: Es el conjunt d'elements que condueixen 
l'element de transport del calor, des de la caldera als elements de 
radiació. 

Les canonades seran de ferro soldat i aniran provistes de 
peces especials de dilatació. Els colzes, maneguets, tes, creuers. 
etc. , seran d'acer estirat sense soldadures i hauran de resistir una 
pressió hidrostàtica interior de prova de 15 Kg/cm2. 



 

Les claus de pas emprades en les conduccions seran de 
fàcil accionament i revisió. 

S'instal⋅laran dipòsits d'expansió, d'una cabuda doble de 
l'augment de volum de tota l'aigua continguda en la instal⋅lació a 
temperatura de règim i estarà provista de sobreeixidor. 

Les bombes d'acceleració seran el màxim de silencioses 
possible i col⋅locades sobre esmorteïdors. 

El funcionament de la bomba haurà d'estar sempre 
assegurada per evitar l'ebullició de l'aigua de la caldera. 

Mesurament i abonament 

La xarxa de canonades de distribució de calor es 
mesurarà en unitats d'habitatge o local totalment instal⋅lats, 
incloent en llur cost la part proporcional d'aparells necessaris, 
especificats en el Projecte o indicats per la Direcció Facultativa 
pel seu funcionament, així com peces especials, ancoratges, 
muntatge i ajuts d'altres industrials. 

10.4.3. Radiadors, Convectors i Plafons 

Podran ésser de foneria o d'acer, de manera que 
presentin la màxima superfície de radiació. 

Tots els radiadors hauran de suportar una pressió mínima 
de cinc atmosferes (5 at.). La calefacció des del sòl, sostre o 
parets serà la que en comptes de disposar d'elements terminals 
de radiació, és el propi circuit que amb la seva llargada genera 
la superfície de radiació. 

La temperatura de l'aigua no ultrapassarà els cinquanta 
graus centígrads (50ºC). 

Els serpentins es realitzaran amb tubs sense soldadura, 
amb juntes d'endoll i cordó o amb maneguet. 

Mesurament i abonament 

Els radiadors es mesuraran per unitats d'habitatge o 
local completament instal⋅lats amb llurs vàlvules de maniobra, 
ancoratges a murs i ajuts per llur col⋅locació. 

10.4.4. Radiadors elèctrics 

Quan el sistema escollit de calefacció sigui per 
radiadors o plafons de calor negre elèctrics, seran de primera 
qualitat i marca reconeguda. 

Mesurament i abonament 

El mesurament serà per unitats (Ut) totalment 
subministrades i instal⋅lades, inclosa la repercussió del preu de la 
instal⋅lació elèctrica necessària, cas que aquesta no s'hagi inclòs 
a l'apartat d'electricitat. 

10.4.5. Conduccions d'aire calent 

Les conduccions, que podran ser de secció rectangular 
o circular i del material adequat a la velocitat de l'aire que 
circula pel seu interior, poden ser de xapa d'acer galvanitzat, guix 
o materials de fibres sintètiques, sempre que es cumpleixi la 
Normativa Vigent. 

Mesurament i abonament 

Es mesurarà per unitat d'habitatge o local instal⋅lat, 
incloent en el preu la part proporcional de muntatge, reixetes, 
filtres i comportes necessàries, així com els ajuts del ram de paleta 
necessaris per llur total instal⋅lació. 

10.5. Climatització 

Les instal⋅lacions de climatització son les destinades a 
mantenir, en els espais interiors de l'edifici, les condicions de 
temperatura, puresa d'aire i humitat adequades, 
independentment de les condicions exteriors. 

Per tant, i segons s'especifica en el Projecte, aquestes 
instal⋅lacions podran comptar amb equips per purificar, refrigerar, 
escalfar, humitejar i dessecar l'aire, així com la regulació de totes  

aquestes operacions. 

La instal⋅lació estarà composta pels següents elements: 

 - Equip condicionador d'aire 

 - Conductes 

 - Boques de difusió 

 - Escalfadors 

 - Quadre de control. 

També pot donar-se el cas d'utilitzar equips autònoms o 
mixtes. 

10.5.1. Equips 

El tipus d'equips que calgui instal⋅lar, vindrà definit en el 
Projecte i serà de marca reconeguda i aprovada per la Direcció 
Facultativa. Els elements constitutius de l'aparell són: l'equip 
productor de fred, el productor de calor, si es troba inclòs en la 
instal⋅lació, i la zona de preparació o tractament de l'aire que, 
segons indica, realitzarà les operacions d'impulsió, extracció, 
filtrat, polvorització d'aigua, desinfecció i calda. 

Mesurament i abonament 

Si la instal⋅lació és centralitzada, es mesurarà per unitat 
d'instal⋅lació completa, incloent en el preu tots els equips de 
tractament de l'aire, quadre elèctric, equips de maniobra 
(manuals i automàtics) i ajuts necessaris per llur instal⋅lació, 
excepte les conduccions. 

Si el sistema de climatització és per condicionadors 
autònoms o de finestra, el mesurament serà per unitat (Ut) 
d'aparell completament instal⋅lat i engegada de la instal⋅lació. 

10.5.2. Conductes 

Els conductes poden ser de diferents formes i materials, 
en funció de la velocitat de l'aire en el seu interior, essent els més 
usuals la xapa d'acer, l'acer galvanitzat, planxa staff de fibres 
sintètiques; les boques de difusió seran reixetes fixes o mòbils i 
boques circulars, perforades o concèntriques. 

La Direcció Facultativa escollirà el tipus, en funció de les 
zones en les quals s'introdueixi aire. 

Mesurament i abonament 

El mesurament de conductes serà per unitat d'habitatge 
o local incloent en el preu la part proporcional de boques, 
comportes, i ajuts que calguin per realitzar la instal⋅lació d'acord 
amb el Projecte, totalment acabat. 

10.6. Aparells elevadors 

S'aplica aquest capítol als aparells elevadors de 
persones o mmercaderies, que funcionen en els edificis 
mitjançant cabines penjades per cables, guies o qualsevol altre 
sistema, accionats per energia elèctrica o d'altre tipus. 

Les parts de que es composa un equip d'ascensor son: 

 - Elements de comandament 

 - Cambril 

 - Guies pel cambril i del contrapès 

 - Contrapès 

 - Grup tractor 

 - Presa elèctrica 

 - Cables de suspensió 

 - Dispositius de seguretat 

 - Portes d'accés 

 - Recinte 

Les unitats o equips d'ascensor que s'instal⋅lin seran de 
marques reconegudes, amb experiència amb aquest tipus 
d'instal⋅lacions i presentaran a la Direcció Facultativa les fitxes de 
característiques i justificació del compliment de les disposicions 
del Reglament d'Indústria, sobre aquest tema. 

El tipus i sistema de maniobra, velocitat i número de 
parades venen definits en els plànols i memòria del Projecte. 

Mesurament i abonament 

L'abonament i mesurament es realitzarà per unitats 
totalment instal⋅lades i posades en servei, incloent ajuts d'altres 
industrials, com ram de paleta, electricitat i pintura, totalment 
acabades. 

10.7. Comunicació 

10.7.1. Antenes 

Aquesta partida comprèn la instal⋅lació dels sistemes de 
captació, distribució i presa de senyals de televisió i ràdio en els 
edificis. 

Els elements que constitueixen la instal⋅lació són: 

 - l'equip de captació 

 - l'equip d'amplificació i distribució 

Els materials i equips d'origen industrial, hauran de 
complir les condicions funcionals i de qualitat que fixen les 
Normes vigents. 

Totes les conduccions a l'interior de l'edifici es 
col⋅locaran encastades. 

Mesurament i abonament 

El mesurament es realitzarà per unitat completa 
d'instal⋅lació, amb els punts de presa que s'indiquen en els plànols, 
incloent la part proporcional d'ajuts d'altres industrials i engegada. 

10.7.2. Telefonia 

Aquest capítol comprèn la instal⋅lació interna de l'edifici 
de la xarxa telefònica, des de la presa de la Companyia fins a 
cada punt de presa. 

Les parts que inclouen la instal⋅lació són: 

 - Presa xarxa general 

 - Canalització d'enllaç fins l'armari de 
distribució 

 

 - Canalització de distribució, amb caixes de 
pas, armaris de registre i punts de presa. 

La instal⋅lació s'executarà amb el número d'elements i 
punts de presa que s'indiquen en els plànols i seguint les 
prescripcions de la Direcció Facultativa, Companyia i Normativa 
vigent. 

Tota la instal⋅lació es realitzarà encastada amb tub de 
plàstic, realitzant les derivacions i canvis de direcció mitjançant 
caixes de registre encastades. 

Mesurament i abonament 

El mesurament es farà per unitats (Ut) d'instal⋅lació, 
diferenciant dues partides independents que són: 

 - Presa a la xarxa general, canalitzacions i 
armari d'enllaç totalment instal⋅lats, amb tots els treballs, peces, 
materials i ajuts necessaris. 

 - Unitats de xarxa de distribució interior, 
incloent en el preu la part proporcional de caixes d'empalmes i 
presa, materials, operacions i ajuts necessaris per acabar 
completament la instal⋅lació. 

10.7.3. Interfonia 

La instal⋅lació de porter electrònic o "video-porter", es 
composa del quadre general, instal⋅lat en el vestíbul de l'edifici i 
els telèfons amb obertura automàtica de la porta, en els diferents 
locals o habitatges. 

Els equips seran de marca reconeguda i per llur 
instal⋅lació se seguiran les indicacions del fabricant i de la 
Direcció Facultativa. 

Mesurament i abonament 

Es mesurarà per unitat completa d'equip instal⋅lat i posta 
en servei, incloent el preu tots els ajuts i materials necessaris. 

10.8. Protecció 

10.8.1. Contra el foc 

La protecció contra el foc es realitzarà prenent les 
mesures de seguretat establertes en la NBE-CPI-91, en funció del 
tipus d'edificació en dos camps específics: 

 - Supressió de les causes que puguin produir 
un incendi 

 - Evitació de la propagació 

Es complirà en tot moment els requeriments de la 
Normativa vigent. 

Les mesures seran: 

 - De natura física de l'edificació (Protecció 
d'incendis) 

 - Col⋅locació d'instal⋅lacions 

10.8.1.1. Protecció d'incendis 

Els processos d'ignifugació o revestiment protectors del 
foc d'estructures o d'altres elements d'obra, venen especificats en 
el Projecte i s'executaran d'acord amb les indicacions de la 
Direcció Facultativa. Els materials que s'hauran d'emprar tindran 
certificats de garantia i d'assaigs, havent de presentar el 
Contractista a la Direcció d'Obra les corresponents fixes tècniques 
per a que s'aprovin, abans de la posta a l'obra. 

Mesurament i abonament 

El mesurament i l'abonament es realitzarà en metres 
quadrats d'ignifugació o revestiment, incloent-se en el preu tots 
els treballs auxiliars necessaris. 

10.8.1.2. Instal×lacions de protecció d'incendis 

Aquest capítol comprèn el conjunt d'instal⋅lacions i 
equips de protecció d'incendis de l'edifici i que es defineixen en el 
Projecte, complint la Normativa vigent. 

Classes d'instal⋅lacions: 

A. - Instal⋅lacions de detecció automàtica d'incendis, 
compostes per: 

 Equips de control i senyalització 

 Detectors 

 Fonts de subministrament 

 Elements d'unió entre els anteriors 

B. - Instal⋅lació d'extinció, compostes per: 

 Instal⋅lació de boques d'incendi 

 Instal⋅lació d'hidrants 

 Instal⋅lació de columna seca 

 Instal⋅lació d'extintors mòbils 

 Instal⋅lació de sistemes fixes d'instal⋅lació. 

C. - Instal⋅lacions d'alarma, compostes per: 

 Instal⋅lació de premedors d'alarma 

 Instal⋅lació d'alerta 

 Instal⋅lació de megafonia 

D. - Instal⋅lacions d'Emergència, compostes per: 

 Instal⋅lacions d'enllumenat d'emergència i 
senyalització 

 Instal⋅lació de ventilació de vestíbuls 
d'independència 

Mesurament i abonament 

Cadascun dels tipus d'instal⋅lació definits en aquest 
capítol es mesurarà per unitat (Ut) completa d'instal⋅lació definida 
en el Projecte, incloent en el preu tots els ajuts del ram de paleta o 
altres industrials necessaris per la completa posta en servei de la 
instal⋅lació segons Projecte i Normativa vigent. 

10.8.2. Parallamps 

Quan calgui la instal⋅lació de parallamps, aquests seran 
del tipus que s'indiqui al Projecte, instal⋅lant-se d'acord amb la 
Normativa vigent i les indicacions del fabricant; s'empraran 
equips de primera qualitat i marca reconeguda. 

Mesurament i abonament 

El mesurament i l'abonament d'aquest apartat es 
realitzarà per unitat d'equip de parallamps instal⋅lat, incloent en el 
preu totes les obres i ajuts d'altres oficis necessaris per la seva 
completa posta en servei. 

10.9. Dipòsits 

10.9.1. Dipòsits d'aigua 

En la construcció dels dipòsits no s'utilitzarà cap material 
que sigui absorbent o porós. Encara que el nivell d'aigua hagi 
d'estar en contacte amb l'atmosfera, el dipòsit serà tancat i es 
garantirà l'estanqueïtat de les seves peces. 

El tub d'alimentació vessarà lliurement i com a mínim 40 
mm. per sobre de la vora superior del sobreeixidor. 

El sobreeixidor del dipòsit es conduirà cap a un desguàs 
apropiat, de manera que l'extrem inferior d'aquesta conducció 
vessi lliurement a 40 mm. per sobre de la vora superior de 
l'element que recull l'aigua. 

La capacitat de reserva no serà ni menor ni més gran 
que la de les dues terceres parts de la dotació diària de 
l'aforament. 

Els dipòsits se situaran a la part alta dels immobles de 
manera que la diferència entre l'alçada del fons del dipòsit i 
l'aixeta més alta sigui com a mínim de 3 m. Si la pressió disponible 
en el ramal no excedeix de 5 m. del nivell d'aigua del dipòsit, 
s'instal⋅larà un sistema de sobreelevació. 

10.9.2. Dipòsits de combustible 

Els dipòsits de combustible compliran la Normativa 
vigent. 

10.10. Aparells sanitaris i aixetes 

Tots els aparells que comprèn aquest capítol seran de 
primera qualitat, de models, material i colors que indica el 
Projecte. Estaran provistos d'equips de subjecció o suport. 

Cada aparell disposarà de sifó registrable a la sortida 
de la vàlvula de desguàs. 

També es podrà fer una presa des de la canonada de 
desguàs fins un pot sifònic, que serveixi per diferents aparells. 

Les aixetes seran de primera qualitat, de llautó, coure, 
niquelades o cromades o de metalls nobles, segons s'indica en el 
Projecte. Aniran provistes de barrejadors d'aigua freda i calenta 
en els casos indicats. 

Mesurament i abonament 

Els aparells sanitaris es mesuraran per unitat (Ut) 
completa instal⋅lada, incloent-se en el preu de la unitat tots els 
accessoris, aixetes, desguassos i treballs auxiliars que requereixi llur 
instal⋅lació, a fi de que funcioni perfectament. 

10.11 Equipament de cuines 

S'agrupen sota aquesta denominació les condicions que 
han de tenir els materials i la mà d'obra necessaris per a 
l'execució i col⋅locació dels diferents elements que componen les 
instal⋅lacions de les cuines. 

10.11.1. Cuines que funcionen amb combustibles gasosos i 
característiques dels seus elements. 

Es consideraran les cuines que utilitzin com a 
combustibles gas ciutat, gas natural o gasos liquats del petroli 
(butà, propà, aire propanat) mitjançant l'adequada instal⋅lació 
de cremadors. Tots aquests tipus de cuines els haurà d'aprovar la 
Direcció General d'Indústria i Energia. 



 

La construcció de cuines per gasos liquats del petroli i 
les característiques dels elements que les componen s'ajustaran a 
la construcció d'aparells d'ús domèstic que utilitzin com a 
combustible els gasos liquats del petroli, i les Normes Bàsiques 
d'instal⋅lació de gas en edificis habitats. 

Per les cuines amb gas ciutat, gas natural, etc. 
s'adoptaran en general les mateixes normes que per les de gasos 
liquats del petroli. 

10.11.2. Cuines elèctriques i Característiques generals dels seus 
elements. 

Es consideraran les cuines que funcionen mitjançant 
energia elèctrica de baixa tensió, produint-se la font d'energia en 
travessar una resistència que pot trobar-se o no coberta per un 
embolcall de ferro fos, anomenat placa. 

Tots els tipus d'aquestes cuines els haurà d'aprovar la 
Direcció General d'Indústria i Energia. 

 

11. VIDRIERIA 

Aquest capítol correspon als treballs el principal 
material dels quals és el vidre, en qualsevol tipus, i els treballs de 
la seva col×locació o posta en servei. 

Classes de vidre 

- Llunes: seran els vidres de primera qualitat, amb caires 
polits i bisellats, de gruix de quatre a quinze mil×límetres (4 a 15 
mm.) perfectament polits i peces de tres-cents per dos-cents 
quaranta centímetres (300 x 240 cm.) 

- Cristal×lines: Són vidres que tenen un gruix que varia 
entre tres i sis mil×límetres (3 a 6 mm. ) en peces de dos-cents 
cinquanta per cent-setanta centímetres. (250 x 170 cm.). 

- Vidre senzill: Vidres de gruix d'un amb vuit mil×límetres 
a dos mil×límetres (1.8 a 2 mm.) en peces de cent-cinquanta per 
trenta-nou centímetres (150 x 39 cm.). 

- catedral : vidre colat de gruix irregular. 

- vidre imprès: són vidres colats amb relleus, ratllats, 
estriats, piconats, etc. 

- vidre armat: Es el que té a l'interior de la seva massa 
una malla metàl×lica per a mantenir lligats els trossos en cas de 
trencament. 

- Vidre opalí: Es un vidre translúcid de color blanquinós. 

- vidre especial: Resistent a altes temperatures, 
inesquerdables. permetent el pas de raigs ultravioletes, etc.. 

- Pavés: Són peces de vidre amotllades, amb cambra 
d'aire o no i de diferents mesures i colors, que es col×loquen com 
a fàbrica de blocs armats, mitjançant un conjunt de varetes 
horitzontals i verticals, amorterant o massillant les seves juntes. 

Col×locacions 

Els vidres es col×locaran en els elements de portam o 
entre mainells o bastigis, per mitjà de verguerons, juntes de 
cautxú, neoprè, silicona, o mitjançant juntes de zinc o massilla, de 
tal manera que no puguin estar sotmesos a esforços de 
contraccions o dilatacions del propi vidre o als de deformació del 
bastigi que l'emmarca. S'evitaran els contactes de vidre-vidre o 
vidre-metall. 

Mesurament i abonament 

Els diferents tipus de vidres que es defineixen en el 
Projecte es mesuraran en metres quadrats (m2) incloent en el preu 
tots els treballs, peces i materials necessaris per llur col×locació, 
segons les indicacions dels plànols i de la Direcció Facultativa de 
l'Obra. 

 

12. PINTURES I ESTUCATS 

S'agrupen sota aquesta denominació tots aquells 
treballs de revestiments de superfícies, executats amb materials 
fluids generalment acolorats i compostos per elements líquids i 
sòlids, dosificats per tal d'afavorir la conservació i que no es 

produeixi la disgregació dels materials emprats en la construcció, 
protegint-los contra els agents atmosfèrics i intempèrie. 

Les seves funcions fonamentals són de protecció, 
decoració i funcionals. Els revestiments transparents s'anomenaran 
vernissos i els opacs pintures. 

Els tipus de pintures a emprar, en cada tipus d'element 
d'obra vindrà definit en el projecte, així com els seus colors, 
acabats i textures. 

Es presentaran mostres a la Direcció Facultativa abans 
de procedir ai pintat de qualsevol element. 

Mesurament i abonament 

El mesurament de les partides de pintura serà en metres 
quadrats (m2) totals executats, diferenciant el tipus de suports que 
figuren en el mesurament i el tipus de pintura. 

En el preu s'inclourà la repercussió del cost de 
preparació, neteja, imprimació dels paraments amb productes 
adequats a cada tipus de material i repassos, així com 
bastimentada i elements necessaris per poder executar el treball. 

El mesurament de la pintura de conduccions serà en 
metres lineals (ml) inclosa la part proporcional d'ancoratges i 
suports, totalment acabada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barcelona, Octubre de 2016. 
 
 
 
 

Elisabet Claró Tolsau    Arquitecte. 
CO.A.C. 25675/7. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

PLEC DE CONDICIONS 
TÈCNIQUES. 
 
 
 

 

Serà d´apliacació al present projecte el Plec de Condicions Tècniques del BANC de ITEC, 

que s´adjunta en un arxiu independent dintre del CD del projecte en suport PDF. 
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