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MD 

Memòria Descriptiva. 



 

MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA. 

MD 1.Objecte del projecte i Agents. 

 

MD 1.1 Objecte del projecte. 

El Projecte contempla la rehabilitació de l’edifici de les antigues escoles de Pessonada en 
un centre d’interpretació de la natura i d’espais de memòria, el Centre Boumort. 

MD 1.2 Situació. 

L’edifici es situa al carrer de la Carretera nº3 de Pessonada. La referència cadastral és 
6757601CG3775N0001DK. Municipi de Conca de Dalt. 

MD 1.3 Promotor. 

Ajuntament de la Conca de Dalt. 
Avinguda de l’Estació, 62 Baixos. 
25500 La Pobla de Segur – Pallars Jussà. 
 
Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Carrer Soldevila, 18. 
25620 Tremp – Pallars Jussà 
 

MD 1.4 Projectista. 

Elisabet Claró i Tolsau, Arquitecte. 
Carrer Marina 59, 3º3ª. 
08005 Barcelona. 

MD 2. Normativa urbanística. 

D’acord amb el plànol núm. 5 d’Ordenació i Qualificació urbanística de Pessonada de les 
normes subsidiàries de planejament del municipi de Conca de Dalt, aprovades 
definitivament el 04/07/2001 per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, i publicades 
al BOP núm. 46 de 13/04/2004, les antigues escoles de Pessonada es classifica com sòl 
urbà i qualifica com a sistema d’equipament comunitari, clau EC, amb sistema d’ordenació 
d’edificació aïllada. 
 

 



 

L’article 94 del text refós de les normes subsidiàries del planejament del municipi de Conca 
de Dalt regula les condicions d’edificació: 
 
L’edificació s’ajustarà a les necessitats funcionals dels diferents equipaments, al paisatge, a 
l’organització general del teixit urbà en què se situen i a les condicions ambientals del lloc. 
 
La tipologia de l’edificació serà la mateixa que la de les parcel·les veïnes, adaptant-se a la 
forma 
d’ordenació de les zones confrontants. 
 
L’edificabilitat neta per als nous equipaments es regularà per la major que resulta de 
considerar les possibilitats edificatòries de les zones confrontants i els índexs següents: 
 
Cultural:  1,00 m2st/m2sòl 
Docent:  0,50 m2st/m2sòl 
Assistencial:  0,80 m2st/m2sòl 
Religiós:  1,00 m2st/m2sòl 
Social:  1,00 m2st/m2sòl 
Administratiu:  1,00 m2st/m2sòl 
Proveïment:  1,00 m2st/m2sòl 
Cementiri:  0,25 m2st/m2sòl 
Esportiu:  0,50 m2st/m2sòl 

 

MD 3.Descripció del projecte. 

MD 3.1 Descripció General. 

 
L’edifici es localitza a uns 904 m sobre el nivell del mar, està situat a la part més alta del 
poble de Pessonada i s’organitza en dues parts, l’ala de ponent, que acullia l’habitatge del 
mestre i l’ala de llevant, que es destinava a l’aula de les escoles. 
 
Actualment l’edifici es troba en un estat de conservació molt deficient ja que la falta d’ús ha 
fet que s’hagi anat deteriorant progressivament. Al mateix temps la falta de manteniment ha 
fet que hagi entrat l’aigua a l’interior de l’edifici provocant l’esfondrament d’una part de les 
cobertes el que ha obligat al tapiat de totes les obertures de l’edifici per tal d’evitar mals 
majors. La superfície construïda de l’edifici actual és de 132,06m2. 
 
La rehabilitació plantejada reconstrueix totalment la coberta de l’edificació i reforma els 
interiors i façanes per permetre que l’edifici pugui ser utilitzat com a centre d’interpretació de 
la natura i d’espais de memòria, dotant l’edifici d’una renovada solidesa. El programa de 
l’edifici es desenvolupa en planta baixa, disposa de l’accés i recepció amb magatzem, 2 
banys, un d’ells adaptat, i l’espai principal format per la sala polivalent. Per sobre dels espais 
auxiliars es construeix un altell lleuger on es troben les instal.lacions de l’edifici i serveix 
també de magatzem auxiliar. L’accés a aquest espai es realitza per una escala de servei. 
 
Les superficies de l’edifici reformat són les següents: 
 
Porxo  01,05 m2 
Entrada  06,45 m2 
Recepció  08,54 m2 
Sala Polivalent  73,87 m2 
Bany  02,31 m2 
Bany 2  03,46 m2 
Magatzem  04,76 m2 
Altell  25,50 m2 
 
Superficie útil  PB (100,44m2)  P.altell (25,50m2)  :125,94 m2 
Superficie construïda PB (132,06m2) P.altell (39,10m2)  :171,16 m2 



 

Els acabats exteriors de l’edifici són els tradicionals de la zona adaptant les obertures a les 
necessitats de l’edificació per tal que es pugui contemplar l’entorn desde l’interior. Les 
façanes són les actuals reformades, l’acabat serà la pedra del pais, coberta de bigues de 
fusta i acabat de teula àrab i fusteries d’alumini de color integrat. 
 
S’aporta un annex amb el Projecte d’usos del Centre Boumort com espai d’interpretació de 
la natura. 
 

MD 3.2 Descripció geomètrica. 

L’edifici és de planta rectangular de mides 19,25 x 6,86 mts amb coberta inclinada a dues 
aïgues. L’orientació és aproximadament est-oest en el sentit llarg. 

MD 4. Termini d’execució: 

Es preveu que les obres es puguin dur a terme amb un termini de CINC MESOS. 

MD 5. Prestacions de l´edifici: 

Es tracta d´una gran rehabilitació, es obligat el compliment del Real Decret 314/2006 de 17 
de marzo por el que se aprova el Código Técnico de la Edificació (C.T.E) per tant l´edifici 
tindrà les prestacions mínimes a les que obliga aquest decret. 

 

 

 

Barcelona, Abril de 2022. 
Elisabet Claró Tolsau.  
Serveis Tècnics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MC 

Memòria Constructiva. 



 

 

MC. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA. 

Mcon 1.-ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRA I GESTIÓ DE RESIDUS.  

Es realitzaran les operacions necessàries per l´inici de les obres consistents en neteja del 
solar, enderrocs i excavació fins a nivell de solera. 

Tots els residus generats, sorres i sobrants de materials d´obra seran transportats a un 
abocador o a punt de reciclatge. 

Mcon 2.-SISTEMA ESTRUCTURAL. 

L’estructura de l’edificació són les pròpies parets de pedra existents de les façanes de 
l’edifici, sobre aquestes es construirà la coberta de bigues de fusta atirantades, els càlculs i 
seccions es troben recollits a l’annex de memòria d’estructura i als plànols. 

Per la nova obertura de la porta principal es realitzarà una llinda metàl·lica sobre paret de 
gero de nova construcció. 

L’altell es construirà amb perfileria metàl·lica i cobriment amb panelat thermoship de 40mm. 

Mcon 3.-SISTEMA D’ENVOLVENT.  

Per l’interior de les parets es col.loca un trasdossat de llana de roca de 50mm amb 
revestiment per barrera de vapor, pel davant es col.loca un perfil omega de 15mm i una 
placa de cartró guix de 15mm. 

Al paviment es col.loca una capa de graves de 15cm, una llàmina de polietilè i una solera 
armada i mb additiu hidròfug de 15cm. 

Les cobertes seran de panell sandwith de fusta sobre estructura de bigues laminades. 
Estarà formada per encadellat de 19mm, lamina tipus fre de vapor, aïllant de poliestirè 
extruït de 160mm, rastrellat de 100x160mm, lamina transpirable, taula basta de 25mm i 
lamina impermeable. La coberta disposarà de remats de vora i canal de manyeria segons 
detalls. 

Mcon 4.-SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ. 

Divisòries interiors: Envans de guix laminat amb plaques de 15mm de gruix, amb 
estructura d’acer galvanitzat amb muntants cada 60 cm interior de feltre de fibra de vidre de 
70 mm. Les plaques seran de tipus hidròfug. 

Fusteries interiors: Les portes es realitzaran amb fulla batent de tauler aglomerat MDF de 
40mm, amb folrats de parets amb tauler MDF de 12mm, tapajunts, manetes d’alumini amb 
placa quadrada, pany i clau. 
Fusteries exteriors: Seran d’alumini anoditzat amb trencament de pont tèrmic de color 
segons d.f amb vidres aïllants de seguretat 3+3/17/3+3(BE). 



 

Mcon 5.-SISTEMA D´ACABATS INTERIORS. 

Arrebossats, pintats, enrajolats...: Els paraments es pintaran amb pintura plàstica amb 
acabat llis, amb una capa separadora i dues d’acabat. A la zona d’accés i zona de recepció 
es realitzarà un aplacat amb tauler de fusta tipus DM, de 12mm de gruix col·locat adherit a 
la paret i acabat vernissat de fusta a l’esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues 
d’acabat. 

Paviments: En general es col·locarà un paviment de terratzo de gra petit de 40x40 col·locat 
a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 antilliscant. Els sòcols amb material de les 
mateixes característiques. 
Fals sostres: En la zona coberta per l’altell i a la zona d’entrada es col·locarà un fals sostre 
continu de cartró guix hidròfug de 12,5mm de gruix i amb estructura penjada. 

Mcon 6.-SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL.LACIONS. 

Veure memòria especifica a l’annex d’Instal·lacions. 

Mcon 7.-APARELLS SANITARIS I SANEJAMENT. 

El bany adaptat quedarà equipat amb tot el necessari per a l’ús autònom de minusvàlids. 
La xarxa de sanejament es connectarà a l’escomesa existent al front de l’edifici, disposarà 
prèviament d’un pericó sifònic. Perimetralment es col·locarà un drenatge en aquelles zones 
on el nivell de la rasant de carrer està per sobre del paviment interior de l’edifici. Aquest 
drenatge es connectarà al pericó de l’edifici. 

Mcon 7.-URBANITZACIÓ. 

Als plànols s’orienta sobre la solució exterior de l’edifici però la seva execució no forma part 
d’aquest projecte. 
 

 

 

 

 

Barcelona, Abril de 2022. 
Elisabet Claró Tolsau.  
Serveis Tècnics. 
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Annexos 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AN. COMPLIMENT DEL CODI TÈCNIC.  
 



 

 
 
1.-Compliment del CTE. 
 
1.1. Seguretat estructural. 
 
DB SE Seguretat Estructural Bases de Càlculo. 
 
DB SE-AE Accions en l´Edificació. 
 
DB SE-C Seguretat Estructural: Fonamentació. 
 
DB SE-A Seguretat Estructural: Acer. 
 
DB SE-M Seguretat Estructural: Fusta. 
 
 
 
 
 

Es compleix el DB SE la justificació s’incorpora a l’Annex d’Estructures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.2. Seguretat en cas d´incendi.  
 
S’adjunta fulla de condicions contra incendis. Edifici d’ús pública concurrència. 
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FITXA D’APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis  
RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. RD 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual es 
modifica el RD 314/2006. BOE nº 22 de 25/01/2008 Correcció d’errors i errades del RD 314/2006. ORDEN VIV/984/2009, de 15 
d’abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació. RD 173/2010, de 19 de febrer, 
pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat. 

EDIFICIS D’ÚS PÚBLICA 
CONCURRÈNCIA 
Data 17/12/2010 

 

À
M

B
IT

  

Edifici o establiment destinat a alguns dels següents usos: cultural (destinats a restauració, espectacles, reunions, esports, 
esbarjo, auditoris, jocs i similars), religiós o de transport de persones. 

 

1. ACCESSIBILITAT PER A BOMBERS (DB SI 5) 

EN
TO

R
N

 

Espais per a intervenció de 
bombers 

Els edificis amb alçada d’evacuació > 9 m han de disposar d’un espai de maniobra amb les 
següents condicions: 
Amplada mínima lliure:     5 m 
Alçada lliure:                    la de l’edifici 
Separació màxima del vehicle a la façana de l’edifici:      
- Edificis fins 15 m d’alçada d’evacuació:              23 m 
- Edificis entre 15 i 20 m d’alçada d’evacuació:    18 m 
- Edificis de més de 20 m d’alçada d’evacuació:  10 m 
Distància màxima fins els accessos a l’edifici necessaris per poder arribar fins a totes les seves 
zones: 30 m 
Pendent màxima:                         10% 
Resistència al punxonament :     100kN sobre 20 cm Ǿ 

Vials d’accés per als bombers 

Els vials d’aproximació han de complir les següents condicions: 
Amplada mínima lliure:       3.5 m 
Alçada mínima lliure:          4.5 m 
Capacitat portant del vial:  20 kN/m2 

Forats en façana 

Condicions que han de complir els forats en façana: 
Facilitar l’accés en façana a cada una de les plantes de l’edifici, l’alçada d’ampit respecte el nivell 
de planta a la que s’accedeix ≤ 1.20 m. 
Dimensions horitzontals i verticals han de ser almenys 0.80 m i 1.20 m. Distància màxima entre 
eixos verticals de 2 forats consecutius ≤ 25 m. 

2. LÍMITS A L’EXTENSIÓ DE L’INCENDI (DB SI 1, 2, 6) 

2.1. Estructura: descripció i grau d’estabilitat al foc (forjats, bigues, suports i demés elements estructurals) 

Requeriments a garantir en funció de: 
- l’alçada d’evacuació de l’edifici (h) 
- situació de plantes sobre rasant o 

plantes soterrani. 

Alçada d’evacuació de l’edifici (h) 

Plantes soterrani 
Plantes sobre rasant 

h ≤ 15m  h ≤ 28 h > 28m  

Estructura general R120 
(R180 si h > 28m) R90 R120 R180 

En escales protegides    R-30.   (no s’exigeix R a escales especialment protegides) 

Vestíbul d’independència  Parets EI 120 i portes amb la quarta part de la resistència al foc de l’element compartidor i com a 
mínim EI2 30-C5 

Cobertes lleugeres (Gk ≤ 1kN/m²) i els 
seus suports    R- 30 en cobertes lleugeres no previstes per evacuació d’ocupants i amb h < 28 m sobre rasant 

Estructura sustentant d’elements tèxtils 
(carpes)    R30 (excepte quan l’element s’acrediti de classe M2 i que a l’assaig es perfora). 

2.2. Resistència al foc de les parets mitgeres, consideració de mur tallafoc  

Elements verticals separadors amb 
d’altres edificis    EI-120 

FA
Ç

A
N

ES
  A la trobada amb elements 

que compartimenten sectors 
d’incendi, zones de risc 
especial alt o escales 
protegides o passadissos 
protegits. 

• EI 60 en una franja de 1.00 m d’alçada per evitar propagació vertical. 
• EI 60 en una distància D en projecció horitzontal, en funció de l’angle α format pel pla de les 

façanes (taula punt 1.2 SI 2). En edificis diferents veïns, cada edifici complirà el 50% de D. 
• Materials que ocupen més del 10 %, classe B s3 d2 fins a 3,5 m d’alçada com a mínim i tota la 

façana quan tingui més de 18 m d’alçada. 

C
O B
E

R
TE S

A la trobada amb elements 
que compartimenten sectors 
d’incendi o zones de risc 

• Recrescut de 0.60 m per sobre de coberta; o bé: franja REI 60 de 0.50 m d’amplada mesurada 
des de el edifici adjacent i franja de 1.00 m d’amplada situada sobre la trobada amb la coberta.  

• Especificacions de distància entre elements amb EI < 60 en funció de la seva separació: 
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FITXA D’APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis  
RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. RD 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual es 
modifica el RD 314/2006. BOE nº 22 de 25/01/2008 Correcció d’errors i errades del RD 314/2006. ORDEN VIV/984/2009, de 15 
d’abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació. RD 173/2010, de 19 de febrer, 
pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat. 

EDIFICIS D’ÚS PÚBLICA 
CONCURRÈNCIA 
Data 17/12/2010 

 

especial alt Horitzontal (m) >2,5 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0 
Vertical (m) 0 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00 

Materials de revestiment o 
acabat exterior, lluernaris, 
claraboies, ventilacions... 

• Reacció Broof (t1) quan ocupin mes del 10% del revestiment o acabat exterior de les zones a 
menys de 5 m de la projecció vertical de façana la resistència al foc de la qual no sigui com a 
mínim EI 60, incloent la cara superior dels voladissos amb sortint superior a 1m; també 
lluernaris, elements d’iluminació o ventilació. 

2.3. Sectors d’incendi : superfícies, resistència al foc del elements sectoritzadors 

Sectors d’incendi 
 

• L’establiment respecte la resta de l’edifici. 
• La caixa escènica (teatre, sala d’òpera, etc.) 
• Zones d’usos subsidiaris: 

o Residencial Habitatge (en tot cas) 
o Administratiu, Comercial i/o Docent > 500 m² 
o Aparcament > 100 m² (en tot cas si és robotitzat) 

• S ≤ 2500 m² (5000 m2 amb protecció per instal·lació automàtica d’extinció). 
Excepcions: 
•   Espais de públic en seients fixes (cines, teatres, auditoris, sales de congressos,... museus, 

espais de culte religiós i recintes poliesportius, firals i similars) sempre que:.  
• Estiguin compartimentats respecte altres zones mitjançant elements EI 120 
• Evacuació mitjançant sortides de planta que comuniquin, a un sector de risc mínim a 

traves de vestíbuls d’independència o bé mitjançant sortides d’edifici. 
• Materials de revestiment B-s1,do en parets i sostres i Bfl-s1 en sols 
• Densitat de carrega de foc < 200 MJ/m2 per materials de revestiment i de mobiliari fix. 
• No existeixi en aquest espai cap zona habitable 

• Espais diàfans: poden constituir un únic sector d’incendis que superi els límits de superfície 
construïda que s’estableix, sempre que almenys el 90% es desenvolupi en una planta, les seves 
sortides comuniquin directament a l’espai exterior, almenys el 75% del perímetre sigui façana i 
no existeixi sobre el recinte cap zona habitable. 

• Sectors de risc mínim : Sense limitació de superfície. 

Requeriments a garantir en funció de: 
− l’alçada d’evacuació de l’edifici (h) 
− situació de plantes sobre rasant o 

plantes soterrani. 

Alçada d’evacuació de l’edifici (h) 

Plantes soterrani 
Plantes sobre rasant 

h ≤ 15m 15 < h ≤ 28m h > 28m 

Elements separadors de sectors (1) EI 120 
(EI 180 si h > 28) EI 90 EI 120 EI 180 

Sector de risc mínim  (2) no s’admet EI 120 

Portes de pas entre sectors  EI2 t -C5, t es la meitat del temps de resistència al foc demanat a la paret a la que es trobi, o 
be la quarta part quan el pas es realitzi a través d’un vestíbul previ i de dues portes. 

Caixa escènica 

 Sector d’incendi diferenciat amb elements EI 120 respecte la sala d’espectadors 
 Tancament de boca per teló EI 60; acció auto/manual (maniobra de 30 s; pressió 0,4 kN/m2) 
 Cortina d’aigua d’acció auto/manual (dins i fora de l’escenari) 
 Vestíbul d’independència en comunicacions amb la sala 

Elements d’evacuació protegits 

Escala protegida i especialment 
protegida Compartiment EI 120; portes EI2 60-C5; tapes EI 60. 

Vestíbul d’independència Compartiment EI 120 i portes amb la quarta part de la resistència 
al foc de l’element compartidor i com a mínim EI2 30-C5. 

Ventilació o control de fums 
- Finestres o forats oberts a l’exterior de s ≥ 1 m2 a cada planta
- Per un sistema de pressió diferencial 
- Per conductes 

Finestres o forats en façana 
Distància d’elements EI < 60 en funció de l’angle α de façanes: 
α  (o) 0 45 60 90 135 180 
D (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 

Ascensors que comuniquen plantes de 
sectors diferents i no estan continguts 
en escales protegides. 

Tots els accessos seran per portes E 30, o per vestíbuls d’independència amb una porta EI2 30-C5, 
exceptuant quan es considerin dos sectors i l’inferior sigui de risc mínim o disposi de portes E 30 o 
vestíbul d’independència amb una porta EI2 30-C5, el sector superior s’eximeix de les esmentades 
mesures. 
Obligat vestíbul d’independència en accessos a recintes de risc especial. 
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Cambres, patis o conductes que 
travessen elements de 
compartimentació 

Tancament o barrera interior d’almenys la mateixa resistència al foc exigible a l’element travessat.  
Tapes de registre amb el 50% de la resistència al foc del tancament. 
Els conductes no estancs es limiten a 3 plantes i 10 m de desenvolupament vertical on els 
elements no siguin B-s3,d2; BL-s3,d2 o millor. 
Cal garantir la EI en els passos d’instal·lacions, excepte quan la secció de pas < 50 cm2. 

2.4. Locals de risc especial (*) : condicions d’aplicació 

LO
C

A
LS

 D
E 

R
IS

C
 E

SP
EC

IA
L  RISC BAIX RISC MIG RISC ALT 

Elements estructurals R 90 R 120 R 180 

Parets i sostres EI 90 EI 120 EI 180 

Vestíbul d’independència - SI SI 

Portes d’entrada EI2 45-C5 EI2 30-C5 (les dues) EI2 45-C5 (les dues) 

Revestiment parets i sostres B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 

Revestiment terres BFL-s1 BFL-s1 BFL-s1 

2.5. Reacció al foc dels materials 

M
A

TE
R

IA
LS

 D
E 

R
EV

ES
TI

M
EN

T En recintes protegits 
Terres                       CFL-s1 

Parets i sostres         B-s1, d0 

En recorreguts normals 
Terres                        EFL 
Parets i sostres         C-s2, d0 
Tancaments formats per elements tèxtils (carpes i/o lones): M2 conforme a UNE 23727:1990 

En falsos sostres o terres 
elevats o aquells que, sent 
estancs, continguin 
instal·lacions susceptibles 
d’iniciar o propagar un incendi 

Terres                        BFL-s2 

Parets i sostres         B-s3, d0 

Elements decoratius i mobiliari 

• Butaques i seients fixes tapissats: 
− Tapissats: Parts 1 i 2 de la norma UNE-EN 1021:2006 

• Elements tèxtils suspesos, com telons, cortines, etc: 
− Classe 1 conforme a la norma UNE-EN 13773:2003  

COMPONENTS ELÈCTRICS Segons reglament específic 

3. CONDICIONS D’EVACUACIÓ D’OCUPANTS (DB SI 3, DB SUA 1 a 5) 

O
C

U
PA

C
IÓ

 

Densitat d’ocupació 
 
 
(persones per unitat de  
superfície útil) 

1 persona / 0,25 m2  zones per a espectadors dempeus 
1 persona / seient  zones destinades a espectadors amb seients definits en el projecte 

1 persona / 0,5 m2  zones destinades a espectadors asseguts amb seients sense definir 
 zones de públic en discoteques 

1 persona / 1 m2  zones de públic dempeus en bars, cafeteries, etc. 
 salons d’ús múltiple en edificis per congressos, hotels, etc. 

1 persona / 1,2 m2  zones de públic de “menjar ràpid” (hamburgueseries, pizzeries, etc.) 

1 persona / 1,5 m2  zones de públic de gimnasos sense aparells. 
 zones de públic assegut en bars, cafeteries, restaurants, etc. 

1 persona / 2 m2 

 sales d’espera, sales de lectura en biblioteques, zones d’ús públic en 
museus, galeries d’art, fires i exposicions, etc. ; vestíbuls generals, 
zones d’ús de públic en plantes de soterrani, baixa i entresòl; vestíbuls, 
vestuaris, camerinos o altres dependències similars i annexes a sales 
d’espectacles i de reunió.  

 zones de bany de piscines públiques. 

1 persona / 3 m2  vestuaris de piscines públiques. 
 lavabos de planta 

1 persona / 4 m2  zones d’estança pública en piscines descobertes. 
1 persona / 5 m2  zones de públic amb aparells de gimnasos. 
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1 persona / 10 m2 
 zones d’us administratiu. 
 zones de públic en terminals de transport. 
 zones de servei de bars, restaurants, cafeteries, etc. 

1 persona / 40 m²  arxius i magatzems 

Zones d’ocupació nul·la  Zones d’ocupació ocasional i zones accessibles únicament a efectes de manteniment (sala de 
màquines, locals per material de neteja). 

ESPAI EXTERIOR SEGUR 

 S > 0,50 m2 / persona, en un radi de 0,1 P m (P = número d’ocupants previstos per la sortida; 
no necessari si P<50). 

 A més de 15 m de la façana en espais no comunicats amb la xarxa viària o altres espais 
oberts. 

 Permet la dissipació de calor i fums; accessible per bombers. 
 Pot ser la coberta d’edifici estructuralment independent del edifici que hi surt sempre que 

l’incendi no pugi afectar ambdós edificis. 

3.1. Elements d’evacuació 

PO
R

TE
S 

PA
SS

O
S 

Dimensionat  Capacitat: A ≥ P / 200 
 Amplada  ≥ 0.80m (tota fulla de porta no pot ser menor que 0.60m, ni superar 1.23m). 

Característiques 

 Abatibles d’eix vertical i fàcilment operables si P>50 persones. 
 Obertura en sentit d’evacuació si P>100 persones o bé en caixa escènica i en recinte 
 d’ocupació > 50.  
 Les portes giratòries han de tenir portes abatibles d’obertura manual al seu costat. 
 Les portes automàtiques  han de tenir un sistema que en cas de fallada asseguri que resten 

obertes 

 

Passos entre fileres de seients 
(Localitats) 

Localitats de seient en sales (cines, teatres, auditoris, etc.): 
• Màxim de 12 seients en fila de sortida única; pas de A ≥ 30 cm fins a 7 seients i 2,5 cm més per 

cada seient addicional. 
• En files amb sortida pels dos extrems, pas de A ≥ 30 cm fins a 14 seients i 1,25 cm més per 

cada seient addicional. Per 30 seients o més: A ≥ 50 cm. 
Cada 25 files, com a màxim, cal un passadís transversal d’amplada ≥ 1,20 m 
Localitats de seient a l’aire lliure (estadis, etc.):
• Fons de files de 0,85 m de fons, 0,40 m de seient i 0,45 m de pas (art. 28 del REP/82). 
• Passos en graderia de 1,80 m per 300 espectadors, amb un augment de 0,60 m per cada 250 

més o fracció (art. 28 del REP/82). 
• Màxim de 18 seients entre dos passos (art. 28 del REP/82).  
Cada 12 files cal un passadís transversal d’amplada ≥ 1,20 m (art. 28 del REP/82). 
Localitats de graderia per més de 3000  espectadors dempeus: 
• Pendent < 50% 
• Màxima longitud de fila: 20 m amb doble accés; 10 m amb accés per un sol extrem. 
• Màxima altura de cota respecte d’una sortida de graderia: 4 m.  
Barreres ≥ 1100 mm d’altura en pendents > 6% (davant la primera fila complint especificacions de 
SU 5) 

PASSADISSOS I RAMPES  

Passadissos i rampes no protegits: 
 Capacitat: A ≥ P / 200  
 Amplada ≥ 1 m  (0.80 m en passeres 

d’escena i altres de P ≤ 10 persones 
habituals) 

Passadissos protegits: 
 P ≤ 3 S + 200 A 
 Amplada mínima 1,00 m (1,20 m en zones 

de públic) (0.80 m si P ≤ 10 persones, 
usuaris habituals) 

 Rampes per més de 10 persones: longitud ≤ 15 m i pendent ≤ 12% 
Excepcions per a itineraris accessibles: 
Longitud rampa < 3 m < 6 m En la resta de casos 
Pendent rampa ≤ 10% ≤ 8% ≤ 6% 

ES
C

A
LE

S 

Tipologia No protegides Protegides Especialment protegides 

Evacuació descendent 

Per h ≤ 10 m Per h ≤ 20 m S’admet en tot cas 

A ≥ P / 160 E ≤ 3 S + 160 As 
Amplada mínima segons nº de persones:                    0,80 si P ≤25 persones 

                                                 0,90 si P ≤50 persones 
                                                 1,00 si P ≤100 persones  

                                                                                     1,10 si P >100 persones   

Evacuació ascendent 
Per h ≤ 2.80 m 

Per P ≤ 100 fins h ≤ 6 m S’admet en tot cas 

A ≥ P / (160 – 10 h) E ≤ 3 S + 160 As  
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Amplada mínima segons nº de persones:                    0,80 si P ≤25 persones 
                                                 0,90 si P ≤50 persones 

                                                   1,00 si P ≤100 persones 
                                                   1,10 si P >100 persones 

Vestíbul d’independència No es demana No es demana Des de zones de circulació. 
Espai lliure ≥ 0,5 m 

Tramades  Altura salvada ≤ 3.20 m. 
 ≥ 3 esglaons (excepte en zones d’ús restringit). 

Esglaons  
              H = petjada 
              C = altura 

540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm 
                   H  ≥ 280 mm;     C en tramades rectes o corbes compresa entre 130 y 185 mm. 
                   Per evacuació ascendent: amb davanter i sense volada. 
                                                                       (Tramades corbes i escales d’accés restringit a SU 1) 

Passamans 
 A un costat per alçada > 555 mm. 
 Als 2 costats si amplada lliure d’escala ≥ 1.20 m.  
 Ha de tenir passamà intermedi si amplada lliure > 4,00 m. 

ELEMENTS A L’AIRE LLIURE 

PASSOS i RAMPES Capacitat: A ≥ P / 600 -Quan aquests elements 
condueixin a espais interiors, 
es dimensionaran com 
elements interiors, excepte: 
-Quan siguin escales o 
passadissos protegits que 
només serveixin per evacuar 
les zones a l’aire lliure i 
condueixin directament a 
sortides d’edifici 
-Quan discorrin per un espai 
amb seguretat equivalent a la 
d’un sector de risc mínim 

ESCALES Capacitat: A ≥ P / 480 

3.2. Recorreguts d’evacuació 

COMPATIBILITAT 

Per establiments integrats en edifici 
d’altre ús 

 sortides i recorreguts (no d’emergència) fins a un espai exterior segur independents de la 
resta de l’edifici. 

 Sortides d’emergència compatibles però accessibles per vestíbul d’independència.  
Excepcions per establiments integrats en centres comercials 
 de S ≤ 500m²: poden compatibilitzar amb el centre, bé la sortida habitual o la d’emergència 
 de S > 500m²: sortides d’emergència independents de zones comuns del centre. 

Altura ascendent màxima 

 4m fins a sortida de planta 
 6m fins espai exterior segur  

Excepcions:  
 Zones d’ocupació nul·la 
 Zones ocupades únicament per personal de manteniment o control de serveis. 

Nombre de sortides i recorreguts* 
màxims 
 
(* Els recorreguts es poden augmentar 
un 25 % si el sector disposa d’extinció 
automàtica) 

1 sortida 

- Ocupació ≤ 100 persones 
- Recorreguts ≤ 25 m (*31,2m) o bé ≤ 50 m (*62,5m) si ocupació 

< 25 persones i sortida directa a espai exterior segur o espai a 
l’aire lliure amb risc d’incendi irrellevant (terrassa, coberta 
edifici...) 

- Altura d’evacuació descendent < 28 m 
- Altura d’evacuació ascendent < 10 m   
- No hi ha recorreguts per mes de 50 persones on l’evacuació 
ascendent sigui > 2 m 

Més d’una sortida 

- Recorreguts d’evacuació < 50m (* 62,5m). excepte en espais a 
l’aire lliure sense risc d’incendi (terrasses, cobertes...)< 75 m 
- Longitud sense alternativa: longitud màxima admissible en cas 
d’una única sortida 

Més d’una sortida d’edifici - Quan calgui per l’ocupació de planta o bé per tenir més d’una 
escala descendent o més d’una escala ascendent. 

Locals de risc especial - Recorreguts evacuació ≤ 25m   (* 31,2m) 

Desembarcament d’escales a planta 
baixa 

- Ocupació afegida d’escala: Persones ≤ 160A 
- En escales protegides: recorregut <15m fins sortida d’edifici (no s’aplica en zona de risc mínim)
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3.3. Senyalització i enllumenat d’emergència 

Senyalització 
- SORTIDA: En recintes > 50 m2 
- SORTIDA D’EMERGÈNCIA: totes 
- RECORREGUTS: davant la sortida de recintes > 100 persones i en tot canvi de direcció. 

Característiques dels senyals  
UNE 23-034 

Visibles amb fallada del 
subministrament d’il·luminació 

normal 

Per fotoluminescència, segons UNE 23-035-4:20031:2003, UNE 
23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003 i el seu manteniment segons 
UNE 23035-3:2003 

Enllumenat d’emergència - En tots els recorreguts d’evacuació 
- En tots els recintes d’ocupació > 100 persones 

Enllumenat de abalisament - En graons i rampes d’activitats que es desenvolupin amb un baix nivell d’iluminació. 

Senyalització itineraris accessibles 

- La senyalització dels mitjans d’evacuació anirà acompanyada del SIA (Símbol Internacional 
d’Accessibilitat per a la mobilitat). 

- Els itineraris que condueixin a una zona de refugi o a un sector d’incendi alternatiu previst per a 
l’evacuació de persones amb discapacitat s’acompanyaran, a més a més, del rètol “ZONA DE 
REFUGI”. 

3.4. Evacuació de persones amb discapacitat en cas d’incendi 

Evacuació 

- En edificis amb h>10 m, tota planta (excepte ocupació nul·la) que no disposi de sortida d’edifici 
accessible, caldrà: 

 un pas cap a un sector d’incendi alternatiu mitjançant sortida de planta accessible, o bé 
 una zona de refugi amb: 

- 1 plaça per a usuari amb cadira de rodes per cada 100 ocupants. 
- 1 plaça per a usuari amb mobilitat reduïda per cada 33 ocupants. 

Itineraris accessibles La comunicació entre una zona accessible i una sortida d’edifici, una zona de refugi o un 
sector d’incendi alternatiu s’efectuarà a través d’un itinerari accessible. 

4. RECURSOS PER A LA LLUITA CONTRA INCENDIS (DB SI 4) 

4.1. Detecció i alarma 

Detecció d’incendi (3) Per Sc>1000 m2 

Alarma (4) Per ocupació > 500 persones. 
- El sistema ha de ser apte per emetre missatges de megafonia. 

4.2. Mitjans d’extinció  

Hidrants exteriors (5) 

En general: 
   -  1 hidrant per Sc compresa entre 5000 m2 i 10000 m2 . 

- 1 hidrant més per cada 10000 m2 més o fracció.  
En cines, teatres, auditoris i discoteques per Sc > 500 m2 
En recintes esportius per Sc > 5.000 m2 

Sempre hidrants per h descendent > 28 m o h ascendent > 6 m. 

Extintors Capacitat 
21A-113B

- En cada planta: a 15 m de recorregut,  
- En zones de risc especial (6)  

Columna seca Per h > 24 m. 

Boques d’incendi equipades - Per Sc > 500 m2  (BIE-25) 
- En zones de RISC ALT per combustibles sòlids (BIE-45) 

Instal·lació automàtica d’extinció 

- Per h > 80 m. 
- En cuines amb potència instal·lada ≥ 50kW 
- En caixa escènica 
- En centres de transformació de RISC ALT 

Cortina d’aigua Protegint el teló de boca de la caixa escènica 

Control de fums d’incendi 
- Per ocupació > 1000 persones 
- En caixa escènica 
- En atris d’ocupació i/o sortida per > 500 persones 

Ascensor d’emergència (7) Per h > 28 m. (1 ascensor accessible per cada 1.000 ocupants o fracció) 
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Senyalització de mitjans manuals p.c.i. 
UNE 23-033-1 Visibles permanentment; característiques com a 3.3 

 
Notes: 
 
(1) Considerant l’acció del foc a l’interior del sector excepte en els sectors de risc mínim 
(2) Sector de risc mínim: a) estar destinat exclusivament a circulació i no constitueix sector sota rasant; b) Q≤40MJ/m² en el conjunt 
del sector i Q≤50 MJ/m² en qualsevol dels recintes continguts en el sector, considerant la càrrega de foc aportada, tan pels elements 
constructius com pel contingut propi de l’activitat; c) estar separat de qualsevol altra zona de l’edifici que no tingui la consideració de 
sector de risc mínim mitjançant elements EI 120 i la comunicació amb aquestes zones es fa a través de vestíbuls d’independència; d) 
tenir resolta l’evacuació, des de tots els punts, mitjançant sortides directes a espai exterior segur 
(3) El sistema inclou detectors automàtics 
(4) El sistema d’alarma transmetrà senyals visuals a més de les acústiques. 
(5) L’hidrant en via pública ha d’estar a<100m de la façana accessible i pot estar connectat a la xarxa pública d’abastament d’aigua 
(6) Un extintor a l’exterior del local o zona i pròxim a la porta d’accés (pot servir a diversos locals). Dins el local o zona s’instal·laran 
els que calgui per cobrir en recorregut real (inclòs el de l’exterior): a) <15m en risc mig o baix; b) <10m en risc alt 
(7) Les característiques de l’ascensor d’emergència s’inclouen a l’annex SI A de terminologia. 
 
 

(*)  Classificació dels locals i zones de risc especial integrats en edificis (s’exclouen els equips situats a la coberta) 

 RISC BAIX RISC MIG RISC ALT 

En particular: 
Taller o magatzem de decorats, vestuari, etc. ------ 100<V ≤200 m3 V>200 m3 

En general: 
Tallers de manteniment, 
Magatzems d’elements combustibles (mobiliari, teles, neteja, etc.) 
Arxius de documents, dipòsits de llibres, etc. 

100<V ≤200 m3 200<V ≤400 m3 V>400 m3 

Magatzem de residus 5<S ≤15 m² 15<S ≤30 m² S>30 m² 

Aparcament de vehicles d’una viv. unif. o bé la S no superi els 100 m² En tot cas ------- ------- 

Cuines* segons potència instal·lada (1 kW/litre d’oli) 
Veure condicions particulars de campanes, conductes, filtres i ventiladors 20<P ≤30 kW 30<P ≤50 kW P>50 kW 

Bugaderies. Vestuaris de personal. Camerinos (excepte sup.WC)  20<S ≤100 m² 100<S ≤200 m² S>200 m² 

Sales de calderes segons potència útil nominal (P) 70<P ≤200 kW 200<P ≤600 kW P>600 kW 

Sales de màquines en instal·lacions de clima 
 (segons RITE) En tot cas ------- ------- 

Sales de maquinària frigorífica a base d’amoníac ------- En tot cas ------- 

Sales de maquinària frigorífica a base d’halogenats P ≤400 kW P>400 kW ------- 

Magatzem per combustible sòlid de calefacció S ≤3 m² S>3 m² ------- 

Local de comptadors d’electricitat i de quadre generals de distribució En tot cas ------- ------- 

Centre de transformació amb aïllament dielèctric sec o de líquid amb 
punt d’inflamació > 300 oC En tot cas ------- ------- 

Centre de transformació amb dielèctric de punt d’inflamació ≤300 oC 
- per potència instal·lada P total: 
- per potència instal·lada en cada transformador:  

P ≤2520 kVA 
P ≤630 kVA 

2520<P ≤4000 kVA 
630<P ≤1000 kVA 

P>4000 kVA 
P>1000 kVA 

Sala de màquines d’ascensor En tot cas ------- ------- 

Sala de grups electrògens En tot cas ------- ------- 

* Les cuines no tindran la consideració de local de risc especial en cas que disposin d’un sistema d’extinció automàtica, sigui quina 
sigui la potència instal·lada. 



 

1.3. Seguretat d´utilització i accessibilitat. 
 
1.3.1. Consideracions generals. 
 
Ús de pública concurrència. 
El cumpliment del DB SU permetrà reduir a límits aceptables 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. 
 
1.3.2. SUA 1 Caigudes. 
 
-Classe R dels paviments  
Com és vol fer un únic tipus de paviment tots els paviments es consideraràn com zones 
humides tot i ser interiors secs.  
Clase 2. 

 
-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. 

 
-Escales:  
No hi ha escales. 

 
-Neteja de vidres exteriors: 
Tots els vidres seràn netejables desde l´interior o desde zones accessibles exteriors amb 
escala de mà. 

 
 
1.3.3. SUA 2 Impacte o enganxada. 
 
L´alçada lliure mínima és de 2,5 mts sota l’altell i a l’acces, la resta són alçades superiors 
segons secció de projecte. 
En les zones de portes l´alçada mínima de pas serà de 2100mm com a mínim. 
Els elements fixes que sobresurtin de les façanes i que estiguin situats sobre zones de 
circulacions estaràn a una alçada de 2,20 metres com a mínim. 
En zones de circulació, les parets no tindràn 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. 
 
1.3.4. 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 serà de 150 N. 
 
1.3.5. SUA 4 Il.luminació inadequada. 
 
Els valors queden expressats en la memoria d´instal.lacions. 
 
 



 

   
1.3.6. SUA 5 Alta ocupació. 
 
No procedeix l’aplicació. 
 
1.3.7. SUA 6 Ofegament. 
 
No procedeix l’aplicació. 
 
1.3.8. SUA 7 Vehicles en moviment. 
 
No procedeix l’aplicació. 
 
1.3.9. SUA 8 Acció del llamp. 
 
No és necessari parallamps segons està justificat a la memòria d’instal.lacions. 
 
1.3.10. SUA 9 Accessibilitat. 
 
Es compleixen les condicions per al nou bany adaptat i per l’accés general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.4. Protecció enfront de la humitat. 
 

1.4.1 HS1 Protecció enfront de la humitat. 
 

Grau d´impermeabilitat dels murs: 
Presència d’aigua: baixa. 
Grau d´impermeabilitat mínima exigit: S’estima sòl permeable (1). 
Sol.lució constructiva prevista: I2+I3+D1+D5 
I2: Pintura mur o llàmina impermeable, es realitza amb llàmina impermeable. 
I3: No procedeix, només es demana en murs de fabrica. 
D1: Capa drenant, es realitza amb graves. 
D5: Tub de recollida d’aigües pluvials, es col.loca un tub drenant. 

 
Grau d´impermeabilitat dels terres: 
Presència d´aigua: baixa. 
Grau d´impermeabilitat mínima exigit: S’estima sòl permeable (2).   
 
Grau d´impermeabilitat de les façanes: 
S’adjunta fitxa específica. 
 
Característiques i components de les cobertes: 
Disposa de formació de pendents amb panell sandwith aïllat. 
Disposa una barrera de vapor. 
Un aïllant tèrmic segons les determinacions del HE1 del DB. 

   
 

1.4.2 HS2 Recollida i evacuació de residus. 
 

Es realitza un sistema de recollida manual basicament de paper i plàstic, i en molt poca 
quantitat, s´acumula en contenidors de planta al magatzem. 
 
 
1.4.3 HS3 Qualitat de l´aire interior. 

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

 
1.4.4 HS4 Subministrament d´aigua. 

   
Segons indicacions del punt “Instal.lació de lampisteria” a la memòria d´instal.lacions i 
cumplint les indicacions del DB-HS. 

 
1.4.5 HS5 Evaquació d´aigües. 

 
Es realitzarà un sistema d´evaquació d´aigües per xarxa separativa i unificada en pericó just 
abans de la connexió a clavegueram doncs no hi ha xarxa separativa al poble, els càlculs i 
dimensionaments es realitzen segons les consideracions del HS5. 

 
1.4.6 HS6 Protecció front l’exposició al radon. 

 
En aquest municipi no és necessari. 
 
 
 
 
 
 









 

1.5. Estalvi d´energia. 
 

1.5.1 HE0 Limitació del consum energètic. 
1.5.2.HE1 Condicions per al control de la demanda energetica. 
S’adjunta justificació. 

 
1.5.3 HE2 Rendiment de les instal.lacions tèrmiques. 
Segons memòria d´instal.lacions i cumplint el DB-HE. 

 
1.5.4 HE3 Eficiència energètica de les instal.lacions d´il.luminació. 
Segons memòria d´instal.lacions i cumplint el DB-HE. 

 
1.5.5 HE4 Contribució solar mínima d´ACS. 
La contribució solar es realitza amb aportació d’energies renovables alternatives 
(aerotermia). 

 
1.5.6. HE5 Contribució fotovoltàica mínima d´energia elèctrica. 
No es d’aplicació en aquest Projecte. 
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VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE CTE-HE0 Y HE1

Intervenciones en edificios existentes con renovación de más del 25% de la
envolvente térmica final del edificio, o con cambio de uso característico

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE OBJETO DEL PROYECTO:
Nombre del edificio CENTRE BOUMORT, ANTIGUES ESCOLES DE PESSONADA
Dirección CARRETERA, Nº 3, PESSONADA
Municipio PESSONADA Código Postal 25518
Provincia Lleida Comunidad Autónoma Cataluña
Zona climática E1 Año construcción 2022
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) CTE 2013

Referencia/s catastral/es 6757601CG3775N0001DK

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente

○ Vivienda ● Terciario
○ Unifamiliar ● Edificio completo
○ Bloque ○ Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

Edificio Existente
○ Ampliación

○ Ampliación de más del 10% de la superficie
○ Ampliación de menos del 10% de la superficie

● Cambio de uso caractéristico
○ Reforma

○ Reforma de las instalaciones térmicas
○ Reforma de la envolvente térmica

○ Reforma de más del 25% de la envolvente
○ Reforma de menos del 25% de la envolvente

Características del edificio o parte del edificio que se certifica:
¿Existen persianas? No

DATOS DEL TÉCNICO VERIFICADOR:
Nombre y Apellidos Rosa Claverol Lopez NIF(NIE) 36966029s
Razón social estudio arquyitectura NIF 36966029s
Domicilio carrer Tremp, 13-A
Municipio Barcelona Código Postal 08030
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail: ad657@coac.net Teléfono 699268265
Titulación habilitante según normativa vigente arquitecta coac
Procedimiento de cálculo utilizado y versión: CEXv2.3

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado el cálculo de la comprobación de los aspectos recogidos en
este informe según lo indicado en las secciones HE0 y HE1 del CTE y en los 'Documentos de apoyo para la aplicación del DB HE'
en función de los datos ciertos que ha definido del edificio o parte del mismo objeto de este análisis.

Fecha: 27/4/2022

Firma del técnico verificador
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Cálculo realizado según lo recogido en la sección HE del CTE

ANEXO I

Comprobación de la sección HE0: LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO

1. CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA

1.1. CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

El consumo de energía primaria no renovable (Cep,nren) de los espacios contenidos en el interior de la envolvente térmica del
edificio o, en su caso, de la parte considerada, no superará el valor límite (Cep,nren,lim) obtenido de la tabla 3.1.b-HE0.

Siendo:

Cep,nren: consumo energético de energía primaria no renovable del edificio o de la parte ampliada

Cep,nren,lim: valor límite del consumo energético de energía primaria no renovable para servicios de calefacción, refrigeración
y ACS.

Zona climática de invierno

ALPHA A B C D E

70 + 8 * CFI 55 + 8 * CFI 50 + 8 * CFI 35 + 8 * CFI 20 + 8 * CFI 10 + 8 * CFI

CFI: Carga interna media [W / m/]
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1.2. CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA TOTAL

El consumo de energía primaria total (Cep,tot) de los espacios contenidos en el interior de la envolvente térmica del edificio o, en su
caso, de la parte del edificio considerada, no superará el valor límite (Cep,tot,lim) obtenido de la tabla 3.2.b-HE0.

Cep,tot,lim = 146.2 kWh/m2año

Cep,tot = 127.3 kWh/m2año

Cumple

                                      Cep,tot,lim                                      Cep,tot

Siendo:

Cep,tot: consumo energético de energía primaria total del edificio o de la parte ampliada

Cep,tot,lim: valor límite del consumo energético de energía primaria total para servicios de calefacción, refrigeración y ACS.

Zona climática de invierno

ALPHA A B C D E

165 + 9 * CFI 155 + 9 * CFI 150 + 9 * CFI 140 + 9 * CFI 130 + 9 * CFI 120 + 9 * CFI

CFI: Carga interna media [W / m/]
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2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para la comprobación del cumplimiento del edificio según el CTE 2019.

2.a. Definición de la localidad y de la zona climática de la localidad en la que se ubica el edificio, de acuerdo a la
zonificación establecida en la sección HE 1

Localidad PESSONADA
Zona climática según el DB HE1 E1

2.b. Definición de la envolvente térmica y sus componenetes

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmita
ncia

[W/m²·K]
Modo de

obtención

COBERTA INCLINADA Cubierta 103.17 0.22 Conocidas
SOLERA Suelo 99.43 0.25 Por defecto
FAÇANA SUD 1 Fachada 52.05 0.31 Conocidas
FAÇANA SUD 2 Fachada 7.07 0.29 Conocidas
FAÇANA EST Fachada 9.59 0.31 Conocidas
FAÇANA NORD Fachada 61.78 0.31 Conocidas
FAÇANA OEST Fachada 26.89 0.31 Conocidas
FAÇANA S-CONTACTE TERRENY Fachada 3.71 0.25 Por defecto
FAÇANA E-CONTACTE TERRENY Fachada 8.24 0.25 Por defecto
FAÇANA N-CONTACTE TERRENY Fachada 5.34 0.25 Por defecto

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superfici
e [m²]

Transmitan
cia

[W/m²·K]
Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

PORTA ACCES Hueco 5.45 1.46 0.27 Conocido Conocido
FINESTRA 1 Hueco 4.00 1.50 0.01 Conocido Conocido
FINESTRA 2 Hueco 9.36 1.31 0.03 Conocido Conocido
FINESTRA 3 Hueco 4.00 1.50 1.00 Conocido Conocido
FINESTRA 4 Hueco 1.26 1.56 1.00 Conocido Conocido
FINESTRA 5 Hueco 1.00 2.37 0.48 Conocido Conocido

2.c. El perfil de uso, nivel de acondicionamiento (acondicionado o no acondicionado), nivel de ventilación de cálculo y
condiciones operacionales de los espacios habitables y de los espacios no habitables

Tipo de edificio Edificio completo
Perfil de uso Intensidad Baja - 8h
Ventilación 0.8

2.d. Procedimiento empleado para el cálculo del consumo energético
Procedimiento utilizado y versión CEXv2.3

2.e. Demanda energética de los distintos servicios técnicos del edificio (calefacción, refrigeración, ACS)
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Nombre kWh/m2año

Demanda de calefacción 101.3
Demanda de refrigeración 0.0
Demanda de ACS 0.0

2.f. Consumo energético (energía final consumida por vector enérgetico) de los distintos servicios técnicos (calefacción,
refrigeración, ACS, ventilación, control de la humedad)

2.g. La energía producida y la aoprtación de energía procedente de fuentes renovables

2.h. Descripción y disposición de los sistemas empleados para satisfacer las necesidades de los distintos servicios
técnicos del edificio

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Rendimiento
Estacional[%] Tipo de Energía

Calefacción y refrigeración Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable Electricidad

Instalación de iluminación

Espacio Potencia instalada
[W/m²] VEEI [W/m²·100lux] Iluminación media [lux]

Edificio Objeto 5.43 1.09 500.00

2.i. Rendiminetos considerados para los distintos equipos y servicios técnicos

2.j. Factores de conversión de energía final a primaria

Tipo de Energía Coeficiente de paso de energía final a primaria no renovable

Gas Natural 1.19
Gasóleo-C 1.179
Electricidad 1.954
GLP 1.201
Carbón 1.082
Biocarburante 0.085
Biomasa no densificada 0.034
Biomasa densificada (pelets) 0.085

2.k. Consumo de energía primaria no renovable (Cep,nren) del edificio y el valor límite aplicable (Cep,nren, lim)

Consumo energía primaria no renovable [C(ep,nren)] 72.27
Valor límite del consumo energía primaria no renovable
[C(ep,nren, lim)] 33.29

2.l. Consumo de energía primaria total (Cep,tot) del edificio y el valor límite aplicable (Cep,tot, lim)

Consumo energía primaria total [C(ep,tot)] 127.31
Valor límite del consumo energía primaria total [C(ep,tot,lim)] 146.21
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2.m. Número de horas fuera de consigna y el valor límite aplicable
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3. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DEL CONSUMO ENERGÉTICO

El procedimiento de cálculo utilizado ha sido CEXv2.3

Este procedimiento de cálculo permite desglosar el consumo energético de energía final en función del vector energético utilizado
(tipo de combustible o electricidad) para satisfacer la demanda energética de cada uno de los servicios técnicos (calefacción,
refrigeración, ACS y, en su caso, iluminación).

La siguiente tabla recoge el consumo energético de energía final en función del vector energético.

Combustible Calefacción
(kWh/m2año)

Refrigeración
(kWh/m2año)

ACS
(kWh/m2año)

Iluminación
(kWh/m2año)

Gas Natural 18.85 0.0 0.0 0.0
Electricidad 22.09 0.0 0.0 13.6

El cálculo de los indicadores de eficiencia energética, producción y consumo de energía se realizará empleando un intervalor de
tiempo mensual.

Los coeficientes de paso empleados para la conversón de energía final a energía primaria (sea total, procedente de fuentes
renovables o procedente de fuentes no renovables) serán los públicaod oficialmente.

El total de horas fuera de consigna no excederá el 4% del tiempo total de ocupación.

Los espacios del modelo tendrán asociadas unas condiciones operacionales y perfiles de uso de acuerdo al Anejo D del CTE
2019.

los valores de la demanda de referencia de ACS se fijarán de acurdo al Anejo F del CTE 2019. El Anejo G incluye valores de
temperatura del agua de red para el cálculo del consumo de ACS.

En aquellos aspectos no definidos por el CTE 2019, el cálculo de las necesidades de energía, consumo energético e indicadores
energéticos estará de acuerdo con el documento reconocido Condiciones técnicas de los procedimientos para la evaluación de la
eficiencia energética de los edificios.

3.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DEL CONSUMO ENERGÉTICO

El procedimiento de cálculo CEXv2.3 considera los siguientes aspectos:

a) El diseño, emplazamiento y orientación del edificio.

b) La evolución hora a hora en régimen transitorio de los procesos térmicos.

c) El acoplamiento térmico entre zonas adyacentes del edificio a distintas temperaturas.

d) Las solicitaciones exteriores, las solicitaciones interiores y las condiciones operacionales, teniendo en cuenta la posibilidad
de que los espacios se comporten en oscilación libre.

e) Las ganancias y pérdidas de energía por conducción a través de la envolvente térmica, compuesta pos los cerramientos
opacos, los huecos y los puentes térmicos, con consideración de la inercia térmica de los materiales.

f) Las ganacias y pérdidas producidad por la radiación solar al atravesar los elementos transparentes o semitransparentes y las
relacionadas con el calentamiento de elementos opacos de la envolvente térmica, considerando las propiedades de los
elementos, su orientación e inclinación y las sombras propias del edificio u otros obstáculos que puedan bloquear dicha
radiación.

g) Las ganancias y pérdidas producidad por el intercambio de aire con el exterior debido a ventilación e infiltraciones teniendo
en cuenta las exigencias de calidad del aire de los distintos espacios y las estrategias de control empleadas.

h) Las necesidades de los servicios de calefacción, refrigeración ACS y ventilación, control de la humedad y, en usos distintos
al residencial, de iluminación.

i) El dimensionado y los rendimientos de los equipos y sistemas de producción de frio y de calor, ACS, ventilación, control de la
humedad e iluminación.

l) La contribución de energías renovables producidas in situ o en las proximidades de la parcela o procedentes de biomadas
sólida, biogás o gases renovables.
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4. SOLICITACIONES EXTERIORES

Se consideran solicitaciones exteriores las acciones del clima sobre el edificio con efecto sobre su comportamiento térmico.

A efectos de cálculo, se establece un conjunto de zonas climáticas para las que se especifica un clima de referencia que define
las solicitaciones exteriores en términos de temperatura y radiación solar.

La zona climática de cada localidad, así como su clima de referencia, se determina a partir de los valores tabulados recogidos en
el Anejo B del CTE 2019, o de documentos reconocidos elaborados por las Comunidades Autónomas.

5. SOLICITACIONES INTERIORES Y CONDICIONES OPERACIONALES

Se consideran solicitaciones interiores las cargas térmicas generadas en el interior del edifico debidas a los aportes de energía de
los ocupantes, equipos e iluminación. Se caracterizan mediante un perfil de uso que describe las cargas internas para cada tipo
de espacio. Estos espacios tendrán asociado un perfil de uso de acuerdo con el Anejo D del CTE 2019.

Las condiciones operacionales para espacios en uso residencial privado, se definen por los siguientes parámetros que se recogen
en los perfiles de uso del Anejo D del CTE 2019.

a) Temperaturas de consigna alta.

b) Temperaturas de consigna baja.

c) Distribución horaria del consumo de ACS.

6. MODELO TÉRMICO: ENVOLVENTE TÉRMICA Y ZONIFICACIÓN

El modelo térmico del edificio estará compuesto por una serie de espacios conectados entre sí y con el exterior del edificio
mediante la envolvente térmica del edificio, definida según los criterios del Anejo Cdel CTE 2019.

La definición de las zonas térmicas podrá diferir de la real siempre que refleje adecuadamente el comportamiento térmico del
edificio. En particular, podrá integrarse una zona térmica en otra mayor adyacente cuando no supere el 10% de la superficie útil de
esta.

los espacios del modelo térmico se clasificarán en espacios habitables y espacios no habitables. Los espacios habitables se
clasificarán según su carga interna (baja, media, alta o muy alta), en su caso, y según su necesidad de mantener unas
determinadas condiciones de temperatura para el bienestar térmico de sus ocupantes (espacios acondicionados o espacios no
acondicionados).

7. SUPERFICIE OPARA EL CÁLCULO DE INDICADORES DE CONSUMO

La superficie considerada en el cálculo de los indicadores de consumo se obtendrá como suma de las superficies útiles de los
espacios habitables incluidos dentro de la envolvente térmica.

Se podrá excluir de la superfiice de cálculo la de los espacios que deban mantener unas condiciones especificas determinads no
por el confort de los ocupantes sino por la actividad que en ellos se desarrolla (laboratorios con condiciones de temperatra,
cocinas industriales, salas de ordenadores, piscinas...
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ANEXO II

Comprobación de la sección HE1: CONDICIONES PARA EL CONTROL DE LA
DEMANDA ENERGÉTICA

1. CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA

1.1 Transmitancia de la envolvente térmica

La transmitancia térmica (U) de cada elemento perteneciente a la envolvete térmica no superará el valor límite (Ulim) de la tabla
3.1.1.a de la sección HE1 del CTE.

Cerramientos opacos

U(W/m2K) Ulímite(W/m2K) Cumple

COBERTA INCLINADA 0.22 0.33 Sí
SOLERA 0.25 0.59 Sí
FAÇANA SUD 1 0.31 0.37 Sí
FAÇANA SUD 2 0.29 0.37 Sí
FAÇANA EST 0.31 0.37 Sí
FAÇANA NORD 0.31 0.37 Sí
FAÇANA OEST 0.31 0.37 Sí
FAÇANA S-CONTACTE
TERRENY 0.25 0.59 Sí

FAÇANA E-CONTACTE
TERRENY 0.25 0.59 Sí

FAÇANA N-CONTACTE
TERRENY 0.25 0.59 Sí

Huecos

U(W/m2K) Ulímite(W/m2K) Cumple

PORTA ACCES 1.46 1.8 Sí
FINESTRA 1 1.5 1.8 Sí
FINESTRA 2 1.31 1.8 Sí
FINESTRA 3 1.5 1.8 Sí
FINESTRA 4 1.56 1.8 Sí
FINESTRA 5 2.37 5.7 Sí
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1.2 Coeficiente global de transmisión de calor

El coeficiente global de la transmisión de calor a tráves de la envolvente térmica (K) del edificio, o parte del mismo, con uso distinto
residencial privado, no superará el valor límite (Klim) obtenido de la tabla 3.1.1.c-HE1

Los valores límite de las compacidades intermedias (1<V/A<4) se obtienen por interpolación.

Compacidad [m] 1.11

Las unidades de uso con actividad comercial cuya compacidad V/A sea mayor que 5 se eximen del cumplimiento de la tabla
3.1.1.c-HE1.

K = 0.39 W/m²K

K lim = 0.44 W/m²K

Cumple

                                                                      K

Siendo:

K: coeficiente global de transmimsión de calor de la envolvente térmica o parte del mismo.

klim: valor límite coeficiente global de transmimsión de calor de la envolvente térmica o parte del mismo expresado en W/m²K.

Los elementos con soluciones constructivas diseñadas para reducir la demanda energética, tales como invernaderos adosados,
muros parietodinámicos cuyas prestaciones o comportamiento térmicos no se describen adecuadamente mediante la transmitancia
térmica, están excluidos de las comprobaciones relativas a la transmitancia térmica (U) y no se contabilizan para el coeficiente global
de transmisión de calor (K).
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1.3 Control solar

En el caso de edificios nuevos y ampliaciones, cambios de uso o reformas en las que se renueve más del 25% de la superficie total
de la envolvente térmica final del edificio, el parámetro de control solar (qsol;jul) no superará el valor límite de la tabla 3.1.2-HE1.

Este parámetro cuantifica una prestación del edificio que consisye e su capacidad para bloquear la radiación solar y presupone la
activación completa de los dispositivos de sombra móviles. Sin embargo. debe tenerse en cuenta que para el cálculo del consumo
energético del edificio, el valor efectivo del control solar dependerá en menor medida de la eficacia de las protecciones solares
móviles, debido al régimen efectivo de activación y desactivación de las mismas y más del resto de elementos que intervienen en el
control solar (sombras fijas, características de los huecos...) que deben, por tanto proyectare adecuadamente.

qsol;jul: 1.85 kWh/m²mes

qsol;jul lim 4.0 kWh/m²mes

Cumple

                                                                          

Siendo:

qsol;jul: parámetro de control solar

qsol;jul valor límite del parámetro de control solar expresado en kWh/m²mes.



Fecha: 27/4/2022

Ref. Catastral: 6757601CG3775N0001DK Página 13 de 18

1.4 Permeabilidad al aire

Las soluciones constructivas y condiciones de ejecución de los elementos de la envolvente térmica asegurarán una adecuada
estanqueidad al aire. Se cuidarán los encuentros entre huecos y opacos, puntos de paso a través de la envolvente térmica y
puertas de paso a espacios no acondicionados.

La permeabilidad al aire (Q100) de los huecos que pertenezcan a ala envolvente térmica no superará el valor límite de la tabla
3.1.3.a-HE1

Huecos

Permeabilidad(m3/hm2) Permeabilidad
límite(m3/hm2) Cumple

PORTA ACCES 9.0 9.0 Sí
FINESTRA 1 0.0 9.0 Sí
FINESTRA 2 0.0 9.0 Sí
FINESTRA 3 0.0 9.0 Sí
FINESTRA 4 9.0 9.0 Sí
FINESTRA 5 9.0 9.0 Sí
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2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para la comprobación del cumplimiento del edificio según el CTE 2019.

2.a. Definición de la zona climática de la localidad en la que se ubica el edificio, de acuerdo a la zonificación
establecida en la sección HE 1

Localidad PESSONADA
Zona climática según el DB HE1 E1

2.b. Descripción geométrica, constructiva y de usos del edificio: orientación, definición de la envolvente térmica, otros
elementos afectados por la comprobación de la limitación de descompensaciones en edificios de uso residencial
privado, distribución y usos de los espacios

Superficie habitable [m2] 99.43

Imagen del edificio Plano de situación

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie (m2) U (W/m2K)

COBERTA INCLINADA Cubierta 103.17 0.22
SOLERA Suelo 99.43 0.25
FAÇANA SUD 1 Fachada 56.05 0.31
FAÇANA SUD 2 Fachada 12.52 0.29
FAÇANA EST Fachada 18.95 0.31
FAÇANA NORD Fachada 67.04 0.31
FAÇANA OEST Fachada 27.89 0.31
FAÇANA S-CONTACTE
TERRENY Fachada 3.71 0.25

FAÇANA E-CONTACTE
TERRENY Fachada 8.24 0.25

FAÇANA N-CONTACTE
TERRENY Fachada 5.34 0.25

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Factor solar

PORTA ACCES Conocido 5.45 1.0 0.42
FINESTRA 1 Conocido 4.0 1.0 0.42
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Nombre Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Factor solar

FINESTRA 2 Conocido 9.3626 1.0 0.42
FINESTRA 3 Conocido 4.0 1.0 0.42
FINESTRA 4 Conocido 1.265 1.0 0.42
FINESTRA 5 Conocido 1.001 1.0 0.42

2.c. Condiciones de funcionamiento y ocupación

Superficie (m2) Perfil de uso

99.43 Intensidad Baja - 8h

2.d. Procedimiento empleado para el cálculo de la demanda energética y el consumo energético

Procedimiento utilizado y versión CEXv2.3

2.e. Demanda energética

Nombre kWh/m2año

Demanda de calefacción 101.3
Demanda de refrigeración 0.0
Demanda de ACS 0.0
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3. DATOS PARA EL CÁLCULO DE LA DEMANDA

3.1 SOLICITACIONES EXTERIORES

Se consideran solicitaciones exteriores las acciones del clima sobre el edificio, tomando como zona climática la de referencia a
la localidad según el CTE 2019.

3.2 SOLICITACIONES INTERIORES Y CONDICIONES OPERACIONALES

Las solicitaciones interiores son las cargas térmicas generadas en el interior del edificio debido a los aportes de energía de los
ocupantes, equipos e iluminación.

Las condiciones operacionales se definen por los siguientes parámetros que se recogen en los perfiles de uso del Apéndice C
de la sección HE1 del CTE 2019.

a) Temperatura de consigna de calefacción

b) Temperatura de consigna de refrigeración

c) Carga interna debida a la ocupación

d) Carga interna debida a la iluminación

e) Carga interna debida a los equipos.

Se especifica el nivel de ventilación de cálculo para los espacios habitables y no habitables.
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4. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE LA DEMANDA

El procedimiento de cálculo utilizado ha sido CEXv2.3

El procedimiento de cálculo permite determinar la demanda energética de calefacción y refrigeración necesaria para mantener
el edificio por periodo de un año en las condiciones operacionales definidas en el apartado 4.2 de la sección HE1 del CTE
cuando este se somete a las solicitaciones interiores y exteriores descritas en los apartados 4.1 y 4.2 del mismo documento. El
procedimiento de cálculo puede emplear simulación mediante un modelo térmico del edificio o métodos simplificados
equivalentes.

El procedimiento de cálculo permite obtener separadamente la demanda energética de calefacción y de refrigeración.

4.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO

El procedimiento de cálculo considera los siguientes aspectos:

a) El diseño, emplazamiento y orientación del edificio

b) La evolución hora a hora en régimen transitorio del proceso térmico

c) El acoplamiento térmico entre zonas adyacentes del edificio a distintas temperaturas

d) Las solicitaciones interiores, solicitaciones exteriores y condiciones operacionales especificadas en los apartados 4.1 y 4.2
de la sección HE1 del CTE.

e) Las ganancias y pérdidas de energía por conducción a través de la envolvente térmica del edificio, compuesta por los
cerramientos opacos, los huecos y los puentes térmicos, con consideración de la inercia térmica de los materiales

f) Las ganancias y pérdidas producidas por la radiación solar al atravesar los elementos transparentes o semitranparentes y
las relacionadas con el calentamiento de los elementos opacos de la envolvente térmica considerando las propiedades de
los elementos, su orientación e inclinación y las sombras propias del edificio u otros obstáculos que puedan bloquear dicha
radiación.

g) Las ganancias y pérdidas producidas por el intercambio de aire con el exterior debido a ventilación e infiltraciones
teniendo en cuenta las exigencias de calidad del aire de los distintos espacios y las estrategias de control empleadas.

4.2 MODELO DEL EDIFICIO

4.2.1 Envolvente térmica del edificio

Son todos los cerramientos que delimitan los espacios habitables con el aire exterior, el terreno u otro edificio, y por todas las
particiones interiores que delimitan los espacios habitables con espacios no habitables en contacto con el ambiente exterior.

4.2.2 Cerramientos opacos

Se han definido las características geométricas de los cerramientos de espacios habitables y no habitables, así como de
particiones interiores que estén en contacto con el aire o el terreno o se consideren adiabáticos a efectos de cálculo.

Se han definido los parámetros de los cerramientos, definiendo sus prestaciones térmicas, espesor, densidad, conductividad y
calor específico de las capas.

Se han tenido en cuenta las sombras que pueden arrojar los obstáculos en los cerramientos exteriores.

4.2.3 Huecos

Se han definido características geométricas de huecos y protecciones solares, sean fijas o móviles y otros elementos que
puedan producir sombras o disminuir la captación solar de los huecos.

Se ha definido transmitancia térmica del vidrio y el marco, la superficie de ambos, el factor solar del vidrio y la absortividad de la
cara exterior del marco.

Se ha considerado la permeabilidad al aire de los huecos para el conjunto de marco vidrio.
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Se ha tenido en cuenta las sombras que pueden arrojar los obstáculos de fachada, incluyendo retranqueos, voladizos, toldos,
salientes laterales o cualquier elemento de control solar.

4.2.4 Puentes térmicos

Se han considerado los puentes térmicos lineales del edificio, caracterizados mediante su tipo, la transmitancia térmica lineal,
obtenida en relación con los cerramientos contiguos y su longitud.

El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa, el contenido que aparece en el mismo, es consecuencia de los datos proporcionados por el usuario, la información contenida en el

mismo tiene carácter meramente orientativo y en ningún caso es de naturaleza vinculante, por ello SAINT- GOBAIN ISOVER IBÉRICA S.L. así como cualquiera de las restantes empresas que

formen parte del mismo grupo empresarial de aquella, declinan cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no

garantizan el contenido de este documento en cuanto a su exactitud, fiabilidad exhaustividad. Cualquier uso que pueda hacerse de dicha información es responsabilidad exclusiva del usuario.



 

1.6. Protecció enfront el soroll. 
S’adjunta justificació. 
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1. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ESTRUCTURAL ADOPTADA. 
 
1.1. Generalitats 
 

TÍTOL DEL PROJECTE  REHABILITACIO DE LES ANTIGUES ESCOLES DE PESSONADA. CENTRE 
BOUMORT. 

ARQUITECTA ELISABET CLARÓ 
. 

MUNICIPI PESSONADA (CONCA DE DALT) 
 

PROMOTOR AJUNTAMENT DE CONCA DE DALT 
 

PERÍODE DE SERVEI 50 ANYS 
 

TIPUS DE CONTROL 
PREVIST 

ESTADÍSTIC 

 
1.2. Preexistències, feines prèvies, edificacions veïnes. 
 

El projecte que la present memòria documenta consisteix en la reforma de l’escola de la localitat lleidatana 
de Pessonada per a convertir-la en un centre d’interpretació. 
 
L’actual edifici és una construcció rectangular d’una planta amb unes mides en planta de 19.25 metres de 
llargada per 7.00 metres d’amplada. Sobre aquesta construcció es preveu la substitució de la coberta i la 
construcció d’un altell de manteniment interior. 
 
Com a feines prèvies caldrà la retirada de tots aquells elements que puguin interferir en la realització de les 
tasques de reforma i ampliació. No hi ha construccions veïnes adossades a la construcció actual i les mes 
properes estan prou separades com per provocar algun tipus d’afectació. 

 
 
1.3. Característiques del terreny. 
 

Les característiques del terreny no són necessàries pel desenvolupament del projecte ja que les actuacions 
previstes no plantegen una modificació substancial del pes de l’edifici. 
 

1.4. Descripció de l’estructura 
 
Tal i com s’ha comentat a l’apartat anterior, es preveu la reforma d’un edifici docent per a convertir-lo en un centre 
de interpretació. Les dimensions de l’edifici reformat no superen les mides màximes que estableix la normativa per 
tal de fer un càlcul tèrmic de l’estructura, per la mateixa raó no ha estat necessari la previsió de junts de dilatació. 
 
Les actuacions previstes consisteixen en la substitució de l’actual coberta per una que millori les condicions 
tèrmiques i acústiques i la construcció d’un altell de manteniment per allotjat les diverses instal·lacions de l’edifici. 
 
Tot seguit s’especifiquen les característiques de les tipologies estructurals previstes en el present projecte. 

 
 
1.4.1. Fonaments 

 
No està previst intervenir sobre la fonamentació de l’actual edifici ja que no es produirà un increment 
considerable del pes de l’edifici.  
 
 
1.4.2. Contenció de terres 

 
A nivell de contenció de terres, no hi ha cap actuació prevista. 
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1.4.3. Estructura 
 

A nivell d’estructura cal destacar el nou altell interior per allotjar instal·lacions que es preveu a base de perfils 
metàl·lics encastats en els actuals murs de paredat de pedra. Aquestes bigues suportaran una tarima de 
fusta que farà la doble funció estructural i d’acabat. 
 
L’altra actuació està centrada en la coberta. Serà una coberta nova i està prevista amb bigues i biguetes de 
fusta que es recolzaran sobre uns cèrcols de formigó que coronaran els actuals murs de càrrega. Val a dir 
que la coberta que coronarà l’actual volum docent es planteja amb uns cavalls atirantats per tal de minimitzar 
les empentes laterals sobre els murs de càrrega. 
 
Es preveu també l’obertura d’un pas de porta per accedir a l’interior de l’edifici per la qual cosa serà 
necessari posar unes llindes metàl·liques que, de més a més, faran la doble funció de suportar la petita 
estructura del cancell d’accés a l’edifici. 
 

 
1.5. Procés constructiu 

 
L’estructura projectada per a l’ampliació és convencional per a una actuació d’aquest tipus. Caldrà 
enderrocar l’actual cobert per poder executar el cèrcol perimetral i la nova estructura de cavalls. L’actuació a 
l’interior de l’edifici es pot realitzar abans de finalitzar la coberta o amb posterioritat, de la mateixa manera 
que l’obertura del pas de porta  
 
Tots els elements estructurals han d’estar degudament apuntalats fins que es pugui garantir la resistència 
característica que s’especifica en el present document. 
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2. SEGURETAT ESTRUCTURAL 
 

Per definir les bases de càlcul que determinaran la seguretat estructural d’un edifici s’han seguit les 
indicacions per l’anàlisi estructural, els coeficients parcials i l’aptitud pel servei que defineix el Codi Tècnic de 
l’edificació tant el DB-SE específic de seguretat estructural. També s’ha tingut en compte les exigències del 
codi estructural, ja que actua en convivència amb el CTE. 
 
A continuació s’exposen els paràmetres bàsics de les normatives esmentades que s’ha considerat en el 
càlcul de l’edifici objecte de la memòria.   

 
 
2.1. Anàlisis estructural 
 

La comprovació estructural d’un edifici requereix determinar les situacions de dimensionat que resultin 
determinants per el càlcul, establir les accions a tenir en compte i els models adequats, realitzar l’anàlisi 
estructural i verificar que no es sobrepassen els estats límits.  
 
A les verificacions es tenen en compte els efectes del pas del temps que poden incidir a la capacitat portant o 
a l’aptitud pel servei, en correspondència amb el període de servei. Les situacions de dimensionat engloben 
totes les condicions i circumstàncies previsibles durant l’execució i la utilització de l’obra, determinant les 
combinacions d’accions necessàries per cada condició.  
 
Les situacions de dimensionat es classifiquen en persistents (condicions normals d’ús), transitòries 
(condicions aplicades durant un temps limitat) i extraordinàries (condicions excepcionals com les accions 
accidentals).  
 
Pel que fa a les consideracions que s’exposen a continuació, els estats límits, les accions i els mètodes de 
càlcul, les diferències no són considerables i hem pres com a model el que estipula el CTE.  
 
 
Els Estats Límits (ELU, ELS) 
 
S’anomenen estats límits aquelles situacions segons les quals, de ser superades, es considera que l’edifici 
no compleix els requisits estructurals per els quals ha estat concebut.  
 
Els estats límits últims (ELU) són els que, de ser superats, constitueixen un risc per les persones, ja que 
poden produir un col·lapse total o parcial de l’edifici.  
 
Com estats límits últims han de considerar-se els deguts a :  
 

- Pèrdua de l’equilibri de l’edifici o d’una part estructuralment independent. 
 

- Error per deformació excessiva, transformació de l’estructura o part d’ella en un mecanisme, 
trencament dels elements estructurals o de les unions, o inestabilitat d’elements estructurals 
incloent els originats per efectes depenent del temps, com la corrosió o la fatiga.  

 
Els estats límits de servei(ELS)són els que, de ser superats, afecten el confort i el benestar dels usuaris o 
terceres persones, el correcte funcionament de l’edifici o la imatge de la construcció. Aquests estats poden 
ser reversibles o irreversibles, en funció a les conseqüències que suposen l’excés dels límits especificats 
com admissibles, un cop desaparegudes les accions que els han produït.  
 
Com a estats límits de servei poden considerar-se els deguts a : 
 

- Les deformacions que afectin a la imatge de l’obra, al confort dels usuaris o al funcionament 
d’equips i instal·lacions.  
 

- Les vibracions que causin una falta de confort a les persones o afectin a la funcionalitat de l’obra.  
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- Els danys o el desgast que poden afectar desfavorablement a la imatge, la durabilitat o la 
funcionalitat.  

A part d’aquestes consideracions a nivell de fonaments també s’ha tingut en compte els estats límits de 
servei deguts a: 
 

- Els moviments excessius de la fonamentació que poden induir esforços o deformacions 
anormals a la resta de l’edificació, que encara que no arribin a trencar-la, afecten a la imatge de 
l’obra, el confort o el funcionament.  
 

- Les vibracions que es poden transmetre a la resta de l’estructura. 
 
 
Classificació de les accions. 
 
Les accions que s’apliquen a un càlcul es classifiquen per la seva variació en el temps:  
 

- Accions permanents (G): són aquelles que actuen en tot moment sobre l’edifici amb posició 
constant: la magnitud pot ser constant com el pes propi de l’estructura, o no, com les accions 
reològiques però amb una variació menyspreable.  
 

- Accions Variables (Q): són aquelles que poden actuar o no sobre un edifici, com les degudes per 
l’ús o les accions climàtiques. 

 
- Accions accidentals (A): són aquelles la probabilitat de que succeeixi és petita però de gran 

importància, com el sisme, l’incendi, l’impacte o l’explosió.  
 

Les accions imposades com els assentaments o retraccions, es consideren accions permanents o variables, 
en funció de la seva variabilitat.  
 
Les accions es defineixen en el càlcul pel seu valor característic Fk. Per les accions permanents s’adopta 
normalment un valor mig a no ser que la variació del mateix pugui ocasionar una resposta estructural 
significativa. Les accions variables, es determinen per un valor amb probabilitat de no ser superat durant un 
període de referència específic. En el cas de les accions climàtiques els valors estan basats en la probabilitat 
corresponent a l’estudi d’un període de retorn de 50anys. Les accions accidentals es representen amb un 
valor nominal que s’assimila al de càlcul.  
 
Entenem que el CTE ha inclòs aquest grup dins del conjunt de les accions permanents, aplicant el valor límit 
superior com a opció més desfavorable, i és així com s’ha considerat en el càlcul.  
 
 
Mètodes per l’anàlisi estructural. 
 
L’anàlisi estructural es basa en models adequats de l’edifici que proporcionen una previsió suficientment 
precisa del seu comportament, que permeten tenir en compte totes les variables significatives i que 
reflecteixen adequadament els estats límits a considerar.  
 
Es poden establir diversos models estructurals, complementaris, que defineixen diferents parts de l’edifici, o 
alternatius, que poden representar millor diferents comportaments o efectes. S’utilitzen models específics per 
zones singulars de l’estructura on no siguin aplicables les hipòtesis clàssiques.  
 
Les condicions de geometria i suports es modelitzen en concordança amb l’edifici projectat, buscant la 
màxima similitud entre ells.  
 
En l’execució del model de càlcul es tenen en compte els efectes de les accions dinàmiques sobre els 
elements significatius contemplant la seva rigidesa, massa, resistència, etc. El model té en compte també la 
interacció de la fonamentació amb l’estructura en el cas de ser significativa .  
 
Per a la modelització de l’estructura dels edificis de formigó s’han seguit les indicacions i els models definits 
en el codi estructural.  
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2.2. Coeficients parcials i combinacions d’hipòtesis estats límits últims 
 

Per a la determinació de l’efecte de les accions, així com la resposta estructural, s’utilitzen els valors de 
càlcul de les variables, obtinguts a partir dels seus valors característics, multiplicant o dividint per els 
corresponents coeficients parcials per les accions i la resistència, respectivament.  
 
Per garantir que hi ha suficient estabilitat del conjunt de l’edifici o d’una part del mateix, per totes les 
situacions de dimensionat, es compleix la següent condició: 
   
     Ed,dst≤ Ed, stb 

 
 On 
 
 Ed,dst: valor de càlcul dels efectes de les accions desestabilitzadores 
 Ed, stb: valor de càlcul dels efectes de les accions estabilitzadores 
 
Per garantir que hi ha suficient resistència de l’estructura portant o d’un element estructural, secció o unió 
entre elements, totes les situacions de dimensionat compleixen : 
    
     Ed≤ Rd   

 On 
 
 Ed: valor de càlcul de l’efecte de les accions. 
 Rd  : valor de càlcul de la resistència corresponent.  
 
La formulació general per el càlcul de les combinacions d’hipòtesis es determina a partir de l’expressió:  

 


1j

 G, j x Gk, j  + p x P + Q,1 x  Qk,1 +
1i

 Q, i xψ0, i xQk, i 

 
És a dir, es considera simultàniament l’actuació de les accions permanents, G, inclòs el pretesat en cas 
d’existir, P, les accions variables, Q, havent-se d’aplicar de manera successiva en els diferents anàlisis. 
 
La combinació d’accions en el cas d’intervenir l’efecte d’una acció extraordinària respon a la formulació 
següent:  

 


1j

 G, j xGk, j  + p x P +  Ad+ Q,1 x ψ1, 1 x Qk,1 +
1i

 Q, i xψ2, i xQk, i 

 
És a dir, es considera l’acció simultània de totes les accions permanents, G, una acció accidental , Ad, i les 
accions variables (Q), una en valor freqüent i les altres casi permanents, alternant l’ordre d’aquestes últimes 
en les diferents hipòtesis de càlcul.  
 
En una situació extraordinària, tots els coeficients de seguretat ( G, p, Q )s’apliquen amb valor 0 si el 

seu efecte és favorable, i valor 1 si el seu efecte és desfavorable.  
 
En el cas que l’acció accidental sigui l’acció sísmica, totes les accions variables s’apliquen amb un valor 
casi permanent, segons l’expressió: 
 


1j

Gk, j  +P +  Ad+
1i

 2, i x Qk, i 

 
En els casos en que la relació entre les accions i el seu efecte no es pugui aproximar de forma lineal, per la 
determinació dels valors de càlcul de l’efecte de les accions es realitza un anàlisi no lineal, considerant que: 
 

- Si els efectes globals de les accions creixen més ràpidament que elles, els coeficients parcials 
s’apliquen com l’indicat en la formulació anterior.  
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- Si els efectes globals de les accions creixen més lentament que elles, els coeficients parcials 
s’apliquen als efectes de les accions, determinant a partir del valor representatiu de les mateixes.  

 
El valor de combinació d’una acció variable representa la seva intensitat en el cas de que, en un determinat 
període, actuï simultàniament amb un altre acció variable, estadísticament independent. En el DB-SE que 
s’utilitza per la formulació de càlcul aquest valor es defineix com a Ψo. 

 
El coeficient Ψ1, correspon al valor freqüent d’una acció variable que es determina de manera que sigui 
superat durant un 1% del temps de referència.  

 
Finalment el valor casi permanent d’una acció variable es determina de manera que sigui superat durant 
el 50% del temps de referència i se li aplica el coeficient Ψ2 

 
Taula 4.1 (Segons CTE-SE) Coeficients parcials de seguretat ( )per les accions. 

 
Taula 4.2 (Segons CTE-SE)Coeficients de simultaneïtat (ψ).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) A les cobertes transitables, s’adoptaran els valors corresponents al ús des del que s’accedeix. 
 
 
Pel que fa al codi estructural les combinacions d’hipòtesis són les mateixes. Pel que fa a la formulació, 
definides per el CTE, únicament afegint el factor de les accions permanents de valor variable (Q*). Són 
variables els coeficients de majoració de les accions ( ),que s’adjunten a la taula següent:  

 

  Ψo Ψ1 Ψ2 

Sobrecàrrega superficial d’ús    

Zones residencials (Categoria A) 0,7 0,5 0,3 

Zones administratives (Categoria B) 0,7 0,7 0,6 

Zones destinades al públic (Categoria C) 0,7 0,7 0,6 

Zones comercials (Categoria D) 0,7 0,7 0,6 

Zones de trànsit i aparcament vehicles lleugers (Categoria F) 0,7 0,7 0,6 

Cobertes transitables (Categoria G) (*) 

Cobertes només manteniment (Categoria H) 0 0 0 

Neu       

altituds > 1000m 0,7 0,5 0,2 

altituds ≤ 1000m 0,5 0,2 0 

Vent 0,6 0,5 0 

Temperatura 0,6 0,5 0 

Accions variables del terreny 0,7 0,7 0,7 

Verificació Tipus d’acció Situació persistent o transitòria 

    desfavorable favorable 
Resistència Permanent   

      Pes Propi, Pes terreny 1,35 0,8 

Empenta terreny 1,35 0,7 

Pressió aigua 1,2 0,9 

    

Variable 1,5 0 
Estabilitat   desestabilitzadora estabilitzadora 

Permanent   

      Pes Propi, Pes terreny 1,1 0,9 

Empenta terreny 1,35 0,8 

Pressió aigua 1,05 0,95 

    

Variable 1,5 0 
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Coeficients parcials de seguretat per les accions aplicables per la avaluació dels Estat Límits 
Últims (ELU) 

 
 
 
2.3. Coeficients parcials de seguretat per a determinar la resistència 
 

2.3.1. Acer 
 

En el cas de l’acer, s’adoptaran els següents valors:  
 

a)  M0 = 1.05  coeficient parcial de seguretat relatiu a la plastificació del material 

b)  M1 = 1.05  coeficient parcial de seguretat relatiu als fenòmens d’inestabilitat  

c)  M2 = 1.25  coeficient parcial de seguretat relatiu a la resistència última del material o secció, 

   i a la resistència dels medis d’unió 
d)  M3 = 1.1  coeficient parcial per la resistència al lliscament d’unions amb claus pretesats 

   en Estat Límit de Servei 
      M3 =1.25  coeficient parcial per la resistència al lliscament d’unions amb claus pretesats 

    en Estat Límit d’últim 

       
 M3 = 1.4  coeficient parcial per la resistència al lliscament d’unions amb claus pretesats 

    i forats esquinçats o amb sobre dimensió 
 
 

2.3.2. Fusta 
 

En el cas de la fusta, s’adoptaran els següents valors: 
 

Taula 2.3 Coeficients parcials de seguretat per al material,  M(Segons CTE-SE-M)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.4. Aptitud de servei i combinacions d’hipòtesis estats límits de servei 
 

Per complir un comportament adequat, en relació a les deformacions, les vibracions o el desgast, s’aplica la 
corresponent de les següents combinacions d’accions.  En termes generals per el càlcul de les 
deformacions, la normativa permet no aplicar coeficients de majoració ()a les càrregues permanents i 

aplicar coeficients de simultaneïtat a les variables.  

Situacions persistents i transitòries   

Fusta massissa 1.30 

Fusta laminada encolada 1.25 

Fusta micro-laminada, taulell contraxapat, taulell d’encenalls orientats 1.20 

Taulell de partícules i taulell de fibres (durs, mitjos, densitat mitja, tous) 1.30 

Unions 1.30 

Plaques clau 1.25 

Situacions extraordinàries 1.0 

TIPUS D’ACCIÓ 
SITUACIÓ PERSISTENT O 

TRANSITÒRIA 
SITUACIÓ ACCIDENTAL 

Favorable Desfavorable Favorable Desfavorable 
Permanent G=1.00 G=1.35 G=1.00 G=1.00
Pretesat P=1.00 P=1.00 P=1.00 P=1.00
Permanent de valor no constant G*=1.00 G*=1.50 G*=1.00 G*=1.00
Variable Q=0.00 Q=1.50 Q=0.00 Q=1.00
Accidental  -----  A=1.00 A=1.00
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En els casos d’efectes degut a les accions de curt termini que poden resultar irreversibles, la combinació 
d’accions es realitza seguint la següent expressió: 
 


1j

Gk, j  +P + Qk,1 +
1i

ψ0, i xQk, i 

És a dir, es considera en el càlcul totes les càrregues permanents, una acció variable, en la seva totalitat, i la 
resta de càrregues variables amb el factor de simultaneïtat corresponent, modificant la variable no afectada 
per els coeficients parcials en cada hipòtesi.  
 
En els casos d’efectes deguts a accions de curta durada que poden resultar reversibles, la formulació per 
realitzar la combinació d’accions ha estat la següent: 
 


1j

Gk, j  +P + ψ1, 1 xQk,1 +
1i

ψ2, i xQk, i 

 
Finalment, per els casos d’efectes deguts a càrregues de llarga duració, s’ha calculat amb la següent 
expressió, que tracta totes les accions variables amb un mateix coeficient de quasi permanència. 
 


1j

Gk, j  +P +
1i

ψ2, i xQk, i 

Per el càlcul d’estats límits de servei amb la Instrucció EHE-08, la formulació és la mateixa exposada 
anteriorment procedent del CTE, i els coeficients de majoració corresponents, tots a 1 menys els aplicats al 
pretesat i posttesat que es defineixen al la taula 12.2 de l’Article 12. 
 
 
Deformacions. 
 
A nivell de fletxes relatives admissibles dels elements estructurals, es compleix la següent taula, les 
limitacions de la qual s’indiquen en el (CTE-SE 4.3.3.1) 
 

 
Les limitacions esmentades s’han de complir entre dos punts qualsevol de la planta, prenent com a llum el 
doble de la distància entre ells. En general es realitza aquesta comprovació pels dos sentits ortogonals de la 
planta.  
 
En els casos en els quals els elements suportats, tipus d’envans i paviments, tinguin més opcions de ser 
malmesos per les deformacions de l’estructura es prendran mesures constructives específiques.  
 
 
Desplaçaments horitzontals. 
 
A nivell de desplaçaments horitzontals es compleix segons la normativa CTE-SE la taula següent: 
 

INTEGRITAT DELS ELEMENTS 
CONSTRUCTIUS 

Desplom total 1/500 

Desplom locals 1/250 

Imatge de l’obra   <1/250 
 
 

INTEGRITAT DELS 
ELEMENTS 
CONSTRUCTIUS 

Sostres amb envans fràgils o paviments rígids sense junts 1/500 

Sostres amb envans ordinaris i paviments amb junts 1/400 

Resta de casos 1/300 

Confort dels usuaris   1/350 

Imatge de l’obra   1/300 
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3. ACCIONS A LA EDIFICACIÓ 
 

En l’avaluació d’accions per a determinar el comportament estructural de l’edifici que es presenta, s’ha tingut 
en compte la Normativa CTE- SE-AE Accions a la Edificació del Codi Tècnic de la Edificació, la instrucció 
EHE-08, el CTE-SE-C de fonaments, així com la Normativa NCSR-02, "Norma de Construcción 
Sismorresistente". 

 
 
3.1. Pesos propis de materials de construcció 
 

A continuació s’exposa una taula amb les densitats dels materials utilitzats habitualment en la construcció, ja 
sigui conformant elements estructurals o com a elements d’acabat que suposen una càrrega sobre 
l’estructura. La taula s’ha extret de l’annex C del llibre CTE-SE-AE d’Accions a la Edificació del Codi Tècnic.  
 

Taula C.1Pes específic aparent de materials de construcció (Segons CTE-SE-AE) 

 
 
 
3.2. Accions permanents 
 

3.2.1. Pesos propis sostres 
 

A continuació s’exposen els pesos propis dels elements estructurals considerats en el projecte que ens 
ocupa, que actuen com a concàrregues en el càlcul de l’estructura. Els valors s’expressen per kN/m2, i 
s’extreuen de ponderar la proporció ponderada per metre quadrat dels diferents elements que composen els 
sostres de projecte.  
 

TIPUS DE SOSTRE CANTELL NERVIS ALLEUGERIDOR PES PONDERAT  

Unidireccional 16cm Biguetes metàl·liques Solera ceràmica 0.50kN/m2 

Unidireccional Variable Biguetes fusta  Panell sandvitx 0.20kN/m2 
 

 
3.2.2. Càrregues permanents 

 
Com a càrregues permanents entenem aquelles càrregues que actuaran de forma continuada durant la vida 
útil de l’edifici. En el càlcul, depenent de la seva naturalesa, es poden aplicar com a càrregues superficials, 
lineals o puntuals.  
 
Com a càrregues superficials entenem els paviments, les impermeabilitzacions, pendents i tractaments de 
les cobertes i els cels rasos. 
 

MATERIALS Pes (kN/m3)  Pes (kN/m3) 

Materials ram de paleta   Metalls   
Sorrenca 21.0 a 27.0 Acer 77.0 a 78.5 
Basalt 27.0 a 31.0 Alumini 27.0 
Marbres 28.0 Coure 87.0 a 89.0 
Diorites, gneis 30.0 Estany 74.0 
Granit 27.0 a 30.0 Ferro colat 71.0 a 72.5 
Terracota compacte 21.0 a 27.0 Ferro sostre 76.0 
Fustes   Plom 112.0 a 114.0 
Tipus de C14 a C40 3.5 a 5.0 Zenc 71.0 a 72.0 
Laminada encolada 3.7 a 4.4 Altres   
Taulell contraxapat 5.0 Asfalt 24.0  
Taulell de fibres 8.0 a 10.0 Pissarra 29.0  
Taulell lleuger 4.0 Vidre 25.0  
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Com a càrregues lineals s’apliquen en el càlcul, les càrregues de les façanes i les baranes de balcons o 
escales.  
 
Les càrregues puntuals es poden trobar en alguns casos com una pèrgola, maquinària molt específica o 
elements similars no estructurals recolzats sobre l’edifici o en algun punt del mateix.  
 
TIPUS DE 
CÀRREGA 

DEFINICIÓ ACCIÓ DE CÀLCUL 

Superficial Paviments interiors 0.50 kN/m2 

Superficial Coberta 2.00 kN/m2 

Lineal Façana pedra 11.0 kN/m2 
 
 

3.2.3. Càrregues d’envans 
 

Les càrregues d’envans o divisions interiors es poden aplicar, segons la normativa CTE-AE com una càrrega 
superficial aplicada a tota la planta objecte de l’estudi.  
 
Segons s’indica a la norma, en els casos amb envans el pes dels quals no superi els 1.2kN/m2, amb un gruix 
que no superi els 0.08m i que la seva distribució en planta sigui sensiblement homogènia, la càrrega es 
podrà considerar superficial distribuïda homogèniament. El valor d’aquesta càrrega s’extraurà de multiplicar 
0.8kN/m2,  per la mitja de superfície d’envans en relació a la superfície de planta.   
 
En el projecte que ens ocupa no s’ha considerat una càrrega d’aquest tipus ja que no hi ha previsió de fer 
subdivisions en l’altell d’instal·lacions. 

 
 

3.2.4. Accions del terreny 
 

No han intervingut en el present projecte. 
 
 

3.2.5. Pretesat 
 

 En aquest projecte no s’ha aplicat el pretesat en cap dels seus elements.  
 
 
3.3. Accions variables 
 

3.3.1. Sobrecàrregues d’ús 
 

Les sobrecàrregues d’ús engloben el pes de tot el que pot gravitar sobre l’edifici en funció de l’ús al qual es 
destini. Per regla general, les sobrecàrregues degudes a l’ús s’assimilen a una càrrega superficial distribuïda 
uniformement. D’acord amb l’ús majoritari al que es destini cada zona, el valor característic s’extreu de la 
taula 3.1 del CTE-SE-AE. Sobrecàrregues molt concretes, com maquinaries, materials de biblioteques, 
magatzems o indústries, no estan englobats per la norma i es defineixen amb l’estudi concret de l’edifici.  
 
A continuació s’exposen els valors de sobrecàrrega d’ús que s’apliquen en aquest projecte: 
 
 Taula 3.1 Valors característics de les sobrecàrregues d’ús (Segons CTE-SE-AE) 

 
CATEGORIA D’ÚS SUBCATEGORIA DEFINICIÓ CÀRREGA UNIFORME CÀRREGA PUNTUAL 

C- públiques  Manteniment 1.0 kN/m2 2.0 kN 

F- cobertes  Manteniment 1.0 kN/m2  
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3.3.2. Sobrecàrregues de neu 
 

La distribució i la intensitat de càrrega de la neu depèn del clima del lloc, el tipus de precipitació, la geometria 
de la coberta o edifici, els efectes del vent i els intercanvis tèrmics dels paràmetres exteriors.  
 
La normativa defineix la formulació necessària per calcular la acumulació de neu i aplicar-la com una 
sobrecàrrega de l’edifici a la CTE-SE-AE. La inclinació de la coberta i la forma poden afavorir o no, 
l’acumulació de la neu.  
 
LOCALITAT Pessonada 
ZONA HIVERNAL ZONA 2 
ALTITUD TOPOGRÀFICA 891 msnm 
CÀRREGA CARACTERÍSTICA DE NEU 1.35kN/m2 
FACTOR DE FORMA 1 

 
 

3.3.3. Accions del vent 
 

Són les produïdes per el vent sobre els elements exposats a ell. Per llur determinació es considera que 
aquest actua horitzontalment sobre els elements i amb una direcció que forma un angle de ±10° respecte a 
l’horitzontal. 
 
La intensitat de la seva acció s’avalua directament a partir de la velocitat amb la que pot desplaçar-se i topar 
contra un element resistent, segons les consideracions de l’article 3.3 del CTE SE-AE (Codi Tècnic de 
l’Edificació). 
 
L’acció concreta sobre un element superficial es dedueix aplicant els articles 3.3.2, 3.3.3,3.3.4 i 3.3.5 de 
l’anterior Normativa, relatius a la determinació del coeficient eòlic, tant en construccions tancades com 
obertes, i a la influència de l’esveltesa dels elements. 
 
L’acció del vent, en general una força perpendicular a la superfície de cada punt exposat, o pressió estàtica, 
qe pot expressar-se com: 
    qe = qb · Ce · Cp 

 
En el cas particular que es discuteix, els paràmetres considerats són els que es detallen: 
 

- “qb” Pressió dinàmica del vent (segons annex D Figura D1):  
 

   qb=0.52kN/m2(Zona C) 
 

- “Ce” Coeficient d’exposició (segons taula 3.3): 
 

   Grau d’aspror: IV 
   Alçada del punt considerat: 5.65m 

 
 
Taula 3.3Valors del coeficient d’exposició Ce(Segons CTE-SE-AE)  
 

GRAU D’ASPROR DE L’ENTORN 
Alçada del punt considerat (m) 

3 6 9 12 15 18 24 30 
I.-Límit del mar o d’un llac, amb una superfície 
d’aigua en la direcció del vent de com a mínim 5Km 
de longitud. 

2.2 2.5 2.7 2.9 3.0 3.1 3.3 3.5 

II.-Terreny rural pla sense obstacles ni arbrat 
d’importància. 

2.1 2.5 2.7 2.9 3.0 3.1 3.3 3.5 

III.-Zona rural accidentada o plana amb alguns 
obstacles aïllats, com arbres o construccions 
petites. 

1.6 2.0 2.3 2.5 2.6 2.7 2.9 3.1 



 

 
 
 
 pàgina 14 de 65 

 Memòria Tècnica de l’Estructura 

IV.-Zona urbana en general, industrial o forestal. 1.3 1.4 1.7 1.9 2.1 2.2 2.4 2.6 
V.-Centre de negocis de grans ciutats, amb profusió 
d’edificis en alçada. 

1.2 1.2 1.2 1.4 1.5 1.6 1.9 2.0 

    
Ce= 1.4 

 
  

- “Cp” Coeficient eòlic (cobertes a dos aigües): 
  
 α = 20º 

A > 10 m2 
 
Ortogonal al pendent:  
 
  F G H I J 

    
    Succió -0.85 -0.75 -0.29 -0.4 -0.8 
    Pressió  0.35  0.35  0.7  -  - 

 
Paral·lel al pendent:  
 
  F G H I  

    
    Succió -1.2 -1.4 -0.8 -0.5  
     

*es consideren accions favorables ja que, en cap cas, es supera el pes de la coberta. 
 

 
3.3.4. Accions tèrmiques 
 
Tal i com s’indica al primer apartat de la present memòria, l’estructura de l’edifici que ens ocupa s’ha 
dissenyat de manera que les seves dimensions no superin les recomanades per la Normativa vigent per 
tal de no realitzar el càlcul tèrmic de l’estructura. 
 
 

3.4. Accidentals 
 
3.4.1. Accions de sísmiques 
 
En la determinació de les accions sísmiques s’ha considerat la Normativa vigent: 
NCSR-02: “Norma de construcción sismorresistente. (Parte general y edificación). Real Decreto 997/2002 
de 27 de Septiembre”. 
 
Per a la determinació de la pertinència del càlcul sísmic per a la construcció que ens ocupa, la Norma 
estableix cinc criteris perceptius de índole general que corresponen a: 

 
- Classificació de les construccions. (Apartat 1.2.2.) 
- Criteris d’aplicació de la Norma. (Apartat 1.2.3.) 
- Compliment de la Norma. (Apartat 1.3.) 
- Mapa de perillositat sísmica. Acceleració sísmica bàsica. (Apartat 2.1.) 
- Acceleració sísmica de càlcul. (Apartat 2.2.) 
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Classificació de la construcció (article 1.2.2) 
 

Importància moderada: són 
les que presenten una baixa 
probabilitat que el seu 
col·lapse per causa d’un 
terratrèmol pugui causar 
víctimes, interrompre un servei 
primari o produir danys 
econòmics rellevants a tercers. 

Importància normal: són aquelles, 
la destrucció de les quals per causa 
d’un terratrèmol pot ocasionar 
víctimes, interrompre un servei pe la 
col·lectivitat o produir importants 
pèrdues econòmiques, sense que 
en cap cas es tracti d’un servei 
imprescindible ni pugui donar lloc a 
efectes catastròfics. 

Importància especial: són 
aquelles la destrucció de les 
quals per causa d’un 
terratrèmol pugui interrompre 
un servei imprescindible o 
donar lloc a efectes 
catastròfics. 

El coeficient  de contribució (K) té en compte la influència dels diferents tipus de terratrèmols i la 
perillositat sísmica de cada punt. A nivell de tot Catalunya K = 1.0. Fora d’aquest àmbit mirar l’annex 1 
de la Norma 
En cas de dubtes a l’annex 1 es detallen tots els municipis que tinguin uns valors d’acceleració bàsica 
iguals o superiors a 0.04 g. 

Acceleració sísmica (article 2.2)  Ac = S · ρ · ab 
 

On “ab“és l’acceleració sísmica bàsica definida a la norma en el mapa sísmic de l’apartat 2.1. 

“ρ“ és un coeficient adimensional de risc 
Importància normal = 1 
Importància especial = 1.3 

C = és el coeficient 
del terreny (art 2.4) 

I Roca compacta, sòl cimentat o granulat molt dens 1.0 

II 
Roca molt fracturada, sòls granulats densos o amb 
cohesió i dur 1.3 

III 
Sòl granular mig compactat, o cohesió i consistència 
ferma o molt ferma 1.6 

IV Sòl granulat solt, o amb cohesió tova 2.0 

“S” és el coeficient 
d’amplificació del 
terreny 

ρ ·ab≤ 0,1g 
25,1

C
S   

0,1g<ρ ·ab< 0,4g )
25,1

1()1,0(33,3
25,1

C
x

g

a
xx

C
S b    

0,4g ≤ ρ · ab S = 1.0 

 
El criteri d’aplicació de la norma (art 1.2.3) és: 

Construccions 
d’importància 
moderada 

NO cal aplicar la norma 

ab<0.04 g NO cal aplicar la norma 
0.04 g ≤ab<0.08 g Cal aplicar la norma 

Excepcions: No cal aplicar la norma en edificis de normal importància 
sempre que: 
- disposin d’estructura de pòrtics arriostrats, amb característiques de 
resistència i rigidesa similars en les dues direccions, per resistir esforços 
horitzontals en qualsevol direcció 
- No es fonamenti l’edifici sobre terrenys potencialment inestables. 
No obstant, la Norma serà d’aplicació en els edificis de més de set plantes 
si l’acceleració sísmica de càlcul ac≥ 0.08 

ab≥0.08 g Cal aplicar la norma sense excepcions 

 
En el nostre cas tenim:  

Localitat Pessonada 
Importància normal 

ab <0.04g 
ρ 1.0 
C - 
S - 
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Per tant l’acceleració de càlcul serà: 
 

Ac = S · ρ · ab  = - 
 
Com que ab<0.04 g i la construcció del nostre cas és d’importància normal, la norma NCSE-02 no és 
aplicable. 
 
 
3.4.2. Accions d’incendi i impacte 
 
Les accions causades per l’incendi o l’impacte són considerades accions accidentals segons la normativa. 
En el cas del projecte que ens ocupa, no s’ha tingut en consideració cap d’aquests dos efectes al tractar-se 
d’un tipus d’edificació sense cap condicionant especial a aquest respecte.  
 
 

3.5. Altres accions 
 
3.5.1. Accions reològiques 
 
Als elements de formigó armat, en els casos que el procés constructiu ho ha aconsellat, s’ha considerat 
l’efecte de la retracció. Aquest efecte s’ha materialitzat aplicant sobre l’estructura un estat de 
deformacions de valor igual a la que provoca el coeficient de retracció que es defineix a l’apartat anterior. 
 
 

3.6. Quadre resum de les accions gravitatòries aplicades al projecte 
 

NIVELL PES PROPI 
CÀRREGUES 

PERMANENTS 

CÀRREGUES SOBRECÀRREGA SOBRECÀRREGA 
TOTAL 

ENVANS D’ÚS DE NEU 

Altell 0.50 KN/m2 0.50 KN/m2  1.00 KN/m2  2.00 KN/m2 

Cancell 0.50 KN/m2 0.50 KN/m2  1.00 KN/m2 1.30 KN/m2 3.30 KN/m2 

PL. Coberta 0.20 KN/m2 2.00 KN/m2  1.00 KN/m2 1.30 KN/m2 4.50 KN/m2 
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4. RESISTÈNCIA AL FOC 
 

4.1. Criteris CTE-SI-6 
 
Es considera que la resistència al foc és un element principal de l’edifici i aquest és suficient si: 
 

a) arriba a la classe indicada a les següents taules3.1. o 3.2 que representen el temps en minuts de 
resistència davant l’acció representada per la corba normalitzada temps-temperatura 
 

b) suporta aquesta acció durant el temps equivalent d’exposició al foc indicat a la taula B.2: 
 
 

Punt B.2(Segons CTE-SI) Corba normalitzada temps-temperatura 
 
Temps t, en min. 15 30 45 60 90 120 180 240 
Temperatura en el sector Өg, en ºC 740 840 900 950 1000 1050 1100 1150 
 

Aquests valors s’obtenen segon la fórmula: Өg = 20 + 345 log10 ( 8t+1 ) (ºC) 
 
 On 
 
 Өg és la temperatura del gas en el sector (ºC) 
 T és el temps des de l’inici de l’incendi (min) 
 

 
Taula 3.1. (Segons CTE-SI) Resistència al foc  suficient del elements estructurals 
 

Us del sector d’incendi considerat1 
Plantes de 
soterrani 

Plantes sobre rasant altura 
d’evacuació de l’edifici 

  <15 m <28 m ≥ 28 m 
Habitatge unifamiliar2 R30 R 30 - - 
Habitatge residencial, residència pública, docent, 
administrativa 

R120 R 60 R 90 R 120 

Comercial, pública concurrència, hospitalari R 1203 R 90 R 120 R 180 
Aparcament (edifici d’ús exclusiu o situat sobre un 
altre ús ) 

 R 90   

Aparcament (situat sota d’un ús diferent)  R 1204   
 
(1) La resistència al foc suficient d’un terra és la que resulta al considerar-lo com sostre del sector d’incendi situat sota aquest terra. 
(2) En habitatges unifamiliars adossats o agrupats, els elements que formen part de l’estructura comú tindran la resistència al foc exigible a un 
us d’habitatge residencial. 
(3) R 180 si l’alçada d’evacuació de l’edifici supera els 28 m. 
(4) R 180 quan es tracti d’aparcaments robotitzats.  
 
Taula 3.2(Segons CTE-SI) Resistència al foc suficient dels elements estructurals de zones de risc especial 
integrades als edificis(1) 

 
Risc especial baix R 90 
Risc especial mitja R 120 
Risc especial alt R 180 

 
(1) No serà inferior al de l’estructura portant de la planta de l’edifici excepte quan la zona es trobi sota una coberta no prevista per a 

avaluació i el fallo de la qual no suposi cap risc per a la seguret de les altres plantes ni per la compartimentació contra incendis, en 
aquest cap pot ser R30 
La resistència al foc suficient d’un sòl és la que resulta al considera-la com sostre del sector d’incendi situat sota el nomenat sòl. 

 
Les estructures de coberta lleugera no previstes per ser utilitzades en l’evacuació dels ocupants, i l’alçada 
dels quals, respecte al de la rasant exterior no superi els 28 m, així com els elements que només aguantin 
aquestes cobertes, podran ser R 30 quan el col·lapse no pugi ocasionar danys greus als edificis o 
establiments propers, ni comprometre l’estabilitat d’altres plantes inferiors o la compartimentació dels sectors 
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d’incendi. A aquests efectes, es pot entendre com lleugera aquella coberta la càrrega permanent de la qual 
no superi 1kN/m2. 
 
Els elements estructurals d’una escala protegida o d’un passadís protegit que pertanyin en el recinte 
d’aquests, seran com a mínim R 30. Quan es tracti d’escales especialment protegides no s’exigeix 
resistència al foc als elements estructurals. 
 
 
Capes protectores. 
 
La resistència al foc requerida es pot aconseguir mitjançant l’aplicació de capes protectores, la contribució de 
les quals a la resistència al foc de l’element estructural es determinarà d’acord amb la norma UNE ENV 
1338-3:2004. 
 
Per a resistències al foc R 120 com a màxim, els revestiments de guix poden considerar-se com a espessors 
addicionals de formigó equivalents a 1.8 cops el seu espessor real. Quan estiguin aplicats en sostres, per a 
resistències al foc R 90 com a màxim, es recomana que la seva posta en obra es realitzi per projecció, 
mentre que per valors R 120 o majors resulta necessari, havent-se a més de disposar d’un armat intern no 
combustible.  
 
Aquestes especificacions no són vàlides per a revestiments amb plaques de guix. 
 
 

4.2. Acer 
 
S’estableixen mètodes simplificats i taules que permeten determinar la resistència al foc dels elements d’acer 
davant l’acció representada per la corba normalitzada temps-temperatura. 
 
En l’anàlisi de l’element es pot considerar que les coaccions en els recolzaments i extrems del mateix en 
situació de càlcul en front a foc no varien respecte de les que es produeixen a temperatura normal. 
 
S’admet que la classe de les seccions transversals en situació de càlcul en front al foc és la mateixa que a 
temperatura normal. 
 
En elements amb seccions de paret prima (classe 4) la temperatura de l’acer en totes les seccions 
transversals no ha de superar els 350ºC. 
 
En quant as la resistència al foc dels elements d’acer revestits amb productes de protecció amb marca CE. 
Els valors dels elements de protecció que aquests aporten seran els avaluats pel nomenat marcat. 
 
En el cas que ens ocupa, els perfils metàl·lics aniran protegits amb una capa ignífuga amb un gruix que 
dependrà de les característiques tècniques del material.  
 
 

4.3. Fusta 
 
A continuació es detalla el procediment seguit per a determinar la resistència al foc dels elements 
estructurals de fusta. El mètode emprat és el del mètode simplificat de la secció reduïda que queda definit a 
l’annex E del  CTE DB-SI. 
 
 
Aquest mètode considera les següents hipòtesis: 
 

- Tan sols es fa un anàlisi dels elements estructurals de manera individualitzada sense tenir en 
consideració l’estructura global. 

- Les condicions de contorn i recolzament de l’element estructural, es corresponen amb les 
adoptades per a una temperatura normal. 

- No és necessari considerar dilatacions tèrmiques en elements de fusta, però si que cal 
considerar-les amb altres materials. 



 

 
 
 
 pàgina 19 de 65 

 Memòria Tècnica de l’Estructura 

 
 
 

Mètode de la secció reduïda. 
 
La verificació de la capacitat portant de l’element estructural es realitza seguint els mètodes establerts al DB 
SE-M tenint en consideració les regles simplificades que apareixen al capítol E.3 de l’annex esmentat 
anteriorment. 
 
La secció reduïda queda determinada en eliminar la profunditat eficaç de carbonització (def) de les cares 
exposades a l’acció del foc en el període de temps considerat. La profunditat eficaç de carbonització queda 
definida per l’expressió: 

 
Essent: 

- dchar,n   Profunditat carbonitzada nominal de càlcul 
- d0    7mm 
- k0    valor que varia en funció del temps d’exposició i de la protecció de les superfícies 

 
Amb aquest mètode els paràmetres de càlcul de la rigidesa i resistència es mantenen constants durant 
l’acció del foc, essent els mateixos que els característics incrementats per un coeficient kfi. Aquest valor varia 
en funció del tipus de fusta. 
 
També cal tenir present que el factor de modificació kmod es situació d’incendi es considera igual a la unitat. 
 
 
Profunditat carbonitzada. 
 
La normativa considera que es produeix carbonització en totes aquelles superfícies de fusta o derivats de la 
fusta, exposades a l’acció del foc, o bé, en aquelles superfícies protegides un cop la protecció deixi de ser 
efectiva. 
 

 
 

La fondària carbonitzada nominal de càlcul ( dchar,n ) es considera la distancia entre la superfície exterior de la 
secció inicial i la línia que defineix el front de carbonització per a un temps d’exposició determinat. Aquest 
valor es dedueix de l’expressió: 

 
On  
 

- t és el temps d’exposició al foc.  
- β0  és la velocitat de carbonització nominal i depèn del tipus de fusta segons el següent 

quadre. 
 



 

 
 
 
 pàgina 20 de 65 

 Memòria Tècnica de l’Estructura 

 
 
En fustes sense protecció, la velocitat de carbonització nominal de càlcul (β0) es considera constant durant to 
el temps d’exposició al foc, segons els valors de la taula anterior. 
 
 
Capes protectores. 
 
En el cas de fusta protegida, la velocitat de carbonització varia durant el temps d’exposició al foc. 
 
La velocitat de carbonització dels elements de protecció variarà en funció del tipus de material del 
revestiment i de les seves característiques tècniques que hauran d’estar especificades pel fabricant. 
 
El temps de falla del revestiment de protecció es pot produir per : 
 

- Carbonització o degradació mecànica del material de revestiment. 
 

- Insuficient longitud de penetració dels elements de fixació de la zona carbonitzada de la 
fusta. 

 
- Separació o distàncies inadequades dels elements de fixació. 

 
Les dos darreres, en el cas de revestiments de protecció consistents en l’addició d’una o varies capes de 
taulers de fusta o de derivats. 
 
Es permet l’ús de pintures o vernissos sempre que disposin de la documentació corresponent i els assaigs 
específics. 
 
 
Justificació del projecte: 
 
En el cas que ens ocupa, s’ha previst que sigui la fusta la que tingui unes dimensions suficients com per 
poder assolir el temps normatiu requerit per al normativa. 
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5. FORMIGÓ ARMAT 

 
5.1. Característiques generals del formigó 
 

S’utilitza tant per a la realització d’elements resolts amb formigó en massa com armat, i les seves 
característiques més rellevants i, a la vegada, considerades per a la realització dels càlculs que s’adjunten, 
són les següents. 
 
 
 Resistència a compressió. 
 
La resistència a compressió coincideix amb la resistència característica, definida al codi estructural, el seu 
valor, que es detalla particularment en els plànols de projecte, és 25N/mm2. 
 
S’ha de ressaltar que, sigui quin sigui el valor de la resistència, aquesta haurà d’assolir-se al 28è dia de la 
seva posada en obra, de manera que al 7èdia ja s’hagi obtingut, almenys, el 75% de la resistència que es 
sol·licita. 
 
 
Docilitat.  
 
La docilitat dels formigons queda establerta en el Plec de Condicions que s’adjunta. Cal esmentar, però, que 
la docilitat que li correspondrà a tot el formigó col·locat en obra és la plàstica, segons definició al respecte al 
codi estructural, i que la posada en obra dels formigons amb altres docilitats està estrictament prohibida, 
excepte en aquells casos en els que s’utilitzin fluïdificants o superplastificants, en les condicions que 
prescriuen els mencionats Plecs de Condicions. 
 
 
Mesura màxim de l’àrid. 
 
La mesura màxima de l’àrid acceptat per la confecció dels formigons de l’obra hauran de complir els 
requeriments del codi estructural, no acceptant-se valors del mateix, superiors als 20 mm. 
 
 
Contingut de ciment. 
 
El contingut de ciment es detalla a l’apartat 3.7 del Plec de Condicions. Per a la posta en obra del formigó 
armat (adjunt a la present memòria punt 5.3) el valors s’adeqüen ala que apareixen a la normativa. 
 
 
Aspecte extern.  
 
L’aspecte extern que hauran de presentar els formigons col·locats a obra es detallen explícitament en el Plec 
de Condicions per la posada en obra del formigó armat, adjunt a la present.  
 
A grans trets, cal esmentar que no s’accepten formigons esquerdats, no homogenis en color o textura o 
bruts, tant de fluorescències com taques d’òxid o greix. 
 
 
Característiques mecàniques. Diagrama s-e de càlcul. 
 
Per la determinació del comportament de les peces de formigó armat i per la seva comprovació ulterior s’ha 
adoptat el diagrama paràbola-rectangle, preconitzat pel codi estructural. 
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figura 1. Diagrama de càlcul del formigó. 

 
D’aquest diagrama, figura 1.-, cal destacar el tram elàstic no lineal constituït per la branca parabòlica, 
d’equació: 
    s= fcde(1-0.25e),  per 0 <e<0.2%. 
 on 
 
 s és la tensió. (σ) 
 fcd és la resistència de càlcul a compressió del formigó, obtinguda després de l’aplicació del  
  coeficient de minoració de resistències gf, detallat a l’apartat 4rt de la present memòria, i 
 e és la deformació unitària (ε), expressada en tant per mil, així com el tram rectilini de la seva fase 

plàstica, d’equació: 
 
    s= fcd, per 0.2% <e<0.35%. 
 
 
Característiques mecàniques.  Mòdul de deformació longitudinal.  
 
Per a la determinació dels estats de corriments de  l’estructura, s’han considerat els mòduls d’elasticitat 
longitudinal que es detallen: 
 

a) Càrregues instantànies o ràpidament variables. 
 

    Ej = 21000 f
j
 

   On 
  
   Ej és el mòdul d’elasticitat inicial del formigó, a la edat de j dies, i 
   fj és la resistència característica a compressió del formigó, a la edat de j dies. 
 

b) Mòdul instantani de deformació longitudinal secant: 
 

    Ej = 19000 f
j
 

   On 
 
   Ej y fj pren els mateixos valors que en el subapartat anterior, sempre i quan les  
   tensions fj de servei no sobrepassin el valor 0.5 fj. 
 

c) Mòdul de deformació considerat per càrregues durables: 
 

    E = 7600 f
ck

 

   On 
 
   fck és la resistència característica del formigó. 
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Característiques mecàniques. Retracció. 
 
La retracció es comptabilitza en aquells casos en els que és presumible una alteració del comportament de 
determinats elements, causada pel fenomen que es discuteix. 
 
Els valors tinguts en compte en aquests casos són conseqüència de sotmetre al formigó a deformacions 
unitàries de 2.5 10-4. 
 
Donades les similituds de la retracció amb els efectes produïts per la dilatació tèrmica, els criteris d’aplicació 
en les accions resultants són idèntics als tinguts en compte a les accions tèrmiques. 
 
 
Característiques Mecàniques. Fluència.  
 
La fluència del material es té en compte afectant el mòdul d’elasticitat per un coeficient, el qual oscil·la entre 
els valors 2/5 i 2/3, segons els criteris establerts a la normativa vigent. 
 
No obstant, si la situació ho requereix, la fluència s’incorpora al càlcul mitjançant processos molt més 
complexes, d’acord amb els criteris que s’esbossen en els comentaris de la mateixa Norma. 
 
 
Coeficient de Poisson.  
 
S’observa un valor de 0,2 
 
 
Coeficient de Dilatació Tèrmica. 
 
Es té en compte un valor igual a 10-5 

 

 

5.2. Característiques generals de l’acer corrugat 
 
S’utilitza principalment per a la confecció del formigó armat, encara que en determinades ocasions també es 
requereix el seu ús en elements especials (ancoratges, tirants, etc.), la qual cosa figura explícitament en els 
plànols de projecte. Les seves característiques més rellevants són les que es detallen a continuació: 
 
 
Límit elàstic de l’acer. 
 
El límit elàstic de l’acer utilitzat per a la confecció de les armadures del formigó es fixa en 500N/mm2, la seva 
definició y concreció s’adequa als criteris que fixa el codi estructural. 
 
 
Diagrama s-e de càlcul.  
 
Els diagrames tensió-deformació considerats es representen a la figura 2, corresponents als acers de duresa 
natural i els deformats en fred. Per els primers es té en compte un diagrama bilineal, en el que el seu tram 
inclinat observa una pendent de E= 210.000 N/mm2, vàlid per a llindar de tensió compresos entre 
      

-fyd< s <fyd 
 
essent fyd la resistència de càlcul del material, obtinguda després d’aplicar en el límit elàstic detallat en el 
coeficient de minoració de resistència. 
 
Per als acers deformats en fred el diagrama observa un primer tram elàstic amb la mateixa pendent que la 
dels acers de duresa natural, i un segon tram no lineal, d’equació: 
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 On 
 
 e és la deformació unitària, 
 s és la tensió, 
 E és el mòdul d’elasticitat i 
 f0.2 és la tensió del material en període de càrrega, quan llur deformació total    
  assoleix una component remanent de valor 0.2%. 
 

 
Figura 2.- Diagrames de càlcul de l’acer. 

 
 
Característiques del material i assaigs.  
 
Les característiques dels materials que es detallen, així com els assaigs a que hauran de sotmetre’s, resten 
determinats en els Plecs de Condicions. 
 
 

5.3. Posta en obra del formigó 
 

5.3.1. Fabricació i transport del formigó 
 
El formigó subministrat en obra serà procedent de Central i ajustat a les indicacions de la normativa: 
 
“Les matèries primeres s’emmagatzemaran i transportaran de forma tal que s’eviti tot tipus d’entremesclat, contaminació, 
deteriorament o qualsevol altra alteració significativa en les seves característiques. Es tindrà en compte el que preveuen els articles 
del codi estructural pertinents per a aquests casos. 
 
La dosificació de ciment, dels àrids, i si és el cas, dels additius, es realitzarà en pes. La dosificació de cada material haurà d’ajustar-
se a allò que s’ha especificat per aconseguir una adequada uniformitat entre pastades. 
 
Les matèries primeres es pastaran de forma tal que s’aconsegueixi la seva mescla íntima i homogènia, havent de resultar l’àrid ben 
recobert de pasta de ciment. L’homogeneïtat del formigó es comprovarà d’acord al procediment establert al codi estructural. 
 
La central subministradora haurà d’estar inscrita en el registre industrial i tenir els certificats vigents de control de matèries primeres 
utilitzades en la fabricació del formigó i indicar la Classificació de central.” 
 
Per al transport de formigó es tindrà en compte les indicacions de la normativa:  
 
“Per al transport del formigó s’utilitzaran procediments adequats per a aconseguir que les masses arribin al lloc de lliurament en les 
condicions estipulades, sense experimentar variació sensible en les característiques que posseïen recent pastades. 
 
El temps transcorregut entre l’addició d’aigua del pastat al ciment i als àrids i la col·locació del formigó, no ha de ser major d’hora i 
mitja. En temps calorós, o sota condicions que contribueixin a un ràpid sostre del formigó, el temps límit haurà de ser inferior, a no 
ser que s’adoptin mesures especials que, sense perjudicar la qualitat del formigó, augmentin el temps de sostre. 
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Quan el formigó es pasta completament en central i es transporta en pastadores mòbils, el volum de formigó transportat no haurà 
d’excedir el 80% del volum total del tambor. Quan el formigó es pasta, o s’acaba de pastar, en pastadora mòbil, el volum no 
excedirà dels dos terços del volum total del tambor. 

Els equips de transport hauran d’estar exempts de residus de formigó o morter endurit, per a la qual cosa es netejaran curosament 
abans de procedir a la càrrega d’una nova massa fresca de formigó. Així mateix, no hauran de presentar desperfectes o desgasts 
en les paletes o en la seva superfície interior que puguin afectar l’homogeneïtat del formigó i impedir que es compleixi allò que s’ha 
estipulat. 
 
El transport podrà realitzar-se en pastadores mòbils, a la velocitat d’agitació, o en equips amb agitadors o sense, sempre que 
aquests equips tinguin superfícies llises i arrodonides i siguin capaços de mantenir l’homogeneïtat del formigó durant el transport i la 
descàrrega.” 
 
 
5.3.2. Mètodes de compactació 

  
Compleixen allò establert al codi estructural: 
 
“La compactació dels formigons en obra es realitzarà per mitjà de procediments adequats a la consistència de les mescles i de tal 
manera que s’eliminin els buits i s’obtingui un perfecte tancat de la massa, sense que arribi a produir-se segregació. El procés de 
compactació haurà de prolongar-se fins que reflueixi la pasta a la superfície i deixi de sortir aire. 
 
Quan s’utilitzen vibradors de superfície el grossor de la capa després de compactada no serà major de 20 centímetres. 
 
La utilització de vibradors de motlle o encofrat haurà de ser objecte d’estudi, de manera que la vibració que es transmeti a través de 
l’encofrat sigui l’adequada per a produir una correcta compactació, evitant la formació de buits i capes de menor resistència. 
 
El revibrat del formigó haurà de ser objecte d’aprovació per part de la Direcció d’Obra.” 

 

5.3.3. Junts de Formigó 

En general s’evitarà sempre que sigui possible executar juntes de formigonat en elements continus. En 
qualsevol cas, quan la Direcció de la Obra decideixi la seva aplicació, seguiran els requisits de la normativa:  
 
“Els junts de formigonat, que deuran, en general, estar previstes en el projecte, se situaran en direcció el més normal possible a la 
de les tensions de compressió, i allí on el seu efecte sigui menys perjudicial, allunyant-les, amb el fi, de les zones en que l’armadura 
estigui sotmesa a fortes traccions. Se’ls donarà la forma apropiada que asseguri una unió el més íntima possible entre l’antic i el 
nou formigó. 
 
Quan hi hagi necessitat de disposar de junts de formigonat no previstes en el projecte es disposaran en els llocs que aprovi la 
Direcció Facultativa, i preferentment sobre els puntals de la cintra. No es reprendrà el formigonat de les mateixes sense que hagin 
sigut prèviament examinades i aprovades pel director facultatiu. 
 
Si el pla d’una junta resulta mal orientat, es demolirà la part de formigó necessària per a proporcionar a la superfície la direcció 
apropiada. 
 
Abans de reprendre el formigonat, es retirarà la capa superficial de morter, deixant els àrids al descobert i es netejarà el junt de tota 
brutícia o àrid que hagi quedat lliure. En tot cas, el procediment de neteja utilitzat no haurà de produir alteracions apreciables en 
l’adherència entre la pasta i l’àrid gros. Expressament es prohibeix l’ocupació de productes corrosius en la neteja de junts. Amb 
l’aprovació prèvia de la Direcció d’Obra s’usaren pintures o ponts d’unió específics per a juntes de formigó. 
 
Es prohibeix formigonar directament sobre o contra superfícies de formigó que hagin patit els efectes de les gelades. En aquest cas 
hauran d’eliminar-se prèviament les parts danyades pel gel. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars podrà autoritzar l’ocupació d’altres tècniques per a l’execució de juntes (per 
exemple, impregnació amb productes adequats), sempre que s’hagi justificat prèviament, per mitjà d’assaigs de suficient garantia, 
que tals tècniques són capaces de proporcionar resultats tan eficaços, almenys, com els obtinguts quan s’utilitzen els mètodes 
tradicionals.” 
 
 
5.3.4. Precaucions segons el temps. 

 
No s’utilitzaran additius per al formigó, accelerants o retardants de fraguat, sense l’aprovació de la 
Direcció Facultativa,i per a la execució de formigonats, segons la temperatura ambiental, se seguirà allò 
establert a la normativa vigent: 
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En fred: 
 
“La temperatura de la massa de formigó, en el moment d’abocar-la en el motlle o encofrat, no serà inferior a 5ºC. 
 
Es prohibeix abocar el formigó sobre elements (armadures, motlles, etc.) la temperatura del qual sigui inferior a zero graus 
centígrads. 
 
En general, se suspendrà el formigonat sempre que es prevegi que, dins de les quaranta-vuit hores següents, pugui baixar la 
temperatura ambient per sota dels zero graus centígrads. 
 
En els casos en què, per absoluta necessitat, es formigoni en temps de gelades, s’adoptaran les mesures necessàries per a 
garantir que, durant el sostre i primer enduriment de formigó, no es produiran deterioraments locals en els elements corresponents, 
ni minves permanents apreciables de les característiques resistents del material. En el cas que es produeixi algun tipus de dany, 
hauran de realitzar-se els assaigs d’informació necessaris per a estimar la resistència realment aconseguida, adoptant-se, si és el 
cas, les mesures oportunes. 
 
La utilització d’additius acceleradors de fraguat o acceleradors d’enduriment o qualsevol anticongelant, específics per al formigó, 
requerirà una autorització expressa, en cada cas, de la Direcció Facultativa. Mai podran utilitzar-se productes susceptibles d’atacar 
a les armadures, en especial els que contenen ió clor. 
 

En calor: 
 
Quan el formigonat s’efectuï en temps calorós, s’adoptaran les mesures oportunes per a evitar l’evaporació de l’aigua de pastat, en 
particular durant el transport del formigó i per reduir la temperatura de la massa. Aquestes mesures s’hauran d’accentuar per 
formigó de resistències altes. 
 
Per això els materials constituents del formigó i els encofrats o motlles destinats a rebre-ho hauran d’estar protegits de la solellada. 
 
Una vegada efectuada la col·locació del formigó es protegirà aquest del sol i especialment del vent, per evitar que es dessequi. 
 
Si la temperatura ambient és superior a 40ºC o hi ha un vent excessiu, se suspendrà el formigonat, llevat que, amb l’autorització 
prèvia expressa de la Direcció Facultativa, s’adoptin mesures especials.” 
 
 
5.3.5. Curat del formigó 

 
D’acord a les indicacions de la normativa vigent: 
 
“Durant el sostre i primer període d’enduriment del formigó, haurà d’assegurar-se el manteniment de la humitat del mateix per mitjà 
d’un adequat curat. Aquest es prolongarà durant el termini necessari en funció del tipus i classe del ciment, de la temperatura i grau 
d’humitat de l’ambient, etc. 
 
El curat podrà realitzar-se mantenint humides les superfícies dels elements de formigó, per mitjà de rec directe que no produeixi 
desrentat. L’aigua utilitzada en aquestes operacions haurà de posseir les qualitats exigides d’aquesta Instrucció. 
 
El curat per aportació d’humitat podrà substituir-se per la protecció de les superfícies per mitjà de recobriments plàstics o altres 
tractaments adequats, sempre que aquests mètodes, especialment en el cas de masses seques, ofereixin les garanties que 
s’estimen necessàries per a aconseguir, durant el primer període d’enduriment, la retenció de la humitat inicial de la massa, i no 
continguin substàncies nocives per al formigó. 
 
Si el curat es realitza utilitzant tècniques especials (curat al vapor, per exemple) es procedirà d’acord amb les normes de bona 
pràctica pròpies de dites tècniques, amb l’autorització prèvia de la Direcció Facultativa.” 
 
 
5.3.6. Cintres, encofrats i motlles 

 
Tal com s’estableix la normativa vigent,  
 
“Les cintres, encofrats i motlles, així com les unions dels seus diferents elements, posseiran una resistència i rigidesa suficients per 
a garantir el compliment de les toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les 
accions de qualsevol naturalesa que puguin produir-se sobre ells com a conseqüència del procés de formigonat i, especialment, 
sota les pressions del formigó fresc o els efectes del mètode de compactació utilitzat. Dites condicions hauran de mantenir-se fins 
que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar, amb un marge de seguretat adequat, les tensions a què serà 
sotmès durant el desencofrat, desemmotllat o descintrat. 
 
Aquests elements es disposaran de manera que s’evitin danys en estructures ja construïdes. 
 
El subministrador dels puntals justificarà i garantirà les característiques dels mateixos, precisant les condicions en què han de ser 
utilitzats. 
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Es prohibeix expressament l’ocupació d’alumini en motlles que hagin d’estar en contacte amb el formigó. 
 
Els encofrats i motlles seran prou estancs perquè, en funció del mode de compactació previst, s’impedeixin pèrdues apreciables de 
beurada o morter i s’aconsegueixin  superfícies tancades del formigó. 

Els encofrats i motlles de fusta s’humitejaran per a evitar que absorbeixi l’aigua continguda en el formigó. D’altra banda, les peces 
de fusta es disposaran de manera que es permetrà el seu lliure entumiment, sense perill que s’originen esforços o deformacions 
anormals. 

Les superfícies interiors dels encofrats i motlles apareixeran netes en el moment del formigonat, i presentaran les condicions 
necessàries per a garantir la lliure retracció del formigó i evitar així l’aparició de fissures en els paraments de les peces. Per a 
facilitar aquesta neteja en els fons de pilars i murs, hauran de disposar-se obertures provisionals en la part inferior dels encofrats 
corresponents. 

 

Els encofrats i motlles hauran de poder-se retirar sense causar sacsejades ni danys en el formigó. 

 
L’ocupació de productes per a facilitar el desencofrat de les peces haurà de ser expressament autoritzat, en cada cas, pel director 
d’Obra. Aquests productes no hauran de deixar rastres ni tenir efectes danyosos sobre la superfície del formigó, ni lliscar per les 
superfícies verticals o inclinades dels motlles o encofrats.” 
 

 

5.3.7. Descinbrat, desencofrat i desemmotllat. 
 
No s’acceptarà el desencofrat del sostre fins que no hagin passat un mínim de 14 dies des de la data de 
formigonat si les resistències obtingudes són superiors al 70% del valor Fck del projecte en las provetes 
assajades en set dies. El sostre inferior no apuntalat rebrà com a màxim la càrrega de dos plantes 
apuntalades i aquest sostre no es podrà començar a desencofrar fins passat un mínim de set dies de la data 
de formigonat del sostre superior. 
 
Per poder formigonar un sostre sobre un altre, d’inferior haurà de tenir un mínim de 7 dies des de la data de 
formigonat, independentment de que es trobi apuntalat o no. El càlcul de l’apuntalament haurà de realitzar-lo 
l’empresa adjudicatària i presentar-se a la Direcció d’Obra per a la seva aprovació amb anterioritat a 
l’execució.  
 
Per a l’execució dels desencofrats també se seguirà allò establert a la normativa: 
 
“Els diferents elements que constitueixen els motlles, l’encofrat (costaners, fons, etc.), els estintolaments i cintres, es retiraran sense 
produir sacsejades ni xocs en l’estructura, recomanant-se, quan els elements siguin d’una certa importància, la utilització de 
falques, caixes de sorra, gats o altres dispositius anàlegs per a aconseguir un descens uniforme dels suports. 
 
Les operacions anteriors no es realitzaran fins que el formigó hagi aconseguit la resistència necessària per a suportar, amb suficient 
seguretat i sense deformacions excessives, els esforços a què estarà sotmès durant i després del desencofrat, o descintrat. 
  
Quan es tracte d’obres d’importància i no es tingui experiència de casos anàlegs, o quan els prejudicis que poguessin derivar-se 
d’una fissuració prematura fossin grans, es realitzaran assaigs d’informació per a estimar la resistència real del formigó i poder fixar 
convenientment el moment de desencofrat o descintrat. 
 
Es tindran també en compte les condicions ambientals (per exemple, gelades) i la necessitat d’adoptar mesures de protecció una 
vegada que l’encofrat, o els motlles, hagin sigut retirats. 
 
Es posarà especial atenció a retirar oportunament tot element d’encofrat o motlle que pugi impedir el lliure joc de les juntes de 
retracció, seient o dilatació, així com de les articulacions, si n’hi ha. 
 
Per a facilitar el desencofrat i, en particular, quan s’empren motlles, es recomana pintar-los amb vernissos antiadherents que 
compleixin les condicions prescrites a la normativa. 
 
 

5.4. Durabilitat i manteniment de l’estructura 
 
Les parts de l’estructura constituïdes per formigó armat hauran de sotmetre’s també a un programa de 
manteniment al llarg del temps, de manera molt semblant a l’esbossat per l’estructura metàl·lica, ja que el 
major nombre de patologies del formigó armat procedeix o es manifesta al iniciar-se el procés de corrosió de 
les seves armadures. 
 
D’aquesta manera serà necessari observar el següent programa de manteniment: 
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a) L’element de formigó és interior: serà precisa una revisió dels elements als dos anys d’haver 
estat construïdes i, posteriorment, establir una revisió dels mateixos cada 10 anys, amb l’objecte 
de detectar possibles fissures. 
 
Si aquestes fissures resulten visibles per l’observador, serà convenient  injectar-les o protegir-les 
amb algun tipus de resina epoxi per a evitar l’oxidació de les armadures. 

 
b) L’element de formigó és exterior o resta immers en un ambient humit: en aquest cas serà 

preceptiva una imprimació amb resina epòxid de tots els paraments després d’haver-se 
completat el fraguat i realitzar una revisió al cap d’un any i mig després d’haver estat construït. 
 

  Posteriorment, serà preceptiva també una revisió quinquennal, detectant fissures i segellant-
  les amb algun tipus de resina epoxi. 
 

c) L’element de formigó resta exposat a un ambient d’agressivitat elevada: serà precisa una 
imprimació amb resina epòxid de tots els seus paraments després d’haver-se completat el 
fraguat, i procedir a una revisió al cap de 6 mesos després d’haver estat construït. 

 
Serà preceptiva una revisió cada 2 anys, així com una nova imprimació de pintura epòxid cada 5 
anys, llevat justificació del fabricant de la resina de que aquest període de temps pugui ésser 
major. 
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6. ACER LAMINAT 
 

6.1. Característiques generals de l’acer laminat 
 
S’utilitza per a la confecció d’elements estructurals metàl·lics, tant principals com secundaris. Les seves 
característiques més rellevants són les que es detallen: 
 
 
Resistència de càlcul de l’acer.  
 
El límit elàstic considerat per al càlcul dels elements d’estructura metàl·lica són els que estableix la Norma 
CTE-DB-SE-A Codi tècnic de la Edificació, això és: 
 
Taula 4.1 (CTE-SE-A) Característiques mecàniques mínimes dels acers UNE EN 10025 
 

DESIGNACIÓ Espessor nominal t (mm) 

Temperatura 
de l’assaig 
Charpy ºC  

Tensió de límit elàstic  
fy (N/mm2) 

Tensió de 
ruptura 

fu (N/mm2) 
  t ≤16 16< t ≤40 40< t ≤63 3 ≤ t ≤100 

S235JR 
235 225 215 360 

20 
S235JO 0 
S235J2 -20 
S275JR 

275 265 255 410 
20 

S275JO 0 
S275J2 -20 
S355JR 

335 345 335 470 

20 
S355JO 0 
S355J2 -20 
S355K2 -20(1) 
S450JO 450 430 410 550 0 

(1) Se li exigeix una energia mínima de 40J 
 
La resistència de càlcul resta també fixada en aquest mateix article, assolint valors coincidents amb els del 
límit elàstic abans esmentats. 
 
 
Tipus d’acer.  
 
L’acer utilitzat en els elements estructurals que constitueixen el projecte que s’adjunta és S-275-JR. 
 
 
Constants elàstiques del acer.  
 
Les constants elàstiques tingudes en consideració per el càlcul i comprovació de les seccions d’acer laminat 
són les següents: 
 

- Mòdul d’elasticitat: E   210.000 N/mm2 
- Mòdul de rigidesa: G   81.000 N/mm2 
- Coeficient de Poisson. ʋ   0’3 
- Coeficient de dilatació tèrmica:  α  1’2·10-5 (ºC)-1 
- Densitat: ρ     7.850 kg/m3 
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6.2. Durabilitat, manteniment i inspecció de l’estructura 
 
6.2.1. Durabilitat 
 
Pel que fa a la durabilitat, 
 

a) Ha de prevenir-se de la corrosió mitjançant una estratègia global que consideri de forma 
jeràrquica l’edifici en el seu conjunt, l’estructura, els elements i, específicament, els detalls, per 
així evitar: 
 
 L’existència de sistemes d’evacuació d’aigües no accessibles per a la seva conservació 

que pugui afectar a elements estructurals. 
 

 La formació de racons, en nusos i en unions a elements no estructurals, que afavoreixin el 
dipòsit de residus i brutícia. 

 
 El contacte directe amb altres metalls 

 
 El contacte directe amb guixos 

 
b) S’indicaran les proteccions adequades als materials per evitar la seva corrosió, d’acord amb les 

condicions ambientals internes i externes de la construcció. Amb tal finalitat es podrà utilitzar la 
norma UNE-ENV 1090-1: 1997, tan per a la definició dels ambients, com per a la definició de les 
especificacions a complir per pintures i vernissos de protecció, així com pels corresponents 
sistemes d’aplicació.  
 

c) Els materials protectors s’han d’emmagatzemar i utilitzar d’acord amb les instruccions del 
fabricant i la seva aplicació es realitzarà dintre del període de vida útil del producte i en el temps 
indicat per a la seva aplicació, de manera que la protecció quedi totalment finalitzada en el termini 
esmentat. 

 
d) Als afectes de preparació de les superfícies a protegir i de l’ús de les eines adequat, es podrà 

utilitzar la norma UNE-ENV 1090-1:1997. 
 

e) La superfície que no es pugui netejar per vessat, es sotmetrà a un raspallat metàl·lic que elimini 
la pellofa de laminació i després s’ha de netejar per treure la pols, l’oli i el greix.  

 
f) Tots els abrasius utilitzats en la neteja i preparació de les superfícies a protegir, han de ser 

compatibles amb els productes de protecció a utilitzar. 
 

g) Els mètodes de recobriment: metal·lització, galvanització i pintura han d’especificar-se i executar-
se d’acord amb la normativa específica al respecte i les instruccions del fabricant. Es podrà 
utilitzar la norma UNE-ENV 1090-1: 1997. 

 
h) Es definiran i vigilaran especialment les superfícies que han de resistir i transmetre esforços per 

fregament, superfícies de soldadures i per a el soldeig, superfícies inaccessibles i exposades 
exteriorment, superfícies en contacte amb el formigó, el final de les superfícies amb acer 
resistents a la corrosió atmosfèrica, el segellat d’espais en contacte amb l’ambient agressiu i el 
tractament dels elements de fixació. Per tot això es podrà utilitzar la norma UNE-ENV 1090-1: 
1997. 

 
i) En aquelles estructures en que, com a conseqüència de les consideracions ambientals 

indicades, sigui necessari revisar la protecció d’aquestes, s’ha de preveure la inspecció i 
manteniment de les proteccions, assegurant, de manera permanent, els accessos i la resta de 
condicions físiques necessàries. 
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6.2.2. Manteniment 
 
Les estructures d’acer, tradicionalment, són les que comporten major repercussió pel que fa a les feines de 
manteniment, donada la major inestabilitat de llur estructura molecular. 
 
Bàsicament, el manteniment haurà de fer front a l’oxidació i a la corrosió. 
 
Per això, cal protegir l’estructura de la intempèrie. Així doncs, cal aplicar en totes les superfícies exposades 
una imprimació de pintura o producte antioxidant. Aquesta imprimació serà objecte d’un control periòdic, amb 
la finalitat de detectar possibles indicis d’oxidació.   
 
A tal efecte és preceptiu el compliment del següent programa d’activitats de manteniment: 
 

a) L’estructura metàl·lica és interior o no exposada a agents ambientals nocius: haurà de realitzar-
se una revisió de l’estructura cada 4 anys, detectant punts d’inici d’oxidació, en els que s’haurà 
d’aixecar el material degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant la imprimació local de 
pintura antioxidant. 
 

  Cada 10 anys s’haurà de procedir a un aixecament de la imprimació  existent, realitzant un 
  posterior pintat total de l’estructura. 
 

b) L’estructura metàl·lica és exterior o resta en un ambient d’agressivitat moderada: haurà de 
realitzar-se una revisió de l’estructura cada 2 anys, detectant punts d’inici de l’oxidació, en els 
que caldrà aixecar-se el material degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant la imprimació 
local de pintura antioxidant. 
 

 Cada 5 anys s’haurà de procedir a un aixecament de la imprimació  existent, realitzant un  
 posterior pintat total de l’estructura. 

 
c) L’estructura metàl·lica és exterior en un ambient d’agressivitat elevada: haurà de realitzar-se una 

revisió de l’estructura cada any, detectant punts d’inici de l’oxidació, en els que deurà aixecar-se 
el material degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura 
antioxidant. 
 
Cada 3 anys s’haurà de procedir a un aixecament de la imprimació  existent per un posterior 
pintat total de l’estructura. 

 
 
6.2.3. Inspecció 

Les estructures convencionals d’edificació situades en ambients normals i realitzades d’acord amb les 
prescripcions d’aquesta memòria i a les del DB SI (Seguretat en cas d’incendi) no requereixen un nivell 
d’inspecció superior al que es deriva de les inspeccions tècniques rutinàries dels edificis. És recomanable 
que aquestes inspeccions es realitzin almenys cada 10 anys, excepte en el cas de la primera, que podrà 
desenvolupar-se en un termini superior.  

En aquest tipus d’inspeccions es prestarà especial atenció a la identificació dels símptomes de danys 
estructurals, que normalment seran de tipus dúctil i es manifesten en forma de danys dels elements 
inspeccionats (deformacions excessives causants de fissures en tancaments, per exemple). També 
s’identificaran les causes de danys potencials (humitats per filtració o condensació, actuacions 
inadequades d’ús, etc.)  

És convenient que en la inspecció de l’edifici es realitzi una específica de l’estructura, destinada a la 
identificació de danys de caràcter fràgil com els que afecten seccions o unions (corrosió localitzada, 
lliscament no previst d’unions cargolades, etc.) danys que no poden identificar-se a través dels seus 
efectes en altres elements no estructurals. És recomanable que aquest tipus d’inspeccions es realitzin 
almenys cada 20 anys.  
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Les estructures convencionals d’edificació industrial (naus, cobertes, etc.) resulten normalment 
accessibles per a la inspecció. Si l’estructura es troba en un ambient interior i no agressiu, no requereix 
inspeccions amb periodicitat superior a la citada en l’apartat anterior.  

No es contempla en aquest apartat la inspecció específica de les estructures sotmeses a accions que 
indueixin fatiga. En aquest cas, es redactarà un pla d’inspecció independent del general inclòs en el cas 
d’adoptar el plantejament de vida segura en la comprovació a fatiga.  

Si en la comprovació a fatiga s’ha adoptat el criteri de tolerància al dany, el pla d’inspecció s’adequarà en 
cada moment a les dades de càrrega disponibles, sense que en cap cas això justifiqui cap reducció del 
nivell d’inspecció previst.   

Tampoc es contempla en aquest apartat la inspecció específica d’aquells materials les propietats dels 
quals es modifiquen en el temps. És el cas dels acers amb resistència millorada a la corrosió, en els que 
es justifica la inspecció periòdica de la capa protectora d’òxid, especialment mentre aquesta es forma.  
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6.3. Toleràncies 
 

6.3.1. Toleràncies en la execució 
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6.3.2. Toleràncies de Fabricació 

En aquest capítol es defineixen tipus de desviacions geomètriques corresponents a estructures de 
edificació, i els valores màxims admissibles per tals desviacions, havent-se de identificar en el plec de 
condicions els requisits de tolerància admesos en el cas de ser diferents als aquí establerts.  

En general, al incorporar un element a un component prefabricat, se li aplicarà les desviacions 
corresponents al producte complet.  

Perfils en doble T soldats  
    Alçada del perfil:  
    - per h≤900 mm        ∆=±3 mm 

     - per 900 mm<h≤900 mm  ∆=±5 mm 
     - per h>1800 mm  ∆=+8 mm-5 mm  
     Amplada b1 o b2:  
     - per b1<300 mm  ∆=±3 mm 
     - per b1≤300 mm   ∆=±5 mm   
     Posició de l’ànima:        ∆=±5 mm 
 

 
 
 
 
 
      Falta de perpendicularitat: Δ = el major de b/100 i5 mm 
 
 
 
 
 
       

 Falta de planeitat:       Δ = el major de b/100 i 3 mm  
 
 Nota: si la biga (d’ànima plena) s’utilitza com una biga carril, l’ala o 

cap superior ha de tenir una desviació menor  +- 1mm d’amplada 
igual a l’amplada del carril +20mm 

 
 
 
6.4. Posada en obra de l’acer laminat 
 

6.4.1. Material 
 

L’àmbit d’aplicació serà:  
 

a) Acers en xapes i perfils de qualitat S 235 a S 450, ambdós inclosos. Si el material pateix  
durant la fabricació algun procés capaç de modificar la seva estructura metal·logràfica 
(deformació amb flama, tractament tèrmic específic, etc.) el plec de condicions haurà de 
definir els requisits addicionals pertinents;  
 

b) Característiques mecàniques dels cargols, femelles i anelles corresponents als tipus 4.6 a 
10.9; 

 
 

c) El material d’aportació per a la soldadura apropiat per als materials a soldar i amb les 
condicions que estableixi el procediment de soldadura. El valor màxim de carboni equivalent 
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ha de calcular-se a partir de l’anàlisi de o per mitjà de la declaració del fabricant si aquest té 
un sistema de control de la producció certificat; 
 

d) En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica la resistència a la corrosió del 
material d’aportació és equivalent a la del material base. Quan es soldin aquests tipus 
d’acers, el valor del carboni equivalent no ha d’excedir 0.54%; 

 
e) El material de farciment o de la xapa dorsal és un acer amb valor màxim de carboni 

equivalent no superior al  0.43% o ser del mateix material que el més soluble dels materials 
de base a unir. 

 
No han de canviar-se, sense autorització del director d’obra, les qualitats del material especificades en el 
projecte, encara que tal canvi impliqui un augment de característiques mecàniques.  
 
6.4.1.1. Identificació de materials 

Les característiques dels materials subministrats han d’estar documentades de manera que puguin 
comparar-se amb els requisits establerts en el plec de condicions. A més, els materials han de poder-se 
identificar en totes les etapes de fabricació, de forma única i per un sistema apropiat. 

La identificació pot basar-se en registres documentats per a lots de producte assignats a un procés comú 
de producció, però cada component ha de tenir una marca duradora, distingible, que no li produeixi dany i 
resulti visibles darrere del muntatge. 

En general i llevat que ho prohibeixi el plec de condicions, estan permesos els números estampats i les 
marques punxonades per al marcat, però no les entalladures cisellades. En tot cas el plec de condicions 
ha d’indicar totes les zones en què no es permeti l’ús d’estampadores, encunys o punxons per a realitzar 
les marques. 

6.4.1.2. Característiques especials 
 

a) Tota restricció especial sobre discontinuïtats o reparacions de defectes de superfície; 
 

b) Tots els assaigs per a identificar imperfeccions o defectes interns, laminacions o fissures en 
zones a soldar dels materials; 

 
c) Tot requisit per a material amb resistència millorada a la deformació en la direcció 

perpendicular a la superfície. 
 

Aquestes indicacions han d’aparèixer indicades en el plec de condicions. 

 

6.4.1.3. Manipulació i emmagatzematge  

El material ha d’emmagatzemar-se seguint les instruccions del seu fabricant i no fer-se servir si ha 
superat la vida útil en magatzem especificada. Si per la forma o el temps d’emmagatzematge pogués 
haver patit un deteriorament important, abans de la seva utilització ha de comprovar-se que continuen 
complint amb els requisits establerts. 

Els components estructurals han de manipular-se i emmagatzemar-se de forma segura, evitant que es 
produeixin deformacions permanents i de manera que els danys superficials siguin els mínims. Cada 
component ha de protegir-se de possibles danys en els punts d’on se subjecta per a la seva manipulació. 
Els components estructurals s’emmagatzemaran apilats sobre el terreny però sense contacte amb ell, 
evitant qualsevol acumulació d’aigua.  
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6.4.2. Operacions de fabricació en el taller 
 

6.4.2.1. Tall 

S’ha de realitzar per mitjà de serra, cisalla, tall tèrmic (oxitall) automàtic i, només si aquest no és 
practicable, oxitall manual.  

S’acceptaran talls obtinguts directament per oxitall sempre que no tinguin irregularitats significatives i 
s’hagin eliminat les restes d’escòria.  

El plec de condicions especificarà les zones que no són admissible material endurit després de processos 
de tall.  

6.4.2.2. Conformat  

L’acer es pot doblegar, premsar o forjar fins que adopti la forma requerida, utilitzant processos de 
conformat en calent o en fred, sempre que les característiques del material no quedin per sota dels valors 
especificats.  

Per al conformat en calent es seguiran les recomanacions del productor siderúrgic. El conformat es 
realitzarà amb el material en estat vermell cirera, manejant-se de forma adequada la temperatura, el 
temps i la velocitat de refredament. No es permetrà el doblegat o conformat en l’interval de calor blava 
(250ºC a 380ºC), ni per a acers termomecànics o temperats i tremps, llevat que es realitzin assaigs que 
demostrin que, després del procés, continuen complint els requisits especificats en el plec de condicions.  

Es pot emprar la conformació per mitjà de l’aplicació controlada de calor seguint els criteris del paràgraf 
anterior.  

 Es permet el conformat en fred, però no la utilització de martellades.  

Els radis d’acord mínims per al conformat en fred són: 

     

  
espesor de la xapa 

(mm)   
radi (interior) de 

l’acord   
 t  ≤4  t  
 4 < t  ≤8  1,5 t  
 8 <  t ≤ 12  2 t  
  12<   t ≤ 24   3 t   

Taula extreta de l’apartat 10.2.2 de la CTE –SE-A 
 
6.4.2.3. Perforació 

Els forats han de realitzar-se per trepatge o un altre procés que proporcioni un acabat equivalent.  

El punxonament s’admet per a materials de fins a 25 mm de gruix, sempre que el gruix nominal del 
material no sigui major que el diàmetre nominal del forat (o dimensió mínima si el forat no és circular). Es 
poden realitzar forats per mitjà de punxonament sense escairat excepte a les zones en què el plec de 
condicions especifiqui que hagin d’estar lliures de material endurit. Una possibilitat és punxonar fins a una 
grandària 2 mm inferior al diàmetre definitiu i trepar fins al diàmetre nominal.  

Els forats allargats es realitzaran per mitjà d’una sola operació de punxonament o per mitjà de trepatge o 
punxonament de dos forats i posterior oxitall.  

Les rebaves s’han d’eliminar abans de l’acoblament, no sent necessari separar les diferents parts quan 
els forats estan trepanats en una sola operació a través de les dites parts unides fermament entre si.  
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L’aixamfranament es realitzarà després del trepant o punxonament del forat normal.  

6.4.2.4. Angles entrants i entalles  

Aquests punts han de tenir un acabat arrodonit, amb un radi mínim de 5 mm.  

Quan aquest acabat es realitzi per mitjà de punxonament en xapes de més de 16 mm de gruix, els 
materials deformats s’han d’eliminar per mitjà d’esmolat. 

6.4.2.5. Superficie de suport de contacte 

Els requisits de planeitat i grau d’acabat en suports s’han d’especificar en el plec de condicions.  

Les superfícies han d’estar acabades formant angles rectes, complint les toleràncies geomètriques 
especificades en aquesta memòria. En el cas que es comprovi la planeitat abans de l’armat d’una 
superfície simple contrastant-la amb un cantell recte, l’espai entre superfície i cantell no superarà 0,5 mm.  

S’ha de tenir en compte durant la fabricació els requisits per a l’ajust després de l’alineació i el 
cargolament que mostra la figura 10.1.  

Si la separació supera els límits indicats es podran utilitzar falques i folres per a reduir-la i que compleixi 
amb els límits especificats. Les falques poden ser platines d’acer inoxidable, no havent d’utilitzar més de 
tres en qualsevol punt i podent-se fixar en la seva posició per mitjà de soldadures en angle o a límit amb 
penetració parcial  

Si hi ha enrigidors a fi de transmetre esforços en suports de contacte total, la separació entre superfícies 
de suport no serà superior a 1 mm i menor que 0,5 mm sobre, almenys, les dos terceres parts de l’àrea 
nominal de contacte.  

 

6.4.2.6. Entroncaments  

No es permetran més entroncaments que els establerts en el projecte o autoritzats pel director d’obra. Els 
dits entroncaments es realitzaran conforme al procediment establert.  

 
6.4.3. Soldadura 

 
6.4.3.1. Pla de soldadura 

S’ha de proporcionar al personal encarregat un pla de soldadura que, com a mínim, inclourà tots els 
detalls de la unió, les dimensions i el tipus de soldadura, la seqüència de soldadura, les especificacions 
sobre el procés i les mesures necessàries per a evitar estrip laminar.  
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6.4.3.2. Qualificació  
 
6.4.3.2.1. Qualificació del procés de soldadura 

Si en el plec de condicions es requereix la realització d’assaigs del procediment de soldadura, s’ha de 
realitzar abans del començament de la producció. Si no s’utilitza un procés de soldadura qualificat per 
assaig durant més de tres anys, s’ha d’inspeccionar una proveta d’una prova de producció perquè sigui 
acceptat.  

S’han de realitzar assaigs per a processos totalment automàtics, soldadura de xapes amb imprimació en 
taller o amb penetració profunda. En l’últim cas assenyalat, així com si s’empra la soldadura amb doble 
passada per ambdós costats sense presa d’arrel, ha d’assajar-se una proveta cada sis mesos. 

6.4.3.2.2. Qualificació de soldadors   

Els soldadors han d’estar certificats per un organisme acreditat i qualificar-se d’acord amb la norma UNE-
EN 287-1:1992, i si realitzen tasques de coordinació de soldadura, tenir experiència prèvia en el tipus 
d’operació que supervisa.  

Cada tipus de soldadura requereix la qualificació específica del soldador que la realitza.  

6.4.3.3. Preparació per a la soldadura 

Les superfícies i vores han de ser els apropiats per al procés de soldadura que s’utilitzi i estar exempts de 
fissures, entalladures, materials que afectin el procés o qualitat de les soldadures i humitat.  

Els components a soldar han d’estar correctament col·locats i fixos per mitjà de dispositius adequats o 
soldadures de puntegis, però no per mitjà de soldadures addicionals, i han de ser accessibles per al 
soldador. Es comprovarà que les dimensions finals estan dins de toleràncies, establint-se els marges 
adequats per a la distorsió o contracció.  

Els dispositius provisionals per al muntatge, han de ser fàcils de retirar sense danyar la peça. Les 
soldadures que s’utilitzen han d’executar-se seguint les especificacions generals i, si es tallen al final del 
procés, la superfície del metall base ha d’allisar-se per esmolament. S’eliminaran totes les soldadures de 
punteig no incorporades a les soldadures finals.  

S’ha de considerar la utilització de preescalfament quan el tipus de material de l’acer i/o la velocitat de 
refredament puguin produir un enduriment de la zona tèrmicament afectada per la calor. Quan s’utilitzi, 
s’estendrà 75 mm en cada component del metall base.  

6.4.3.4. Tipus se soldadura  

A continuació s’indiquen requisits per a l’execució dels tipus de soldadura més habituals, havent de 
figurar en el plec de condicions els corresponents a qualsevol altre tipus de soldadura i sempre tenir nivell 
de qualitat anàleg al d’aquesta memòria. 

6.4.3.4.1. Soldadures per punts  

Una soldadura de punteig ha de tenir una longitud mínima de quatre vegades la grossària de la part més 
grossa de la unió i que 50 mm.  

El procés de soldadura ha d’incloure les condicions de deposició de soldadures de punteig, quan aquest 
sigui mecànic o totalment automatitzat. Aquestes soldadures han d’estar exemptes de defectes de 
deposició i, si estan fissurades, han de rectificar-se i netejar-se a fons abans de la soldadura final.  
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6.4.3.4.2. Soldadura en angle 

Ha d’existir un contacte el més estret possible entre les parts a què es van a unir per mitjà d’una 
soldadura en angle.  

La soldadura dipositada no serà menor que les dimensions especificades per a la grossària de gola i/o la 
longitud del costat del cordó.  

6.4.3.4.3. Soldadura a topall 

Ha de garantir-se que les soldadures són sanes, amb el gruix total de gola i amb final adequat en els 
extrems. S’ha d’especificar en el plec de condicions si s’han d’utilitzar xapes de vessament per a garantir 
les dimensions del cordó.  

Es poden realitzar soldadures amb penetració completa soldades per un sol costat utilitzant o no xapa 
dorsal. La utilització d’aquesta última ha d’estar autoritzada en el plec de condicions i ha de ser 
estretament fixada al metall base.  

La presa d’arrel en el dors del cordó tindrà forma de "v" simple, podrà realitzar-se per arc-aire, o per 
mitjans mecànics, fins una profunditat que permetria garantir la penetració completa en el metall de la 
soldadura prèviament dipositada.   

6.4.3.4.4. Soldadura de tap i trau  

Les dimensions dels forats per a aquestes soldadures han d’especificar-se en el plec de condicions  i ser 
suficients perquè es tingui un accés adequat a la soldadura. Si es requereix que s’omplin amb metall de 
soldadura, es comprovarà prèviament que és satisfactòria la soldadura en angle. 

 
6.4.4. Unions cargolades 

 
6.4.4.1. Utilització de cargols 

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser 12 mm, llevat que s’especifiqui una altra cosa en el 
projecte.  

La rosca pot estar inclosa en el pla de tall excepte en el cas que s’utilitzi el cargol com calibrat.  

L’espiga del cargol ha de sortir de la rosca de la femella després d’estrènyer-la-hi entre la superfície de 
suport de la femella i la part no enroscada de l’espiga, a més del sortint de rosca, ha d’haver-hi:  

a) Quatre filets de rosca complerts per a cargols pretesats;  
 

b) Un filet de rosca complet per a cargols sense pretesar.  

No han de soldar-se els cargols, llevat que ho indiqui el plec de condicions. Quan els cargols es disposen 
en posició vertical, la femella se situarà per sota del cap del cargol.  

6.4.4.2. Utilització de femelles 

Ha de comprovar-se abans de la col·locació, que les femelles poden desplaçar-se lliurement sobre el 
cargol corresponent.  

Per a assegurar les femelles no seran necessàries mesures addicionals a l’estranyament normal, ni s’han 
de soldar, llevat que així ho indiqui el plec de condicions. 
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6.4.4.3. Utilització de volanderes 

En forats rodons normals i amb cargols sense pretesar, normalment no cal utilitzar volanderes, encara 
que la seva utilització pugui reduir danys en els recobriments. El diàmetre de les volanderes que s’han 
d’usar amb forats sobredimensionats o de dimensions especials, així com els requisits per a la utilització 
de volanderes en falca o volanderes que indiquin la pressió, ha d’indicar-se en el plec de condicions.  

Si s’utilitzen volanderes per sota el cap dels cargols, aquestes han de ser aixamfranades i situar-se amb 
el xamfrà cap al cap del cargol.  

Per a cargols pretesats, s’utilitzaran volanderes planes endurides de la forma següent:  

a) per a cargols 10,9 sota del cap del cargol i de la femella;  
 

b) per a cargols 8,8 sota de l’element que es gira (el cap del cargol o la femella).  
 

 
 

6.4.4.4. Estrènyer els cargols sense pretesar 

Cada conjunt de cargol, femella i volandera (s) ha d’aconseguir la condició de "estrènyer a límit" sense 
sobre-pretesar els cargols. Aquesta condició és la que aconseguiria un home amb una clau normal, sense 
braç de prolongació.  

Per als grups grans de cargols l’estrenyiment ha de realitzar-se des dels cargols centrals cap a l’exterior i 
fins i tot realitzar algun cicle d’estrenyiment addicional.  

6.4.4.5. Estrènyer els cargols pretesats 

Els cargols d’un grup, abans d’iniciar el pretesat, han d’estar collats com si fossin cargols sense pretesar.  

A fi d’aconseguir un pretesat uniforme, l’estrenyiment es realitzarà progressivament des dels cargols 
centrals d’un grup fins als laterals i posteriorment realitzar cicles addicionals d’estrenyiment. Poden 
utilitzar-se lubricants entre les femelles i cargols o entre les volanderes i el component que gira, sempre 
que no s’arribi a la superfície de contacte, estigui contemplat com a possibilitat pel procediment i ho 
admeti el plec de condicions.  

Si un conjunt cargol, femella i volandera (s) s’ha estret fins al pretesat mínim i després afluixat, ha de ser 
retirat i descartar la seva utilització, llevat que ho admeti el plec de condicions.  

L’estrenyiment es realitzarà seguint un dels procediments que s’indiquen a continuació, el qual, ha d’estar 
calibrat per mitjà d’assaigs de procediment adequats.  

a) Mètode de control del parell torçor: S’utilitza una clau dinamomètrica ajustada al parell mínim 
requerit per a aconseguir el pretesat mínim anteriorment especificat.  
 

b) Mètode del gir de femella: Es marca la posició de "estrènyer a límit " i després es dóna el gir 
de la femella indicat en la taula 10.1 d’aquesta memòria. 

 
c) Mètode de l’indicador directe de tensió: Les separacions mesurades en les volanderes 

indicadores de tensió poden fer-se la mitja per a establir l’acceptabilitat del conjunt cargol, 
femella i volanderes.  
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Taula 10.1. (segons CTE-SE-A) Valors indicatius del gir en el mètode de gir de femella 
  
  espessor nominal total de la unió e     angle de gir a aplicar (graus)     

 e < 2d   120   
 2d ≤  e <  4d   150   
 4d ≤  e <  6d   180   

 6d ≤ e <  8d   210   
 8d ≤ e  ≤10d   240   
  e  >10d     -     

Taula només vàlida per a superfícies a unir perpendiculars a l’eix del cargol i per a cargols tipus 8.8   

Mètode combinat: Es realitza un estrenyiment inicial pel mètode a), amb una clau ajustada a 
un parell torçor amb el que s’arriba al 75% del pretesat mínim definit en aquest apartat, a 
continuació es marca la posició de la femella (com en el mètode b) i, finalment, es dona el gir 
de femella indicat en la taula següent.  

 
Taula 10.2. (segons CTE-SE-A) Valors indicatius del gir en el mètode combinat 
  

  espessor nominal total de la unió e     angle de gir a aplicar (graus)     
 e < 2d   60   
 2d ≤  e <  6d   90   
 6d ≤ e  ≤10d   120   
  e  >10d     -     
 Taula només vàlida per a superfícies a unir perpendiculars a l’eix del cargol i per a cargols tipus 8.8  

 
6.4.4.6. Superfícies de contacte en unions resistents al desplaçament  

Es pot preparar una superfície de contacte per produir la classe de superfície especificada en el plec de 
condicions, podent-se utilitzar tractaments o recobriments garantits per assaigs que s’especifiquen en 
l’esmentat plec. 

 
6.4.5. Altres tipus de cargols 

 
a) Cargols aixamfranats. Es pot utilitzar aquest tipus de cargols en unions tant pretesades com 

sense pretesar. El plec de condicions inclourà la definició de l’aixamfranat i toleràncies de 
manera que el cargol quedi nominalment enrasat amb la superfície de la xapa exterior.  
 

b) Cargols calibrats i perns d’articulació.  Es poden utilitzar en unions tant pretesades com sense 
pretesar. Les espigues d’aquests elements han de ser de classe de tolerància h 13 i els forats 
de la classe H 11 segons ISO 286-2. La rosca d’un cargol o pern calibrat no ha d’estar inclosa 
en el pla de tallant. Els forats per a ser escairats posteriorment en obra, es faran inicialment, 
com a mínim, 3 mm més petits.  

 
c) Cargols hexagonals d’injecció. Les característiques d’aquest tipus de cargols es definiran en 

el plec de condicions.  
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6.4.6. Tractament de protecció 

Els requisits per als tractaments de protecció han d’incloure’s en el plec de condicions. 

6.4.6.1. Preparació de la superfícies 

Les superfícies es prepararan adequadament. Poden prendre’s com a referència les normes UNE-EN-
ISO 8504-1:2002 i UNE-EN-ISO 8504-2:2002 per a neteja per doll abrasiu, i UNE-EN-ISO 8504-3:2002 
per a neteja per eines mecàniques i manuals.  

Es realitzaran assaigs de procediment dels processos per sorrejat al llarg de la producció, a fi d’assegurar 
la seva adequació per al procés de recobriment posterior.  

Es repararan, d’acord amb aquesta norma, tots els defectes de superfície detectats en el procés de 
preparació.  

Les superfícies que estiguin previstes que hagin d’estar en contacte amb el formigó, en general, no han 
de pintar-se, sinó simplement netejar-se.  

El sistema de tractament en zones que confronten una superfície que estarà en contacte amb el formigó, 
ha d’estendre’s almenys 30 mm de la dita zona.  

S’ha d’extremar l’atenció i acord amb allò que s’ha especificat en el plec de condicions en el cas de 
superfícies de fregament, seguint allò que s’ha indicat en el punt d’execució i muntatge en taller. En 
qualsevol cas aquestes superfícies han de protegir-se darrera de la seva preparació fins al seu armat 
amb cobertes impermeables. 

No s’utilitzaran materials que perjudiquin la qualitat d’una soldadura a menys de 150 mm de la zona a 
soldar i després de realitzar la soldadura, no s’ha de pintar sense, abans, haver eliminat les escòries.  

6.4.6.2. Mètodes de recobriment 
 
Galvanització: 
 

a) Es realitzarà d’acord amb UNE-EN-ISO 1460:1996 o UNE-EN-ISO 1461:1999, segons 
procedeixi;  
 

b) Si és el cas, les soldadures han d’estar segellades abans d’usar un decapatge previ a la 
galvanització; 

 
c) Si hi ha espais tancats en l’element fabricat es disposaran forats de porga on indiqui el plec de 

condicions; 
 

d) Les superfícies galvanitzades han de netejar-se i tractar-se amb pintura d’imprimació 
anticorrosiva amb dissolvent àcid o sorrejat abans de ser pintades.  

 
Pintura 

 
a) Immediatament abans de començar a pintar es comprovarà que les superfícies compleixen 

els requisits del fabricant; 
 
b) Es pintarà seguint les instruccions del fabricant i si es fa més d’una capa, s’usarà en cada una 

d’elles una ombra de color diferent; 
 

c) Es protegirà les superfícies pintades de l’acumulació d’aigua durant un cert període, d’acord 
amb les dades del fabricant de pintura.  
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6.4.6.3. Tractament dels elements de fixació  
 
Per al tractament d’aquests elements s’ha de considerar el seu material i el dels elements a unir junt amb 
el tractament que aquests porten prèviament, el mètode d’estrenyiment, la classificació contra la corrosió i 
qualsevol altra circumstància indicada en el plec de condicions. 
 
 
6.4.7. Execució de soldadura i muntatge en taller (tractament de protecció) 

Els components han d’estar acoblats de manera que no resultin danyats o deformats mes allà de les 
toleràncies especificades.  

Totes les unions per a peces provisionals a utilitzar en fase de fabricació han d’estar fetes d’acord amb 
aquesta memòria i seran coherents amb el projecte.  

Tots els requisits relatius a contrafletxes o ajustos previs que s’indiquin en el plec de condicions per a ser 
incorporats en components prefabricats, han de comprovar-se després de completar la fabricació.  

Després de completar la fabricació, la fixació entre components que estan interconnectats en interfícies 
de connexió múltiples han de comprovar-se utilitzant plantilles dimensionals o per mitjà de fixació 
conjunta dels components.  

Ha d’evitar-se:  

a) La projecció d’espurnes erràtiques de l’arc i, si es produeix, ha de sanejar-se la superfície de 
l’acer i inspeccionar-se;  
 

b) La projecció de soldadura i, si es produeix, ha de ser eliminada.  

Els defectes no han de cobrir-se amb soldadures posteriors i han d’eliminar-se de cada passada abans 
de la següent. El mateix ha de fer-se amb qualsevol escòria.  

Les reparacions de soldadura han de realitzar-se seguint una especificació de procediment de soldadura. 

El rectificat amb mola abrasiva de la superfície de les soldadures complertes ha d’estar especificat en el 
plec de condicions.  

El plec de condicions ha de contemplar els procediments per al tractament tèrmic de components soldats.  

S’ha de controlar la temperatura màxima de l’acer i el procés de refredament, quan es realitzen 
correccions de distorsions de soldadura per mitjà d’aplicació local de calor.  

Durant la fabricació i el muntatge han d’adoptar-se totes les precaucions per a garantir que s’aconsegueix 
la classe especificada de superfície de fregament per a unions resistents al lliscament.  

En el moment del muntatge en taller, les superfícies de contacte han d’estar lliures de qualsevol producte 
contaminant, com ara oli, brutícia o pintura. Han d’eliminar-se les rebaves que impossibilitarien un 
assentament sòlid de les parts a unir. L’oli ha d’eliminar-se de la superfície de l’acer per mitjà de l’ús de 
netejadors químics i no per mitjà de neteja per bufador.  

Si les superfícies sense recobrir no es poden armar directament després de la preparació de les 
superfícies de contacte, se les ha d’alliberar de totes les pel·lícules primes d’òxid i qualsevol altre material 
solt, per mitjà de raspallat amb raspall metàl·lic. Es posarà atenció de no danyar ni polir la superfície 
rugosa.  
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Les zones tancades o amb difícil accés després de l’armat, han de ser tractades prèviament, havent-se 
d’especificar en el plec de condicions si s’ha d’utilitzar un tractament de protecció intern o si es va a 
segellar per soldar, i en aquest cas també s’especificarà el segellat de les zones tancades que es 
travessen amb elements de fixació mecànics.  

No es realitzarà cap tractament superficial sobre els elements de fixació abans que s’hagin inspeccionat.  

6.4.8. Control de fabricació en taller 

Totes aquestes operacions han d’estar documentades i si es detecta una disconformitat, si és possible, 
es corregirà i es tornarà a assajar i, si no és possible, es podrà compensar realitzant les oportunes 
modificacions d’acord amb el plec de condicions. 

6.4.8.1. Materials i productes fabricats 

Es comprovarà per mitjà dels documents subministrats amb els materials i productes fabricats, que 
aquests coincideixen amb les comandes. Si no s’inclou una declaració del subministrador que els 
productes o materials compleixen amb el plec de condicions, es tractaran com a productes o materials no 
conformes. 

6.4.8.2. Dimensions geomètriques 

Els mètodes i instruments per a les preses de mesures dimensionals es podran seleccionar d’entre els 
indicats en UNE-EN-ISO 7976-1:1989 i UNE-EN-ISO 7976-2:1989, i la precisió de les mesures es podrà 
establir d’acord amb UNE-EN-ISO 8322.  

Hi ha d’haver un pla d’inspecció i assaigs en què es fixen la localització i freqüència de les mesures, així 
com els criteris de recepció que estaran d’acord amb les toleràncies de fabricació establertes en aquesta 
memòria. 

6.4.8.3. Assaig i procediment 

Si després de l’assaig els processos no són conformes, no han d’utilitzar-se fins que s’hagin corregit i 
tornat a assajar. 

6.4.8.3.1. Oxitall 

La capacitat del procés ha de comprovar-se periòdicament produint quatre mostres dels assaigs de 
procediment:  

a) Una mostra de tall recte del material de major grossària tallada;  
 

b) Una mostra de tall recte del material de menor grossària tallada; 
 

c) Una mostra de cantell viu;  
 

d) Un arc corbat.  

Sobre cada una de les dos mostres rectes, en una longitud no inferior a 200 mm s’avaluarà la superfície, 
de manera que la desviació de l’angle recte en el tall (u) en mm i la profunditat de les estries en les cares 
de la xapa oxitallada (Rz) en micres, compleixi:  

U ≤ 1 + 0,015 a 
Rz ≤110 + 1,8 a 
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On  a: espessor del material en mm.  

El valor de Rz serà el valor mitjà de les amplituds (z) de cinc longituds individuals de mesures (vegi 
següent figura 10.2).  

 

Figura 10.2 (Segons CTE-SE-A) Bords oxitallades. Profunditat de les estries 

6.4.8.3.2. Processos que poden produir dureses locals. 

La capacitat del procés es comprovarà produint quatre mostres a partir dels assaigs de procediment, 
comprenent la gamma de materials utilitzats en els que sigui més fàcil que es produeixi enduriment local. 
Sobre cada mostra es faran quatre assaigs de duresa local d’acord amb UNE-EN-ISO 6507 en les zones 
més afectades, no havent de passar de 380 HV 10 el pitjor valor obtingut. 

6.4.8.3.3. Procés de perforació 

La capacitat del procés es comprovarà periòdicament produint vuit mostres a partir dels assaigs del 
procediment que comprenguin tota la gamma de diàmetres de forats, grossàries i tipus de materials 
utilitzats. Les grandàries dels forats han de complir en ambdós extrems amb la classe de tolerància H11 
de la UNE-EN-ISO 286-2:1988. 

6.4.8.4. Soldadura 

Qualsevol assaig no inclòs en aquest apartat ha de ser indicat en el plec de condicions.  

La inspecció final per assaigs no destructius ha de realitzar-se després de 16 hores de la seva realització 
(40 hores en el cas de soldadures a límit en grossàries majors de 40 mm.), i abans que pugui resultar 
inaccessible.  

La realització de correccions en distorsions no conformes obliga a inspeccionar les soldadures situades 
en aquesta zona.  

En el plec de condicions s’han d’incloure els criteris per a l’acceptació de les soldadures, havent de 
complir les soldadures reparades els mateixos requisits que les originals.  

6.4.8.4.1. Abast de la inspecció  

En el plec de condicions s’indicarà si es realitzaran o no assaigs no destructius, els mètodes a emprar i la 
localització de les soldadures que es van a inspeccionar, però s’ha de realitzar sempre una inspecció 
visual sobre tota la longitud de totes les soldadures, en la que almenys es comprovarà la presència i 
situació de les mateixes, la grandària i posició, s’inspeccionaran les superfícies i formes, es detectaran 
defectes de superfície i esquitxades.  
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En les zones d’unió i fora de la unió en peces armades, les soldadures transversals (en xapes d’ànima i 
ala abans de l’armat o en angle en extrems d’unions amb cavalcament), s’assajaran les cinc primeres 
unions de cada tipus amb anàlogues dimensions, els mateixos materials i geometria de soldadura i en les 
que s’utilitza el mateix procediment. Si aquestes cinc primeres compleixen els criteris d’acceptació, 
s’assajarà una en cinc unions de cada tipus.  

En soldadures longitudinals, s’assajaran 0,5 m cada 10 m o part, de totes les unions (incloent un en 
quatre extrems de soldadura).  

En soldadura de lligat (corretges, enrigidors de vinclament, etc.) s’assajarà un en vint punts de fixació.  

En el cas que apareguin més imperfeccions de les admeses, s’augmentarà la freqüència dels assaigs.  

Una inspecció parcial exigirà una selecció de zones a assajar aleatòria, tenint en compte el tipus de nus, 
material i procediment de soldadura.  

6.4.8.4.2. Mètodes d’assaig no destructius 

A més de la inspecció visual, es contemplen aquí els mètodes següents: Inspecció per partícules 
magnètiques, assaig per líquids penetrants, assaig per ultrasons i assaigs radiogràfics.  

La inspecció per partícules magnètiques o si aquestes no són possibles, els assaigs per líquids 
penetrants, es podran fer servir per a qualsevol espessor en unions amb penetració complerta, 
soldadures en angle i amb penetració parcial.  

Es poden emprar assaigs per ultrasons per a unions a límit, en T, en creu i en cantonada, totes elles per 
penetració complerta, quan l’espessor en l’element de major grossària és major de 10 mm. En les unions 
a límit amb penetració total poden emprar-se assaigs radiogràfics en comptes d’ultrasons si el màxim 
gruix és menor de 30 mm, encara que amb alguna reserva amb relació a la detecció de defectes d’arrel 
quan es solda per un sol costat amb xapa de recolzament.  

Per a soldadures en angle i amb penetració parcial en unions en T, en creu i en cantonada, es podran 
utilitzar assaigs per ultrasons quan el costat més curt del cordó de soldadura no sigui menor de 20 mm. 
En aquestes soldadures es poden utilitzar assaigs per ultrasons per a comprovar el desgarrament 
laminar.  

6.4.8.5. Unions mecàniques 

Totes les unions mecàniques, pretesades o sense pretesar després de l’estrenyiment inicial, i les 
superfícies de fregament es comprovaran visualment. Després de la comprovació dels criteris 
d’acceptació, la unió ha de refer-se si la disconformitat prové de que s’excedeixen els criteris establerts 
per als espessors de xapa, altres disconformitats podran corregir-se, havent de tornar-se a inspeccionar 
després d’arreglar-lo. 

6.4.8.5.1. Inspeccions addicionals en unions amb cargols pretesats 

L’inspector estarà present com a mínim en la instal·lació del 10 % dels elements de fixació, i presenciarà 
la retirada i reinstal·lació de tots els cargols als què no s’hagi aplicat el mètode definit o si l’ajust de 
l’indicador final de la pretensió no està dins dels límits especificats. Posteriorment inspeccionarà el grup 
total d’aquests cargols.  

Quan s’hagi aplicat el mètode de control del parell d’estrènyer, es comprovarà el 10 % dels cargols (amb 
un mínim de dos), aplicant de nou una clau dinamomètrica capaç de donar una precisió del  + 5 %. Si 
qualsevol femella o cargol gira 15t per aplicació del parell d’inspecció, es provaran tots els cargols del 
grup.  
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Les no conformitats es corregiran actuant sobre tots els cargols de grup no conforme, utilitzant la 
seqüència correcta i fins que tots ells aconsegueixin el parell d’estrènyer correcte.  

6.4.8.5.2. Assaig de procediment 

 Si no és possible realitzar assaigs adequats dels elements de fixació ja instal·lats després de completar 
una unió, s’inspeccionaran els mètodes de treball. El plec de condicions especificarà els requisits per als 
assaigs de procediment sobre el pretesat de cargols. 

6.4.8.6. Tractament de protecció  

 Si s’empra el procés de neteja per sorrejat, es comprovarà la idoneïtat del procés cada tres mesos, 
seleccionant almenys, quatre punts que disten entre si 300 mm. Si el procés no resulta conforme, no 
s’utilitzarà fins que no sigui corregit.  

 Es realitzarà una inspecció visual de la superfície per a garantir que es compleixen els requisits del 
fabricant del recobriment. Les àrees que resulten no conformes, es tornaran a preparar i seran avaluades 
de nou.  

6.4.8.6.1. Assaigs sobre el gruix del recobriment 

Es realitzarà un assaig després d’assecar, amb controls de mostres sobre, almenys quatre llocs en el 
10%, com a mínim, dels components tractats, fent servir un mètode d’UNE-EN-ISO 2808:2000. El gruix 
mig ha de ser superior al requerit i no hi haurà més d’una lectura per component, inferior al espessor 
normal i sempre superior al 80% del nominal.  

Els components no conformes es tractaran i s’assajaran de nou i si apareixen molts errors s’emprarà un 
assaig de pel·lícula humida fins que es millori el procés. En aquest assaig es realitzarà el mateix control 
que en l’assaig d’espessor després d’assecar. En aquest assaig totes les lectures de pel·lícula humida 
han d’excedir l’espessor requerit per l’espessor de la pel·lícula seca.  

Les reparacions en els recobriments han de complir amb les instruccions del fabricant i ser comprovades 
visualment. 

 
6.5. Control de qualitat 
 

6.5.1. Generalitats 

El contingut d’aquest apartat es refereix al control i execució d’obra per a la seva acceptació, amb 
independència del realitzat pel constructor.  

Cada una de les activitats de control de qualitat que, amb caràcter de mínims s’especifiquen en aquesta 
memòria, així com els resultats que d’ella es deriven, han de quedar registrades documentalment en la 
documentació final d’obra.  

 
6.5.2. Control de qualitat de la documentació del projecte 

Té com a objecte comprovar que la documentació inclosa en el projecte defineix de forma precisa tant la 
solució estructural adoptada com la seva justificació i els requisits necessaris per a la construcció.  
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6.5.3. Control de qualitat dels materials 

En el cas de materials coberts per un certificat expedit pel fabricant el control podrà limitar-se a 
l’establiment de la traça que permeti relacionar de forma inequívoca cada element de l’estructura amb el 
certificat d’origen que ho avala. 

Quan en la documentació del projecte s’especifiquen característiques no avalades pel certificat d’origen 
del material (per exemple, el valor màxim del límit elàstic en el cas de càlcul en capacitat), s’establirà un 
procediment de control per mitjà d’assaigs realitzats per un laboratori independent.  

Quan s’empren materials que pel seu caràcter singular no estan coberts per una normativa nacional 
específica a la que referir la certificació (volanderes deformables, cargols sense cap, connectadors, etc.) 
es podran utilitzar normatives o recomanacions de prestigi reconegut.  

 
6.5.4. Control de qualitat de la fabricació 

La qualitat de cada procés de fabricació es defineix en la documentació de taller i el seu control té per 
objectiu comprovar la seva coherència amb l’especificada en la documentació general del projecte (per 
exemple, que les toleràncies geomètriques de cada dimensió respecten les generals, que la preparació 
de cada superfície serà adequada al posterior tractament o al fregament suposat, etc.)  

El control de qualitat de la fabricació té per objectiu assegurar que aquesta s’ajusta a l’especificada en la 
documentació de taller.  

6.5.4.1. Control de localitat de la documentació del taller 

La documentació de fabricació, elaborada pel taller, haurà de ser revisada i aprovada per la direcció 
facultativa de l’obra. Es comprovarà que la documentació consta, almenys, dels documents següents:    

a) Una memòria de fabricació que inclogui:  
 

1. El càlcul de les toleràncies de fabricació de cada component, així com la seva coherència 
amb el sistema general de toleràncies, els procediments de tall, de doblegat, el moviment 
de les peces, etc. 

 
2. Els procediments de soldadura que hagin d’emparar-se, preparació de vores, 

preescalfaments requerits etc.  
 

3. El tractament de les superfícies, distingint entre aquelles que formaran part de les unions 
soldades, les que constituiran les superfícies de contacte en unions cargolades per 
fregament o les destinades a rebre algun tractament de protecció. 

 
 
b) Els plànols de taller per a cada element de l’estructura (biga, tram de pilar, tram de cordó de 

gelosia, element de triangulació, placa d’ancoratge, etc.) o per a cada component simple si 
l’element requereix diversos components simples, amb tota la informació precisa per a la seva 
fabricació i, en particular:  

 
1. El material de cada component.  

 
2. La identificació de perfils i altres productes.  

 
3. Les dimensions i les seves toleràncies.  

 
4. Els procediments de fabricació (tractaments tèrmics, mecanitzats, forma d’execució dels 

forats i dels acords, etc.) i les eines a emprar. 
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5. Les contrafletxes.  

 
6. En el cas d’unions cargolades, els tipus, dimensions forma d’estrènyer dels cargols 

(especificant els paràmetres corresponents). 
 

7. En el cas d’unions soldades, les dimensions dels cordons, el tipus de preparació, l’orde 
d’execució, etc.  

 
 
c) Un pla de punts d’inspecció on s’indiquen els procediments de control intern de producció 

desenvolupats pel fabricant, especificant els elements a què s’aplica cada inspecció, el tipus 
(visual, per mitjà d’assaigs no destructius, etc.) i nivell, els mitjans d’inspecció, les decisions 
derivades de cada un dels resultats possibles, etc.  
 
Així mateix, es comprovarà, amb especial atenció, la compatibilitat entre els diferents 
procediments de fabricació i entre aquests i els materials utilitzats. 

 
6.5.4.2. Control de qualitat de fabricació 

Establirà els mecanismes necessaris per a comprovar que els mitjans utilitzats en cada procés són els 
adequats a la qualitat prescrita.  

En concret, es comprovarà que cada operació s’efectua en l’orde i amb les eines especificades 
(especialment en el cas de les eines de tall de xapes i perfils), que el personal encarregat de cada 
operació té la qualificació adequada (especialment en el cas dels soldadors), que es manté l’adequat 
sistema de traçat que permeti identificar l’origen de cada incompliment, etc.  

 
6.5.5. Control de qualitat del muntatge 

La qualitat de cada procés de muntatge es defineix en la documentació de muntatge i el seu control té per 
objectiu comprovar la seva coherència amb l’especificada en la documentació general del projecte.  

El control de qualitat del muntatge té per objectiu assegurar que aquest s’ajusta a l’especificat en la 
documentació de taller.  

6.5.5.1. Control de qualitat de la documentació de muntatge 

La documentació de muntatge, elaborada pel muntador, haurà de ser revisada i aprovada per la direcció 
facultativa. Es comprovarà que la documentació consta, almenys, dels documents següents:    

a) Una memòria de muntatge que inclogui:   
 
1. El càlcul de les toleràncies de posició de cada component la descripció de les ajudes al 
muntatge (casquets provisionals de suport, orelletes de hissat, elements de guiat, etc.), la 
definició de les unions en obra, els mitjans de protecció de soldadures, els procediments 
d’estrènyer de cargols, etc.   
 
2. Les comprovacions de seguretat durant el muntatge. 
 

b) Uns plànols de muntatge que indiquin de forma esquemàtica la posició i moviments de les 
peces durant el muntatge, els mitjans de hissat, els apuntalats provisionals i en general, tota 
la informació necessària per al correcte maneig de les peces. 

 
c) Un pla de punts d’inspecció que indiqui els procediments de control intern de producció 

desenvolupats pel muntador, especificant els elements a què s’aplica cada inspecció, el tipus 
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(visual, per mitjà d’assaigs no destructius, etc.) i nivell, els mitjans d’inspecció, les decisions 
derivades de cada un dels resultats possibles, etc.  

Així mateix, es comprovarà que les toleràncies de posició de cada component són coherents amb el 
sistema general de toleràncies (en especial en el que el replantejament de plaques base es refereix),  

 

6.5.5.2. Control de qualitat del muntatge 

Establirà els mecanismes necessaris per a comprovar que els mitjans utilitats en cada procés són els 
adequats a la qualitat prescrita.  

En concret, es comprovarà que cada operació s’efectua en l’orde i amb les eines especificades, que el 
personal encarregat de cada operació posseeix la qualificació adequada, que es manté l’adequat sistema 
de traçat que permeti identificar l’origen de cada incompliment, etc.  
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7. FUSTA 
 
7.1. Característiques generals de la fusta 

 
Quan es detalli en els plànols adjunts, determinats elements o la totalitat dels mateixos es resoldran 
mitjançant fusta. Les característiques més rellevants del material es detallen a continuació: 
 
S’utilitza per l’execució de bigues i corretges de coberta. S’han utilitzat les dades referents a les 
característiques de la fusta de qualitat GL24h.  
 
Les característiques considerades en el present projecte han estat les següents: 
 
 
Resistència  a compressió. 
 
La resistència a compressió per al tipus de fusta que s’ha considerat coincideix amb la resistència 
característica, i li correspon un valor característic de 24 N/mm2 per a compressions paral·leles a les 
fibres, mentre que els valors per a compressions ortogonals a les fibres seria de 2.7 N/mm2.  
 
 
Resistència  a la flexió. 
 
La resistència a flexió característica per aquest tipus de fusta li correspon un valor de 24 N/mm2. 
 
 
Resistència a tracció. 
 
La resistència a tracció per aquest tipus de fusta que s’ha considerat coincideix amb la resistència 
característica, i li correspon un valor característic de 16.5 N/mm2 per a traccions paral·leles a les fibres, 
mentre que els valors per a traccions ortogonals a les fibres és de 0.4 N/mm2.  
 
 
Mòdul d’elasticitat longitudinal. 
  
El mòdul d’elasticitat mitjà paral·lel a les fibres que correspondria al tipus de fusta considerada tindrà un 
valor de 11.6 kN/mm2, mentre que el valor mitjà ortogonal a les fibres seria de 0.39 kN/mm2. 
 
 
Mòdul d’elasticitat transversal. 
 
Li correspon un valor de 0.72 kN/mm2. 
 
 
Densitat. 
 
La densitat utilitzada en la present justificació de càlcul ha estat de 380 Kg/m3. 
 
 

7.2. Durabilitat i manteniment de l’estructura 
 
7.2.1. Durabilitat 

La durabilitat d’una estructura depèn, en gran part, del disseny constructiu, encara que en alguns casos es 
també necessari afegir un tractament.  

7.2.1.1. Protecció de la fusta 

La fusta pot patir danys causats per agents biòtics i abiòtics. L’objectiu de la protecció preventiva de la 
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fusta es mantenir la probabilitat de patir danys per aquest origen en un nivell acceptable.  

El fabricant d’un producte indicarà, en el envàs i documentació tècnica del nomenat producte, les 
instruccions d’ús i manteniment.   

7.2.1.2. Protecció preventiva front als agents biòtics 

Els elements estructurals de fusta han d’estar protegits d’acord amb la classe de risc a la que pertanyen, i 
segons es defineix a continuació:   

El concepte de classe de risc està relacionat amb la probabilitat de que un element estructural pateixi 
atacs per agents biòtics, i principalment en funció del grau d’humitat que arribi a assolir durant la seva vida 
de servei. Es defineixen las següents classes de risc: 

a) Classe de risc 1: l’element estructural està sota coberta protegit de la intempèrie i no 
exposat a la humitat. En aquestes condicions la fusta massissa té un contingut de humitat 
menor que el 20%. Exemples: elements estructurals en general que no estan pròxims a 
fonts d’humitat, estructures en l’interior d’edificis;  

b) Classe de risc 2: l’element estructural està sota la coberta i protegit de la intempèrie però 
es pot donar ocasionalment un contingut de humitat major que el 20 % en part o en la 
totalitat de l’element estructural. Exemples: estructura d’una piscina coberta en la que es 
manté una humitat ambiental elevada amb condensacions ocasionals i elements 
estructurals propers a conductes d’aigua;  

c) Classe de risc 3: l’element estructural es troba al descobert, no en contacte amb el terra i 
sotmès a una humidificació freqüent, superant el contingut d’humitat el 20%. Exemples: 
pont de tràfic de vianants i pèrgoles;  

d) Classe de risc 4: l’element estructural està en contacte amb el terra o amb aigua dolça i 
exposat per tant a una humidificació en la que supera permanentment el contingut de 
humitat del 20%. Exemples: construccions en aigua dolça i pilars en contacte directe amb 
el terra;  

e) Classe de risc 5: situació en la qual l’element estructural està permanentment en contacte 
amb aigua salada. En aquestes circumstàncies el contingut d’humitat de la fusta es major 
que el 20%, permanentment. Exemple: construccions en aigua salada.  

7.2.1.2.1. Protecció preventiva enfront als agents biòtics i mètodes d’impregnació 

Protecció superficial: és aquella en la que la penetració mitja assolida per el protector és de 3 mm, sent 
com a mínim de 1 mm en qualsevol part de la superfície tractada. Es correspon amb la classe de 
penetració P2 de la norma UNE EN 351-1.  

Protecció mitja: és aquella en la que la penetració mitja assolida per el protector és superior a 3 mm en 
qualsevol zona tractada, sense arribar al 75% del volum impregnable. Es correspon amb las classes de 
penetració P3 a P7 de la norma UNE EN 351-1.  

Protecció profunda: és aquella en que la penetració mitja assolida per el protector és igual o superior al 
75% del volum impregnable. Es correspon amb las classes de penetració P8 i P9 de la norma UNE EN 
351-1.  

 
7.2.1.2.2. Elecció del tipus de protecció enfront a agents biòtics 

En la taula 3.2 s’indica el tipus de protecció exigit en funció de la classe de risc.  

 
 



 

 
 
 
 pàgina 53 de 65 

 Memòria Tècnica de l’Estructura 

Taula 3.2 (segons CTE-SE-M) Elecció del tipus de protecció 
  Classe de risc   Tipus de protecció   
 1  Cap  
 2  Superficial  
 3  Mitja  
  4 i 5   Profunda   

Algunes espècies coníferes freqüentment utilitzades en construcció com avets, pícees, cedre roig, són 
difícilment impregnables. El fabricant garantirà que la espècie a tractar és compatible amb el tractament 
en profunditat (i amb les pegues en el cas d’utilitzar-se).  

En les obres de rehabilitació estructural en las que s’haguessin detectat atacs previs per agents xilòfags, 
s’aplicarà com a mínim:  

a) Als nous elements: tractament superficial  
b) Als elements existents: protecció mitja en classe de risc 1; protecció mitja en classe de 

risc 2, i protecció profunda en classes de risc 3 i superiors.  

Per a la protecció de peces de fusta laminada encolada:  

a) En el cas de protecció superficial, es realitzarà sobre la peça acabada i després de les 
operacions d’acabat (raspallada, mecanitzat d’arestes i trepants etc.).  

En el cas de protecció mitjana o de profunditat, es realitzarà sobre les làmines prèviament al seu encolat. 
El fabricant haurà de comprovar que el producte protector és compatible amb l’encolat, especialment quan 
es tracti de protectores orgànics.  

7.2.1.3. Protecció preventiva en front als agents meteorològics 

El millor protector enfront als agents meteorològics és el disseny constructiu, i especialment les mesures 
que eviten o minimitzen la retenció d’aigua.  

Si la classe de risc és igual o superior a 3,els elements estructurals han d’estar protegits en front als 
agents meteorològics.  

A l’exterior han d’utilitzar-se productes de porus obert, ja que no formen pel·lícula i per tant permeten el 
flux d’humitat entre l’ambient i la fusta.  

7.2.1.4. Durabilitat natural i impregnabilitat 

La necessària definició de la classe resistent en el projecte no implica la especificació d’una espècie. Cada 
espècie, i en concret les seves parts de duramen i albura (a les que direm zones), té associada el que 
s’anomena durabilitat natural.  

L’albura o el duramen d’una espècie no té perquè requerir protecció per una determinada classe de risc tot 
i que així ho indiqui la taula 3.2.  

Cada espècie i zona té també associada una impregnabilitat, és a dir, una certa capacitat de ser 
impregnada amb major o menor profunditat. En cas que s’especifiqui l’espècie i zona, s’ha de comprovar 
que el tractament prescrit a l’element és compatible ambla seva impregnabilitat. 

En el cas que el tractament impregni la fusta, en obra s’ha de constatar que es lliura el producte conforme 
als requisits del projecte.  



 

 
 
 
 pàgina 54 de 65 

 Memòria Tècnica de l’Estructura 

 
7.2.2. Protecció contra la corrosió des elements metàl·lics 

A la taula 3.3 s’inclouen els valors mínims del gruix del revestiment de protecció enfront a la corrosió o el 
tipus d’acer necessari segons les diferents classes de servei.  

 
 
 

Taula 3,4 (CTE-SE-M) Protecció mínima enfront a la corrosió (relativa a la norma ISO 2081), o 
tipus d’acer necessari 
 

Element de fixació 
Classe de servei 

1 2 3 
Claus i tirafons amb d ≤4   Cap Fe/Zn 12c(1) Fe/Zn 25c(2) 
Perns, passadors i claus amb d > 4 Cap Cap Fe/Zn 25c(2) 
Grapes    Fe/Zn 12c(1) Fe/Zn 12c(1) Acer inoxidable 

Plaques dentades i xapes d’acer amb espessor de 
fins a 3 mm Fe/Zn 12c(1) Fe/Zn 12c(1)      Acer inoxidable 
Xapes d’acer amb espessor per sobre de 3 mm fins 
a 5 mm Cap Fe/Zn 12c(1) Fe/Zn 25c(2) 
Xapes d’acer amb espessor superior a 5 mm Cap Cap Fe/Zn 25c(2) 

 
(1) Si s’utilitza galvanitzat en calent la protecció Fe/Zn 12c ha de substituir-se per Z 275, i la protecció Fe/Zn 25c ha de substituir-

se per Z350. 
(2) En condicions exposades especialment a la corrosió ha de considerar-se d’utilització de Fe/Zn 40c, un galvanitzat en calent 

més gruixut o acer inoxidable. 
 

 
7.2.3. Condicions relatives a les unions 

Les unions exteriors exposades a l’aigua han de dissenyar-se de forma que s’eviti la retenció de l’aigua.  

En les estructures que no estiguin en Classe de Servei 1 ó 2, a més de la consideració del tractament de 
la fusta i la protecció d’altres materials, les unions han de quedar ventilades i amb capacitat d’evacuar 
l’aigua ràpidament i sense retencions.  

 
7.2.4. Manteniment 
 
Bàsicament, el manteniment haurà de fer-se en front a l’alteració per part d’insectes que alterin la seva 
composició física. 
 
Per aquest motiu, s’ha de protegir l’estructura de l’ intempèrie. Així doncs, s’ha d’aplicar en totes les 
superfícies exposades una imprimació de pintura o producte antiparàsits. Aquesta imprimació serà 
objecte d’un control periòdic, ambla finalitat de detectar possibles indicis d’atacs per part d’insectes o 
putrefacció per l’acció de l’aigua.  
 
A tal efecte es preceptiu el compliment del següent programa d’activitats de manteniment: 
 

- L’estructura de fusta és interior o no exposada a agents ambientals nocius: haurà de 
realitzar-se una revisió de l’estructura cada 3 anys, detectant punts d’inici de possibles 
atacs, en els que haurà de raspallar-se el material degradat i protegir la zona deteriorada, 
mitjançant la imprimació local o reforç pertinent.  
 
Cada 10 anys s’haurà de procedir a un aixecament de la imprimació existent per a un 
posterior pintat total de l’estructura. 
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- L’estructura de fusta és exterior o en un ambient d’agressivitat moderada: haurà de 

realitzar-se una revisió de l’estructura cada 2 anys, detectant punts d’inici de possibles 
atacs, en els que haurà de raspallar-se el material degradat i protegir la zona deteriorada, 
mitjançant la imprimació local o reforç pertinent. 
  
 Cada 5 anys s’haurà de procedir a un aixecament de la imprimació existent per a un 
posterior  pintat total de l’estructura. 

 
- L’estructura de fusta és exterior o exposada a un ambient d’agressivitat elevada: haurà de 

realitzar-se una revisió de l’estructura cada any, detectant punts d’inici de possibles atacs, 
en els que haurà de raspallar-se el material degradat i protegir la zona deteriorada, 
mitjançant la imprimació local o reforç pertinent. 
 
Cada 2 anys s’haurà de procedir a aixecar la imprimació existent, per un posterior pintat 
total de l’estructura. 

 
 
7.3. Toleràncies 

Les exigències relatives a les dimensions i a les toleràncies de fabricació dels elements estructurals 
poden establir-se en el projecte, de forma específica, en funció de les condicions de fabricació i muntatge. 
De no especificar-se en el projecte el fabricant o subministrador haurà de complir allò indicant a 
continuació.  

 
7.3.1. Elements estructurals 

Les toleràncies dimensionals, o desviacions admissibles respecte a les dimensions nominals de la fusta 
serrada, s’ajustaran als límits de tolerància de la classe 1 definits en la norma UNIX EN 336 per a 
coníferes i xop. Aquesta norma s’aplicarà, també, per a fustes d’altres espècies de frondoses amb els 
coeficients d’inflor i minva corresponents, fins que no existeixi norma pròpia.  

Les toleràncies dimensionals, o desviacions admissibles respecte a les dimensions nominals de la fusta 
laminada encolada, s’ajustaran als límits de tolerància definits en la norma UNIX EN 390.  

El bombat de columnes i bigues mesurat en el punt mitjà de l’obertura, en aquells casos en què puguin 
presentar-se problemes d’inestabilitat lateral,  o en barres de pòrtics, ha de limitar-se a 1/500 de la 
longitud del buit en peces de fusta laminada i microlaminada o a 1/300 en peces de fusta massissa.  

 
7.3.2. Gelosies amb unions de plaques dentades 

Durant la fabricació, les peces han d’estar lliures de distorsions dins dels limites definits en la norma EN 
TC 124-1.3. No obstant això, si les peces es distorsionen durant el període de temps que transcorre entre 
la fabricació i el muntatge poden adreçar-se sense causar dany ala fusta o a les unions. En aquest cas 
les cintres poden considerar-se vàlides per al seu ús.  

Després del muntatge, s’admet un bombat màxim de 10 mm en qualsevol peça de la cintra sempre que 
es refermi de manera segura en la coberta acabada de manera que s’eviti el moment provocat per la dita 
distorsió.  

Després del muntatge, la desviació màxima d’una cintra respecte a la vertical no ha d’excedir el valor de 
10 + 5·(H – 1) mm, amb un valor màxim de 25 mm; on H és l’altura (diferència de cota entre suports i punt 
més alt), expressada en metres.  
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7.4. Materials 
 

7.4.1. Fusta massissa 

Dins de la fusta massissa s’inclou la fusta serrada i la fusta de robust. La fusta serrada, per al seu ús en 
estructures, estarà classificada quedant assignada a una classe existent.  

Les classes resistents són: 

a) Per a coníferes i xop: C14, C16, C18, C20, C22, C24, C27, C30, C35, C40, C45 i C50;  
b) Per a frondoses: D30, D35, D40,  D50, D60 i D70.  

En les quals els números indiquen el valor de la resistència característica a flexió expressada en N/mm2. 

En l’annex E figuren els valors de les propietats de resistència, rigidesa i densitat associats a cada classe 
resistent de fusta laminat serrat..  
 
 
7.4.2. Fusta laminada encolada 

La fusta laminada encolada, per al seu ús en estructures, estarà classificada quedant assignada a una 
classe resistent (veure procediment d’assignació en l’annex D).  

Les classes resistents són: 

a) Pera fusta laminada encolada homogènia: GL24h, GL28h, GL32h i GL36h;  
 

b) Pera fusta laminada encolada combinada: GL24c, GL28c, GL32c i GL36c. En las quals els 
números indiquen el valor de la resistència característica a flexió expressada en N/mm2. 

Les unions dentades per a peces senceres fabricades d’acord amb la norma UNIX ENV 387 no han 
d’utilitzar-se en classe de servei 3 quan en la unió canvia la direcció de la fibra.  

 
7.4.3. Fusta micro-laminada 

La fusta micro-laminada per a ús estructural haurà de subministrar-se amb una certificació dels valors de 
les propietats mecàniques i de l’efecte de la grandària d’acord amb els plantejaments d’aquesta memòria. 

7.4.4. Taulell estructural 

L’ús dels diferents tipus de taulells ha de limitar-se a les classes de servei contemplades per a cada tipus 
en la taula 2.1.  

 
7.4.5. Adhesius 

La documentació tècnica de l’adhesiu ha d’incloure les prescripcions d’ús i incompatibilitats.   

L’encolat de peces de fusta d’espècies diferents o de productes derivats de la fusta varia (sobretot si els 
coeficients de contracció són diferents) requereix un coneixement específic sobre la seva viabilitat.  
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7.4.5.1. Tipus d’adhesius 

A la taula 4.1 es descriuen els adhesius utilitzats en fusta per a ús estructural i la seva adequació a la 
classe de servei.  

Taula 4.1 (segons CTE-SE-M) Tipus de adhesius en fusta per a us estructural i la seva adequació amb 
la classe de servei.  
 

(1)  Només per a encolat en calent (110º - 140 ºC); adequat per a fabricació de taulells derivats de la fusta.  
(2)  Preferentment per a encolar per sobre de 30 ºC.  
(3)  No adequada per una humitat relativa del aire elevada i simultània amb una temperatura per sobre de 50 ºC.  
(4)  No adequada per temperatures superiors als 50 ºC.  
(5)  Línies de cola de color marro fosc.  
(6)  Línies de cola transparentes.  

Els adhesius que compleixin les especificacions per al Tipus I, definides en UNIX EN 301, poden utilitzar-
se en totes les classes de servei, i els que compleixin les especificacions per al Tipus II únicament en la 
classe de servei 1 o 2 i mai exposats de forma perllongada a temperatures superiors als 50 °C.  

7.4.5.2. Exigències relatives als adhesius 

Els adhesius utilitzats en la fabricació d’elements estructurals de fusta s’ajustaran a les normes UN EN 
301 i UN EN 12436: 2002.   

En el producte s’indicarà de forma visible que l’adhesiu és apte per a ús estructural, així com per a què 
classes de servei és apte.  

 
7.4.6. Unions 

 
7.4.6.1. Unions tradicionals 

Les unions tradicionals, també denominades fusteres o unions per contacte, transmeten les forces per 
mitjà de tensions de compressió localitzada i de tallant entre les mateixes peces de fusta per mitjà del tall 
i mecanització adequats. El material aportat (generalment ferramentes en forma de platines i altres 

Tipus de adhesiu 
Abrev
iatura  

Classe de servei  Observacions  

1 2 3 

Fenol-formaldehído(1) (5)  PF  apte(1) apte(1) apte(1) 

Adhesiu per a encolar 
en calent (110º-140ºC); 
adequat pera fabricació 
de taulells de fusta.  

Resorcina-fenol-formaldehído(5) 

Resorcina-formaldehído(5) 
Melamina-urea-formaldehído(2)(6) 
Urea-formaldehído(6) 

RPF 
RF 

MUF 
UF 

apte  
Apte 
Apte 
apte 

Apte 
Apte 
Apte 
Poc apte 

Apte 
Apte 
Poc apte 
No apte 

 

Poliuretà(6)  PU  Apte  apta  apte 

Aptitud reduïda per a 
omplir els junts. El 
fabricant indicarà les 
prestacions en front el 
foc.  

Resines epòxid (4) (6)  EP  
apte  apte  apte Apta pera junts 

gruixuts. Pressió 
d’encolat reduïda.  

Caseïna (6) 
 apte  poc apte no apte És necessari un 

fungicida.  



 

 
 
 
 pàgina 58 de 65 

 Memòria Tècnica de l’Estructura 

elements de fixació) és molt reduït i la seva funció és la de mantingui en posició les unions. En alguns 
casos poden servir per a reforç de la unió o per a resistir una inversió de la sol·licitació.  

7.4.6.2. Elements mecànics de fixació 

Els elements mecànics de fixació contemplats en aquesta memòria per a la realització de les unions són: 

a) Tipus clavilla: claus de fusta llisa o amb ressalts, grapes, tirafons (cargols rosca fusta), perns o 
passadors.  
 

b) Connectadors: d’anella, de placa o dentats.  

En el projecte s’especificarà, per a la seva utilització en estructures de fusta, i per a cada tipus d’element 
mecànic de fixació de tipus clavilla:  

a) Resistència característica a tracció de l’acer fu,k. 
 

b) Informació geomètrica que permeti la correcta execució dels detalls. 
 
 
7.5. Execució 
 

7.5.1. Materials 

Abans de la seva utilització en la construcció, la fusta ha d’assecar-se, en la mesura que sigui possible, 
fins a aconseguir continguts d’humitat adequats a l’obra acabada (humitat d’equilibri higroscòpic).  

Si els efectes de les contraccions o minves no es consideren importants, o si han sigut reemplaçades les 
parts danyades de l’estructura, poden acceptar-se continguts més elevats d’humitat durant el muntatge 
sempre que s’asseguri que la fusta podrà assecar-se al contingut d’humitat desitjat.  

7.5.2. Detalls Constructius 

De cara a la formalització de junts entre elements, i per a elements formats amb fusta de conífera, es 
consideraren les següents variacions dimensionals d’origen higrotèrmic:  

a) Pera taulells contraxapats i de OSB, i en el seu pla, serà com a màxim de valor 0,02% per 
cada 1% de variació de contingut d’humitat del mateix.  
 

b) Pera fusta serrada, laminada o micro-laminada es podrà prendre, per cada 1% de variació de 
contingut d’humitat, un valor de 0,01% en direcció longitudinal i 0,2% en la transversal 
(aquesta última correspon en realitat a la tangencial, i la radial es podrà prendre com a 0,1%).  

A continuació s’enumeren una sèrie de bones pràctiques que milloren notablement la durabilitat de 
l’estructura:  

a) Evitar el contacte directe de la fusta amb el terreny, mantenint una distancia mínima de 20cm i 
disposant un material hidròfug (barrera antihumitat);  
 

b) Evitar que les arrencades de suports i arcs restin embeguts en el formigó o algun altre 
material de fàbrica. Per això es protegirà de la humitat col·locant-se a una distancia suficient 
del terra o sobre capes impermeables;  

 
c) Ventilar les trobades entre bigues en murs, mantenint una separació mínima de 15 mm entre 

la superfície de la fusta i el material del mur. El suport en la seva base ha de realitzar-se a 
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través d’un material intermedi, separador, que no transmeti la possible humitat del mur(vegi 
figura 11.2.a);  

 
d) Evitar unions en les que es pugui acumular l’aigua;  

 
e) Protegir la cara superior dels elements de fusta que estiguin exposats directament a la in-

tempèrie i en els que pugui acumular-se l’aigua. En el cas d’utilitzar un coixinet(normalment 
de xapa metàl·lica), aquest coixinet ha de permetre, amés, l’aireació de la fusta que corbi(vegi 
figura 11.2.b); 

 
f) Evitar que les testes dels elements estructurals de fusta restin exposats a l’aigua de pluja 

amagant-se, quan sigui necessari, amb una peça de rematada protectora (vegi figura 11.2.c); 
 

g) Facilitar, en general, al conjunt de la coberta la ràpida evacuació de les aigües de pluja i 
disposar de sistemes de desguàs de las condensacions 

 

 
 

Figura 11.2 (segons CTE) a), b) i c). Exemples de detalls constructius de protecció d’elements estructurals 

 

Els possibles canvis de dimensions, produïts per la inflació o minva de la fusta, no han de restar 
enregistrats per lloses elements d’unió: 

 

a) En general, en peces de cantell superior a 80 cm, no s’han d’utilitzar cavalcament ni nusos 
rígids realitzats amb plaques d’acer que coartin el moviment de la fusta (veure figura 11.3 a) 
 

b) Les solucions amb plaques d’acer i perns resten limitades a situacions en les que s’esperen 
petits canvis de les condicions higrotèrmiques de l’ambient i el cantell dels elements 
estructurals no supera els 80cm. Igualment succeeix en unions de tipus corona en els nusos 
d’unió de pilar/dentell en pòrtics de fusta laminada, figura 11.3 
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Taula 11.3 Uniones corona 

a) Enllaç amb cobrijunta metàl·lic que abracen ambdós peces. Es fixen amb perns i connectors. Si s’empren plaques 
metàl·liques s’ha de tenir en compte l’efecte de restricció dels moviments de la fusta per canvis del contingut 
d’humitat. Per tal motiu quedaran limitats els cantells de les peces a unir. 
 

b) Unió en corona de nus de pòrtic. Es tracta d’una unió rígida entre les dos peces que constitueixen el pilar i la llinda, 
que queda abraçat per les peces del pilar. La unió es realitza per mitjà d’una sèrie de perns més connectors segons 
els necessitats del càlcul, que cusen les tres peces. És aconsellable que el cant de la peça no superi els 80 cm. 
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7.6. Control 
 

7.6.1. Subministrament i recepció dels materials 
 
7.6.1.1. Identificació del subministre 

A l’albarà de subministrament o, si és el cas, en documents a banda, el subministrador facilitarà, almenys, 
la següent informació per a la identificació dels materials i dels elements estructurals:  

 

a) Amb caràcter general:   

- Nom i direcció de l’empresa subministradora;  

- Nom i direcció de la fàbrica o de la serradora, segons correspongui;  

- Data del subministrament;  

- Quantitat subministrada; certificat d’origen, i distintiu de qualitat del producte, en el seu 
cas.  

b) Amb caràcter específic:  

i)  Fusta serrada:  

- Espècie botànica i classe resistent (la classe resistent pot declarar-se indirectament 
mitjançant la qualitat amb indicació de la norma de classificació resistent utilitzada);  

- Dimensions nominals;  

- Contingut d’humitat o indicació d’acord amb la norma de classificació corresponent.  

ii) Taulell:  

- Tipus de taulell estructural segons norma UNE (amb declaració dels valores de les  
propietats de resistència, rigidesa i densitat associades al tipus de taulell estructural 

- Dimensions nominals.  

iii) Element estructural de fusta laminada encolada:  

- Tipus d’element estructural i classe resistent (de la fusta laminada encolada empleada);  

- Dimensions nominals;  

- Marcat segons UNE EN 386.  

iv) Altres elements estructurals realitzats en taller:  

- Tipus d’element estructural i declaració de la capacitat portant de l’element amb indicació 
de les condicions de recolzament (o els valors de les propietats de resistència, rigidesa i 
densitat dels materials que el conformen);  

- Dimensions nominals. 

- Marcat segons UNE EN 386 

v) Fusta i productes derivats de la fusta tractats amb productes protectores:  

- Certificat del tractament en el que s’ha de fer servir: la identificació de l’aplicador; 
l’espècie de fusta tractada; el protector utilitzat i el seu número de registre (Ministeri de 
Sanitat i Consum); el mètode d’aplicació utilitzat; la categoria de risc que cobreix; la data 
del tractament; precaucions a prendre davant mecanitzacions posteriors al tractament; 
informacions complementàries, en el seu cas.   

 



 

 
 
 
 pàgina 62 de 65 

 Memòria Tècnica de l’Estructura 

vi) Elements mecànics de fixació:   

- Tipus (clau sense o amb ressalts, tirafons, passador, pern o grapa) i resistència 
característica a tracció de l’acer i tipus de protecció contra la corrosió.  

-  Dimensions nominals;  
-  Declaració, quan sigui necessari, dels valors característics de resistència  a l’aixafament 

i moment plàstic per a unions fusta-fusta, fusta-taulell i fusta-acer.  

7.6.1.2. Control de recepció en obra  

Comprovacions:  

a) A l’arribada dels productes a l’obra, el director de la execució de l’obra comprovarà: 

i)    Amb caràcter general:  

- Aspecte i estat general del subministrament;  

- Que el producte és identificable i s’ajusta a les especificacions del projecte.  

ii) Amb caràcter específic:  

- Es realitzarà, també, les comprovacions que en cada cas es considerin oportunes de les 
que a continuació s’estableixen excepte, en principi, les que estiguin avalades pels 
procediments reconeguts en el CTE. 

- Fusta serrada:  

Espècie botànica: La identificació anatòmica es realitzarà en el laboratori especialitzat. 

 Classe Resistent: La propietat o propietats de resistència, rigidesa i densitat, 
s’especificaran segons notació i assaigs. 

Toleràncies en les dimensions: S’ajustaran a la norma UNE EN 336 per fustes de 
coníferes. Aquesta norma, mentre no existeixi norma pròpia, s’aplicarà també per 
fustes de frondoses amb els coeficients de inflamació i merma de l’espècie de 
frondosa utilitzada.  

Contingut d’humitat: excepte especificació en contra, ha de ser ≤ 20% segons UNE 
56529 o UNE 56530.  

- Taulells:  

Propietats de resistència, rigidesa i densitat: Es determinarà segons notació i assaigs; 
toleràncies en les dimensions: Segons UNE EN 312-1 per a taulells de partícules, UNE 
EN 300 per a taulells d’encenalls orientades (OSB), UNE EN 622-1 per a taulells de 
fibres i UNE EN 315 per a taulells contraxapats;  

- Elements estructurals de fusta laminada encolada:  

Classe Resistent: La propietat o propietats de resistència, de rigidesa i la densitat, 
s’especificaran segons notació del apartat 4.2.2.  

Toleràncies en las dimensiones: Segons UNE EN 390. 
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- Altres elements estructurals realitzats en taller. Tipus, propietats, toleràncies 
dimensionals, planeitat, contrafletxes (en el seu cas): Comprovacions segons allò 
especificat en la documentació del projecte.  

- Fusta i productes derivats de la fusta, tractats amb productes protectors. Tractament 
aplicat: es comprovarà la certificació del tractament.  

- Elements mecànics de fixació. Es comprovarà la certificació del tipus de material utilitzat i 
del tractament de protecció. Criteri general de no-acceptació del producte. L’ 
incompliment d’alguna de las especificacions d’un producte, excepte demostració de que 
no suposi cap risc apreciable, tant de les resistències mecàniques com de la durabilitat, 
serà condició suficient per a la no-acceptació del producte i en el seu cas de la partida. 



 

 
 
 
 pàgina 64 de 65 

 Memòria Tècnica de l’Estructura 

8. JUSTIFICACIÓ DE CÀLCUL 
 
8.1. Programes de càlcul 

 
NOM COMERCIAL:  Cype. Arquitectura Ingenieria y Construcción 
EMPRESA:  CYPE Ingenieros S.A. 
VERSIÓ:  2020.f 
LLICENCIA: 97023 

DESCRIPCIÓ DEL 
PROGRAMA: 

El programa realitza un càlcul espacial en tres dimensions per mètodes 
matricials de rigidesa, formant amb barres els elements que defineixen 
l’estructura: pilars, bigues i biguetes. S’estableix la compatibilitat de deformació 
en tots els nusos considerant sis graus de llibertat i es crea la hipòtesis 
d’indeformabilitat del plànol de cada planta, per a simular el comportament del 
sostre,  impedint els desplaçaments relatius entre nusos del mateix.  
Als efectes d’obtenció de sol·licitacions i desplaçaments, per a tots els estats 
de càrrega es realitza un càlcul estàtic i se suposa un comportament lineal dels 
materials, per tant, un càlcul en primer ordre. 

 
NOM COMERCIAL: CYPE 3D.  
EMPRESA:  CYPE Ingenieros S.A. 
VERSIÓ:  2020.f 
LLICENCIA:  97023 

DESCRIPCIÓ DEL 
PROGRAMA: 

El programa realitza el càlcul d’estructures tridimensionals de barres amb 
perfils d’acer, fusta i alumini, incloent la fonamentació i el sistema 
d’arriostrament en front de forces horitzontals.   
Disseny d’unions i plaques d’ancoratge d’acer.  

 
NOM COMERCIAL:  Win Eva 
EMPRESA:  E.T.S.A.V + U.P.C. 
VERSIÓ: Wineva 8 
LLICENCIA:  709-X 
DESCRIPCIÓ DEL 
PROGRAMA: 

El Win Eva és un programa de resolució d’estructures de barres en dues 
dimensions, destinat a l càlcul de les deformacions elàstiques i els esforços. 

 
NOM COMERCIAL:  Prontuario informático del hormigón estructural 
EMPRESA:  Universidad Politécnica de Madrid 
VERSIÓ:  3.1.5 EHE-08 

DESCRIPCIÓ DEL 
PROGRAMA: 

El programa consisteix en el càlcul de seccions de formigó armat, on 
determinant la geometria i la secció d’acer, es poden determinar els esforços 
màxims assumibles tant per ELS, com per ELU.  

 
NOM COMERCIAL:  METALPLA 2009 rev.1 / ESTRUMAD 2009 rev.1 
EMPRESA:  Demontriz programación a medida S.L. 
VERSIÓ: Revisió 82 versió control 2.30 

DESCRIPCIÓ DEL 
PROGRAMA: 

El programa realitza el càlcul d’estructures de barres metàl·liques en 2D i 3D, 
seguint la teoria del càlcul matricial i tenint en consideració efectes de segon 
ordre. 
Per tant s’obtenen resultats d’esforços i deformacions. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 pàgina 65 de 65 

 Memòria Tècnica de l’Estructura 

9. NORMATIVA 
 
Código estructural. 
 
CTE- Código técnico de la Edificación  
 
 DB-SE-AE  Acciones en la edificación 
 DB-SE-A   Acero 
 DB-SE-M  Madera 
 DB-SI    Seguridad en caso de incendios 
 
NCSR-02, “Norma de construcción sismorresistente: Parte general y edificación” 
  
"Pliego de Condiciones generales de la Edificación. Facultativas y económicas". Consejo Superior de los 
Colegios de Arquitectos de España.  Madrid 1.989. 
 
 
10. ANNEX DE CÀLCUL 
 
Tot seguit s’adjunten alguns dels llistats de càlcul que s’han fet servir per a la definició de la present 
estructura. 
 

 



 

 



1. DATOS DE OBRA

1.1. Normas consideradas
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Categoría de uso: C. Zonas de acceso al público

1.2. Estados límite
E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Desplazamientos Acciones características

1.2.1. Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

- Donde:

Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
γP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A

Listados
Centre Interpretacio Pessonada   ALTELL Fecha: 14/03/22
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Persistente o transitoria

 
Coeficientes parciales de seguridad

(γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500

Desplazamientos

Característica

 
Coeficientes parciales de seguridad

(γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

2. ESTRUCTURA

2.1. Geometría

2.1.1. Barras

2.1.1.1. Características mecánicas

Tipos de pieza
Ref. Piezas
1 N2/N1
2 N3/N4, N7/N8, N9/N10, N11/N12, N13/N14, N15/N16, N17/N18, N21/N22 y N23/N24
3 N5/N6
4 N19/N20, N25/N26 y N19/N25

Características mecánicas
Material

Ref. Descripción A
(cm²)

Avy
(cm²)

Avz
(cm²)

Iyy
(cm4)

Izz
(cm4)

It
(cm4)Tipo Designación

Acero laminado S275 1 R 10, (R) 0.79 0.71 0.71 0.05 0.05 0.10
2 IPE 160, (IPE) 20.10 9.10 6.53 869.00 68.30 3.54
3 UPN 240, (UPN) 42.30 16.58 18.30 3600.00 248.00 19.70
4 UPN 160, (UPN) 24.00 10.24 9.38 925.00 85.30 7.39

Notación:
Ref.: Referencia
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.

Listados
Centre Interpretacio Pessonada   ALTELL Fecha: 14/03/22

Página 3



2.2. Resultados

2.2.1. Barras

2.2.1.1. Comprobaciones E.L.U. (Resumido)

Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)

Estado
λ Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N2/N3 λ ≤ 4.0
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(2)

MEd = 0.00
N.P.(3)

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.191 m
η < 0.1

VEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00

N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE
η < 0.1

N3/N7 λ ≤ 4.0
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(2)

MEd = 0.00
N.P.(3)

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.963 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00

N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE
η = 0.1

N7/N9 λ ≤ 4.0
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(2)

MEd = 0.00
N.P.(3)

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.963 m
η < 0.1

VEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00

N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE
η < 0.1

N9/N11 λ ≤ 4.0
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(2)

MEd = 0.00
N.P.(3)

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.963 m
η < 0.1

VEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00

N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE
η < 0.1

N11/N13 λ ≤ 4.0
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(2)

MEd = 0.00
N.P.(3)

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0 m
η < 0.1

VEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00

N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE
η < 0.1

N13/N15 λ ≤ 4.0
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(2)

MEd = 0.00
N.P.(3)

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0 m
η < 0.1

VEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00

N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE
η < 0.1

N15/N17 λ ≤ 4.0
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(2)

MEd = 0.00
N.P.(3)

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00

N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE
η = 0.1

N17/N1 λ ≤ 4.0
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(2)

MEd = 0.00
N.P.(3)

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0 m
η < 0.1

VEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00

N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE
η < 0.1

Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)

Estado
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N3/N4 N.P.(10)
x: 0.32 m
λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 2.558 m
η = 16.0

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0 m
η = 2.8

VEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0.32 m
η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00

N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE
η = 16.0

N5/N4 N.P.(10)
x: 0.096 m

λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.191 m
η = 4.9

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0 m
η = 6.9

VEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0.096 m
η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00

N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE
η = 6.9

N4/N8 N.P.(10) λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
NEd = 0.00

N.P.(2)
x: 0.963 m

η = 25.4
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0 m
η = 5.8

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) η = 1.7 x: 0 m

η = 5.8 N.P.(9) CUMPLE
η = 25.4

N8/N10 N.P.(10) λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
NEd = 0.00

N.P.(2)
x: 0.963 m

η = 37.7
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0 m
η = 3.5

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) η = 0.9 x: 0 m

η = 3.5 N.P.(9) CUMPLE
η = 37.7

N10/N12 N.P.(10) λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
NEd = 0.00

N.P.(2)
x: 0.963 m

η = 41.8
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0 m
η = 1.2

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) η = 0.3 x: 0 m

η = 1.2 N.P.(9) CUMPLE
η = 41.8

N12/N14 N.P.(10) λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
NEd = 0.00

N.P.(2)
x: 0 m

η = 41.8
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.963 m

η = 1.2
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) η = 0.3 x: 0.963 m
η = 1.2 N.P.(9) CUMPLE

η = 41.8

N14/N16 N.P.(10) λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
NEd = 0.00

N.P.(2)
x: 0 m

η = 37.7
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.963 m

η = 3.5
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) η = 0.9 x: 0.963 m
η = 3.5 N.P.(9) CUMPLE

η = 37.7

N16/N18 N.P.(10) λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
NEd = 0.00

N.P.(2)
x: 0 m

η = 25.4
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.963 m

η = 5.8
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) η = 1.7 x: 0.963 m
η = 5.8 N.P.(9) CUMPLE

η = 25.4

N18/N6 N.P.(10)
x: 0 m

λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
η = 4.9

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.191 m
η = 6.9

VEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0 m
η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00

N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE
η = 6.9

N7/N8 N.P.(10)
x: 0.32 m
λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 2.558 m
η = 29.7

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 5.115 m
η = 5.2

VEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0.32 m
η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) η = 0.4 x: 5.115 m

η = 5.2 N.P.(9) CUMPLE
η = 29.7

N9/N10 N.P.(10)
x: 0.32 m
λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 2.558 m
η = 29.8

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0 m
η = 5.2

VEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0.32 m
η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00

N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE
η = 29.8

N11/N12 N.P.(10)
x: 0.32 m
λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 2.558 m
η = 29.8

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0 m
η = 5.2

VEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0.32 m
η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00

N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE
η = 29.8

N13/N14 N.P.(10)
x: 0.32 m
λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 2.558 m
η = 29.8

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0 m
η = 5.2

VEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0.32 m
η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00

N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE
η = 29.8

N15/N16 N.P.(10)
x: 0.32 m
λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 2.558 m
η = 29.7

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 5.115 m
η = 5.2

VEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0.32 m
η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) η = 0.4 x: 5.115 m

η = 5.2 N.P.(9) CUMPLE
η = 29.7

N17/N18 N.P.(10)
x: 0.32 m
λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 2.558 m
η = 16.0

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0 m
η = 2.8

VEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0.32 m
η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00

N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE
η = 16.0

N19/N20 N.P.(10)
x: 0.228 m

λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.911 m
η = 3.8

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.911 m
η = 1.5

VEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0.228 m
η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00

N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE
η = 3.8

N21/N22 N.P.(10)
x: 0.228 m

λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.911 m
η = 8.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.911 m
η = 3.7

VEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0.228 m
η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00

N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE
η = 8.1

N23/N24 N.P.(10)
x: 0.228 m

λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.911 m
η = 10.9

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.911 m
η = 5.0

VEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0.228 m
η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00

N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE
η = 10.9

N25/N26 N.P.(10)
x: 0.218 m

λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.872 m
η = 6.5

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.872 m
η = 2.7

VEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0.218 m
η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00

N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE
η = 6.5

N19/N21 N.P.(10)
x: 0.201 m

λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.804 m
η = 0.2

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0.201 m
η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00

N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE
η = 0.2

N21/N23 N.P.(10) λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
NEd = 0.00

N.P.(2)
x: 1.209 m

η = 0.5
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00

N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE
η = 0.5

N23/N25 N.P.(10)
x: 0 m

λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.767 m
η = 0.7

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 2.3 m
η = 0.2

VEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0 m
η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00

N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE
η = 0.7
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Notación:
λ: Limitación de esbeltez
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z
VY: Resistencia a corte Y
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
λw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(5) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no
procede.
(6) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación.
Por lo tanto, la comprobación no procede.
(7) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(8) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(9) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no
procede.
(10) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción.
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1. DATOS DE OBRA

1.1. Normas consideradas
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Madera: CTE DB SE-M
Categoría de uso: G2. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento

1.2. Estados límite
E.L.U. de rotura. Acero laminado
E.L.U. de rotura. Madera

CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Desplazamientos Acciones características

1.2.1. Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

- Donde:

Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
γP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A
E.L.U. de rotura. Madera: CTE DB SE-M
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Persistente o transitoria

 
Coeficientes parciales de seguridad

(γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500

Desplazamientos

Característica

 
Coeficientes parciales de seguridad

(γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

1.3. Resistencia al fuego
Perfiles de madera
Norma: CTE DB SI. Anejo E: Resistencia al fuego de las estructuras de madera.
Resistencia requerida: R60

2. ESTRUCTURA

2.1. Geometría

2.1.1. Barras

2.1.1.1. Materiales utilizados
Materiales utilizados

Material E
(MPa) ν G

(MPa)
fy

(MPa)
α·t

(m/m°C)
γ

(kN/m³)Tipo Designación
Acero laminado S275 210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012 77.01

Madera C24 11000.00 - 690.00 - 0.000005 4.12
Notación:

E: Módulo de elasticidad
ν: Módulo de Poisson
G: Módulo de cortadura
fy: Límite elástico
α·t: Coeficiente de dilatación
γ: Peso específico

2.1.1.2. Características mecánicas
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Tipos de pieza
Ref. Piezas
1 N7/N6, N12/N11, N17/N16, N22/N21, N27/N26, N32/N31, N37/N36, N42/N41, N47/N46,

N52/N51, N57/N56, N62/N61, N67/N66, N72/N71, N77/N76, N82/N81, N87/N86, N92/N91,
N97/N96, N102/N101, N107/N106, N112/N111 y N117/N116

2 N1/N2
3 N3/N1 y N121/N2
4 N4/N1, N5/N1, N8/N9, N10/N9, N13/N14, N15/N14, N18/N19, N20/N19, N23/N24, N25/N24,

N28/N29, N30/N29, N33/N34, N35/N34, N38/N39, N40/N39, N43/N44, N45/N44, N48/N49,
N50/N49, N53/N54, N55/N54, N58/N59, N60/N59, N63/N64, N65/N64, N68/N69, N70/N69,
N73/N74, N75/N74, N78/N79, N80/N79, N83/N84, N85/N84, N88/N89, N90/N89, N93/N94,
N95/N94, N98/N99, N100/N99, N103/N104, N105/N104, N108/N109, N110/N109, N113/N114,
N115/N114, N118/N119, N120/N119, N122/N2 y N123/N2

Características mecánicas
Material

Ref. Descripción A
(cm²)

Avy
(cm²)

Avz
(cm²)

Iyy
(cm4)

Izz
(cm4)

It
(cm4)Tipo Designación

Acero
laminado S275 1 R 16, (R) 2.01 1.81 1.81 0.32 0.32 0.64

Madera C24 2 GL-240x160, (Laminada b160) 384.00 320.00 320.00 18432.00 8192.00 19267.58
3 GL-200x160, (Laminada b160) 320.00 266.67 266.67 10666.67 6826.67 14008.32
4 GL-280x160, (Laminada b160) 448.00 373.33 373.33 29269.33 9557.33 24371.20

Notación:
Ref.: Referencia
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.

2.1.1.3. Resumen de medición

Resumen de medición
Material

Serie Perfil
Longitud Volumen Peso

Tipo Designación Perfil
(m)

Serie
(m)

Material
(m)

Perfil
(m³)

Serie
(m³)

Material
(m³)

Perfil
(kg)

Serie
(kg)

Material
(kg)

S275

R
R 16 118.715 0.024 187.37

118.715 0.024 187.37
Acero

laminado 118.715 0.024 187.37

C24
Laminada b160

GL-240x160 18.450 0.708 297.56
GL-200x160 1.874 0.060 25.18
GL-280x160 161.192 7.221 3032.99

181.516 7.990 3355.73
Madera 181.516 7.990 3355.73

2.2. Resultados

2.2.1. Barras

2.2.1.1. Comprobaciones E.L.U. (Resumido)

Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-M) - TEMPERATURA AMBIENTE

Estado
Nt,0,d Nc,0,d My,d Mz,d Vy,d Vz,d Mx,d My,dMz,d Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d

N1/N9 N.P.(1) N.P.(2) x: 0.769 m
η = 26.0

x: 0.769 m
η = 11.1 η = 5.2 x: 0 m

η = 18.3 N.P.(3) x: 0.769 m
η = 33.7 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE

η = 33.7

N9/N14 N.P.(1) η = 0.2 x: 0 m
η = 22.1

x: 0.769 m
η = 7.7 η = 3.8 x: 0.769 m

η = 1.3 N.P.(3) x: 0.769 m
η = 25.9 N.P.(4) x: 0.769 m

η = 25.9 N.P.(6) CUMPLE
η = 25.9

N14/N19 N.P.(1) η = 0.2 x: 0 m
η = 18.5

x: 0.769 m
η = 3.5 η = 0.9 x: 0.769 m

η = 5.6 N.P.(3) x: 0 m
η = 19.7 N.P.(4) x: 0 m

η = 19.7 N.P.(6) CUMPLE
η = 19.7

N19/N24 N.P.(1) η = 0.3 x: 0 m
η = 10.1

x: 0 m
η = 1.5 η = 0.2 x: 0.769 m

η = 4.6 N.P.(3) x: 0 m
η = 11.2 N.P.(4) x: 0 m

η = 11.2 N.P.(6) CUMPLE
η = 11.2

N24/N29 N.P.(1) η = 0.3 x: 0 m
η = 3.8

x: 0 m
η = 0.8 η = 0.4 x: 0.769 m

η = 2.5 N.P.(3) x: 0 m
η = 4.4 N.P.(4) x: 0 m

η = 4.4 N.P.(6) CUMPLE
η = 4.4
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Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-M) - TEMPERATURA AMBIENTE

Estado
Nt,0,d Nc,0,d My,d Mz,d Vy,d Vz,d Mx,d My,dMz,d Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d

N29/N34 N.P.(1) η = 0.3 x: 0.769 m
η = 0.6 N.P.(7) η = 0.3 x: 0.769 m

η = 1.1 N.P.(3) x: 0.769 m
η = 0.9 N.P.(4) x: 0.769 m

η = 0.9 N.P.(6) CUMPLE
η = 1.1

N34/N39 N.P.(1) η = 0.3 x: 0.769 m
η = 0.7 N.P.(7) η = 0.1 x: 0.769 m

η = 0.4 N.P.(3) x: 0.769 m
η = 0.9 N.P.(4) x: 0.769 m

η = 0.9 N.P.(6) CUMPLE
η = 0.9

N39/N44 N.P.(1) η = 0.2 x: 0 m
η = 0.6 N.P.(7) η < 0.1 x: 0 m

η = 0.3 N.P.(3) x: 0 m
η = 0.6 N.P.(4) x: 0 m

η = 0.6 N.P.(6) CUMPLE
η = 0.6

N44/N49 N.P.(1) η = 0.2 N.P.(7) N.P.(7) N.P.(8) x: 0 m
η = 0.4 N.P.(3) x: 0 m

η = 0.4 N.P.(4) x: 0 m
η = 0.4 N.P.(6) CUMPLE

η = 0.4

N49/N54 N.P.(1) η = 0.2 N.P.(7) N.P.(7) η < 0.1 x: 0 m
η = 0.3 N.P.(3) x: 0 m

η = 0.2 N.P.(4) x: 0 m
η = 0.2 N.P.(6) CUMPLE

η = 0.3

N54/N59 N.P.(1) η = 0.2 N.P.(7) N.P.(7) η < 0.1 x: 0 m
η = 0.3 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0 m

η = 0.1 N.P.(6) CUMPLE
η = 0.3

N59/N64 N.P.(1) η = 0.2 N.P.(7) N.P.(7) N.P.(8) x: 0 m
η = 0.3 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0 m

η = 0.1 N.P.(6) CUMPLE
η = 0.3

N64/N69 N.P.(1) η = 0.2 N.P.(7) N.P.(7) N.P.(8) x: 0.769 m
η = 0.3 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.769 m

η = 0.1 N.P.(6) CUMPLE
η = 0.3

N69/N74 N.P.(1) η = 0.2 N.P.(7) N.P.(7) η < 0.1 x: 0.769 m
η = 0.3 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.769 m

η = 0.1 N.P.(6) CUMPLE
η = 0.3

N74/N79 N.P.(1) η = 0.2 N.P.(7) N.P.(7) η < 0.1 x: 0.769 m
η = 0.3 N.P.(3) x: 0.769 m

η = 0.2 N.P.(4) x: 0.769 m
η = 0.2 N.P.(6) CUMPLE

η = 0.3

N79/N84 N.P.(1) η = 0.2 N.P.(7) N.P.(7) N.P.(8) x: 0.769 m
η = 0.4 N.P.(3) x: 0.769 m

η = 0.4 N.P.(4) x: 0.769 m
η = 0.4 N.P.(6) CUMPLE

η = 0.4

N84/N89 N.P.(1) η = 0.2 x: 0.769 m
η = 0.6 N.P.(7) η < 0.1 x: 0.769 m

η = 0.3 N.P.(3) x: 0.769 m
η = 0.6 N.P.(4) x: 0.769 m

η = 0.6 N.P.(6) CUMPLE
η = 0.6

N89/N94 N.P.(1) η = 0.3 x: 0 m
η = 0.7 N.P.(7) η = 0.1 x: 0 m

η = 0.4 N.P.(3) x: 0 m
η = 0.9 N.P.(4) x: 0 m

η = 0.9 N.P.(6) CUMPLE
η = 0.9

N94/N99 N.P.(1) η = 0.3 x: 0 m
η = 0.6 N.P.(7) η = 0.3 x: 0 m

η = 1.1 N.P.(3) x: 0 m
η = 0.9 N.P.(4) x: 0 m

η = 0.9 N.P.(6) CUMPLE
η = 1.1

N99/N104 N.P.(1) η = 0.3 x: 0.769 m
η = 3.8

x: 0.769 m
η = 0.8 η = 0.4 x: 0 m

η = 2.5 N.P.(3) x: 0.769 m
η = 4.4 N.P.(4) x: 0.769 m

η = 4.4 N.P.(6) CUMPLE
η = 4.4

N104/N109 N.P.(1) η = 0.3 x: 0.769 m
η = 10.1

x: 0.769 m
η = 1.5 η = 0.2 x: 0 m

η = 4.6 N.P.(3) x: 0.769 m
η = 11.2 N.P.(4) x: 0.769 m

η = 11.2 N.P.(6) CUMPLE
η = 11.2

N109/N114 N.P.(1) η = 0.2 x: 0.769 m
η = 18.5

x: 0 m
η = 3.5 η = 0.9 x: 0 m

η = 5.6 N.P.(3) x: 0.769 m
η = 19.7 N.P.(4) x: 0.769 m

η = 19.7 N.P.(6) CUMPLE
η = 19.7

N114/N119 N.P.(1) η = 0.2 x: 0.769 m
η = 22.1

x: 0 m
η = 7.7 η = 3.8 x: 0 m

η = 1.3 N.P.(3) x: 0 m
η = 25.9 N.P.(4) x: 0 m

η = 25.9 N.P.(6) CUMPLE
η = 25.9

N119/N2 N.P.(1) N.P.(2) x: 0 m
η = 26.0

x: 0 m
η = 11.1 η = 5.2 x: 0.769 m

η = 18.3 N.P.(3) x: 0 m
η = 33.7 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE

η = 33.7

N3/N1 N.P.(1) x: 0 m
η = 13.3

x: 0.937 m
η = 2.1 N.P.(7) N.P.(8) η = 1.0 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.937 m

η = 13.8 N.P.(6) CUMPLE
η = 13.8

N4/N125 N.P.(1) x: 0 m
η = 0.4

x: 0.476 m
η = 16.4 N.P.(7) N.P.(8) x: 0 m

η = 26.8 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.476 m
η = 16.4 N.P.(6) CUMPLE

η = 26.8

N125/N1 x: 2.732 m
η = 2.5

x: 0 m
η = 0.2

x: 2.732 m
η = 43.5 N.P.(7) N.P.(8) x: 2.732 m

η = 43.8 N.P.(3) N.P.(9) x: 0.781 m
η = 26.6

x: 0.195 m
η = 18.4 N.P.(6) CUMPLE

η = 43.8

N5/N124 N.P.(1) x: 0 m
η = 0.9

x: 0.481 m
η = 16.7 N.P.(7) N.P.(8) x: 0 m

η = 27.0 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.481 m
η = 16.7 N.P.(6) CUMPLE

η = 27.0

N124/N1 x: 2.759 m
η = 2.1

x: 0 m
η = 0.8

x: 2.759 m
η = 43.2 N.P.(7) N.P.(8) x: 2.759 m

η = 43.7 N.P.(3) N.P.(9) x: 0.788 m
η = 26.6

x: 0.591 m
η = 26.2 N.P.(6) CUMPLE

η = 43.7

N8/N6 N.P.(1) x: 0 m
η = 0.7

x: 0.476 m
η = 13.4 N.P.(7) η = 0.2 x: 0 m

η = 19.6 N.P.(3) x: 0.476 m
η = 13.5 N.P.(4) x: 0.476 m

η = 13.5 N.P.(6) CUMPLE
η = 19.6

N6/N9 N.P.(1) x: 0 m
η = 3.8

x: 0.781 m
η = 17.5

x: 2.732 m
η = 1.7 η = 0.2 x: 2.732 m

η = 16.6 N.P.(3) x: 0.781 m
η = 18.0 N.P.(4) x: 0.781 m

η = 20.6 N.P.(6) CUMPLE
η = 20.6

N10/N7 N.P.(1) x: 0 m
η = 0.6

x: 0.481 m
η = 13.4

x: 0.481 m
η = 1.8 η = 1.4 x: 0 m

η = 19.6 N.P.(3) x: 0.481 m
η = 14.7 N.P.(4) x: 0.481 m

η = 14.7 N.P.(6) CUMPLE
η = 19.6

N7/N9 N.P.(1) x: 0 m
η = 3.7

x: 0.788 m
η = 17.7

x: 2.759 m
η = 12.3 η = 1.4 x: 2.759 m

η = 16.5 N.P.(3) x: 0.985 m
η = 21.4 N.P.(4) x: 0.985 m

η = 23.8 N.P.(6) CUMPLE
η = 23.8

N13/N11 N.P.(1) x: 0 m
η = 1.0

x: 0.476 m
η = 17.8 N.P.(7) η = 0.1 x: 0 m

η = 25.5 N.P.(3) x: 0.476 m
η = 17.9 N.P.(4) x: 0.476 m

η = 17.9 N.P.(6) CUMPLE
η = 25.5

N11/N14 N.P.(1) x: 0 m
η = 6.2

x: 0.781 m
η = 22.0

x: 2.732 m
η = 0.8 η = 0.1 x: 2.732 m

η = 16.5 N.P.(3) x: 0.781 m
η = 22.2 N.P.(4) x: 0.781 m

η = 26.6 N.P.(6) CUMPLE
η = 26.6

N15/N12 N.P.(1) x: 0 m
η = 0.8

x: 0.481 m
η = 17.9

x: 0.481 m
η = 0.9 η = 0.7 x: 0 m

η = 25.4 N.P.(3) x: 0.481 m
η = 18.5 N.P.(4) x: 0.481 m

η = 18.6 N.P.(6) CUMPLE
η = 25.4

N12/N14 N.P.(1) x: 0 m
η = 6.0

x: 0.788 m
η = 22.2

x: 2.759 m
η = 6.3 η = 0.7 x: 2.759 m

η = 16.5 N.P.(3) x: 0.985 m
η = 24.0 N.P.(4) x: 0.788 m

η = 28.1 N.P.(6) CUMPLE
η = 28.1

N18/N16 N.P.(1) x: 0 m
η = 0.9

x: 0.476 m
η = 19.6 N.P.(7) η < 0.1 x: 0 m

η = 27.9 N.P.(3) x: 0.476 m
η = 19.7 N.P.(4) x: 0.476 m

η = 19.7 N.P.(6) CUMPLE
η = 27.9

N16/N19 N.P.(1) x: 0 m
η = 6.9

x: 0.781 m
η = 23.9 N.P.(7) η < 0.1 x: 2.732 m

η = 16.5 N.P.(3) x: 0.781 m
η = 23.9 N.P.(4) x: 0.781 m

η = 28.9 N.P.(6) CUMPLE
η = 28.9

N20/N17 N.P.(1) x: 0 m
η = 0.9

x: 0.481 m
η = 19.7 N.P.(7) η = 0.2 x: 0 m

η = 27.7 N.P.(3) x: 0.481 m
η = 19.9 N.P.(4) x: 0.481 m

η = 20.0 N.P.(6) CUMPLE
η = 27.7

N17/N19 N.P.(1) x: 0 m
η = 7.0

x: 0.788 m
η = 24.0

x: 2.759 m
η = 2.2 η = 0.2 x: 2.759 m

η = 16.5 N.P.(3) x: 0.788 m
η = 24.6 N.P.(4) x: 0.788 m

η = 29.5 N.P.(6) CUMPLE
η = 29.5

N23/N21 N.P.(1) x: 0 m
η = 0.9

x: 0.476 m
η = 20.0 N.P.(7) N.P.(8) x: 0 m

η = 28.4 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.476 m
η = 20.0 N.P.(6) CUMPLE

η = 28.4

N21/N24 N.P.(1) x: 0 m
η = 7.0

x: 0.781 m
η = 24.3 N.P.(7) N.P.(8) x: 2.732 m

η = 16.5 N.P.(3) x: 1.366 m
η = 22.0 N.P.(4) x: 0.781 m

η = 29.2 N.P.(6) CUMPLE
η = 29.2
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Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-M) - TEMPERATURA AMBIENTE

Estado
Nt,0,d Nc,0,d My,d Mz,d Vy,d Vz,d Mx,d My,dMz,d Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d

N25/N22 N.P.(1) x: 0 m
η = 0.9

x: 0.481 m
η = 20.1 N.P.(7) η < 0.1 x: 0 m

η = 28.3 N.P.(3) x: 0.481 m
η = 20.1 N.P.(4) x: 0.481 m

η = 20.1 N.P.(6) CUMPLE
η = 28.3

N22/N24 N.P.(1) x: 0 m
η = 7.2

x: 0.788 m
η = 24.4 N.P.(7) η < 0.1 x: 2.759 m

η = 16.5 N.P.(3) x: 0.788 m
η = 24.5 N.P.(4) x: 0.788 m

η = 29.5 N.P.(6) CUMPLE
η = 29.5

N28/N26 N.P.(1) x: 0 m
η = 0.8

x: 0.476 m
η = 19.9 N.P.(7) η < 0.1 x: 0 m

η = 28.2 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.476 m
η = 19.9 N.P.(6) CUMPLE

η = 28.2

N26/N29 N.P.(1) x: 0 m
η = 6.9

x: 0.781 m
η = 24.1 N.P.(7) η < 0.1 x: 2.732 m

η = 16.5 N.P.(3) x: 0.781 m
η = 24.1 N.P.(4) x: 0.781 m

η = 29.0 N.P.(6) CUMPLE
η = 29.0

N30/N27 N.P.(1) x: 0 m
η = 0.9

x: 0.481 m
η = 20.0 N.P.(7) η < 0.1 x: 0 m

η = 28.1 N.P.(3) x: 0.481 m
η = 20.0 N.P.(4) x: 0.481 m

η = 20.0 N.P.(6) CUMPLE
η = 28.1

N27/N29 N.P.(1) x: 0 m
η = 7.1

x: 0.788 m
η = 24.3 N.P.(7) η < 0.1 x: 2.759 m

η = 16.5 N.P.(3) x: 0.788 m
η = 24.4 N.P.(4) x: 0.788 m

η = 29.4 N.P.(6) CUMPLE
η = 29.4

N33/N31 N.P.(1) x: 0 m
η = 0.8

x: 0.476 m
η = 19.7 N.P.(7) η < 0.1 x: 0 m

η = 27.9 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.476 m
η = 19.7 N.P.(6) CUMPLE

η = 27.9

N31/N34 N.P.(1) x: 0 m
η = 6.8

x: 0.781 m
η = 23.9 N.P.(7) η < 0.1 x: 2.732 m

η = 16.5 N.P.(3) x: 0.781 m
η = 23.9 N.P.(4) x: 0.781 m

η = 28.7 N.P.(6) CUMPLE
η = 28.7

N35/N32 N.P.(1) x: 0 m
η = 0.9

x: 0.481 m
η = 19.8 N.P.(7) η < 0.1 x: 0 m

η = 27.8 N.P.(3) x: 0.481 m
η = 19.8 N.P.(4) x: 0.481 m

η = 19.8 N.P.(6) CUMPLE
η = 27.8

N32/N34 N.P.(1) x: 0 m
η = 7.0

x: 0.788 m
η = 24.1 N.P.(7) η < 0.1 x: 2.759 m

η = 16.5 N.P.(3) x: 0.788 m
η = 24.2 N.P.(4) x: 0.788 m

η = 29.1 N.P.(6) CUMPLE
η = 29.1

N38/N36 N.P.(1) x: 0 m
η = 0.8

x: 0.476 m
η = 19.5 N.P.(7) N.P.(8) x: 0 m

η = 27.7 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.476 m
η = 19.5 N.P.(6) CUMPLE

η = 27.7

N36/N39 N.P.(1) x: 0 m
η = 6.7

x: 0.781 m
η = 23.7 N.P.(7) N.P.(8) x: 2.732 m

η = 16.5 N.P.(3) x: 0.781 m
η = 23.7 N.P.(4) x: 0.781 m

η = 28.5 N.P.(6) CUMPLE
η = 28.5

N40/N37 N.P.(1) x: 0 m
η = 0.9

x: 0.481 m
η = 19.6 N.P.(7) η < 0.1 x: 0 m

η = 27.6 N.P.(3) x: 0.481 m
η = 19.6 N.P.(4) x: 0.481 m

η = 19.6 N.P.(6) CUMPLE
η = 27.6

N37/N39 N.P.(1) x: 0 m
η = 6.9

x: 0.788 m
η = 23.9 N.P.(7) η < 0.1 x: 2.759 m

η = 16.5 N.P.(3) x: 0.788 m
η = 24.0 N.P.(4) x: 0.788 m

η = 28.8 N.P.(6) CUMPLE
η = 28.8

N43/N41 N.P.(1) x: 0 m
η = 0.8

x: 0.476 m
η = 19.4 N.P.(7) N.P.(8) x: 0 m

η = 27.6 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.476 m
η = 19.4 N.P.(6) CUMPLE

η = 27.6

N41/N44 N.P.(1) x: 0 m
η = 6.7

x: 0.781 m
η = 23.7 N.P.(7) N.P.(8) x: 2.732 m

η = 16.5 N.P.(3) x: 1.366 m
η = 21.4 N.P.(4) x: 0.781 m

η = 28.4 N.P.(6) CUMPLE
η = 28.4

N45/N42 N.P.(1) x: 0 m
η = 0.9

x: 0.481 m
η = 19.5 N.P.(7) η < 0.1 x: 0 m

η = 27.5 N.P.(3) x: 0.481 m
η = 19.5 N.P.(4) x: 0.481 m

η = 19.5 N.P.(6) CUMPLE
η = 27.5

N42/N44 N.P.(1) x: 0 m
η = 6.9

x: 0.788 m
η = 23.8 N.P.(7) η < 0.1 x: 2.759 m

η = 16.5 N.P.(3) x: 0.788 m
η = 23.9 N.P.(4) x: 0.788 m

η = 28.7 N.P.(6) CUMPLE
η = 28.7

N48/N46 N.P.(1) x: 0 m
η = 0.8

x: 0.476 m
η = 19.4 N.P.(7) N.P.(8) x: 0 m

η = 27.6 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.476 m
η = 19.4 N.P.(6) CUMPLE

η = 27.6

N46/N49 N.P.(1) x: 0 m
η = 6.7

x: 0.781 m
η = 23.6 N.P.(7) N.P.(8) x: 2.732 m

η = 16.5 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.781 m
η = 28.4 N.P.(6) CUMPLE

η = 28.4

N50/N47 N.P.(1) x: 0 m
η = 0.9

x: 0.481 m
η = 19.5 N.P.(7) N.P.(8) x: 0 m

η = 27.5 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.481 m
η = 19.5 N.P.(6) CUMPLE

η = 27.5

N47/N49 N.P.(1) x: 0 m
η = 6.8

x: 0.788 m
η = 23.8 N.P.(7) N.P.(8) x: 2.759 m

η = 16.5 N.P.(3) x: 1.183 m
η = 22.8 N.P.(4) x: 0.788 m

η = 28.6 N.P.(6) CUMPLE
η = 28.6

N53/N51 N.P.(1) x: 0 m
η = 0.8

x: 0.476 m
η = 19.4 N.P.(7) N.P.(8) x: 0 m

η = 27.6 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.476 m
η = 19.4 N.P.(6) CUMPLE

η = 27.6

N51/N54 N.P.(1) x: 0 m
η = 6.7

x: 0.781 m
η = 23.6 N.P.(7) N.P.(8) x: 2.732 m

η = 16.5 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.781 m
η = 28.4 N.P.(6) CUMPLE

η = 28.4

N55/N52 N.P.(1) x: 0 m
η = 0.9

x: 0.481 m
η = 19.5 N.P.(7) N.P.(8) x: 0 m

η = 27.5 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.481 m
η = 19.5 N.P.(6) CUMPLE

η = 27.5

N52/N54 N.P.(1) x: 0 m
η = 6.8

x: 0.788 m
η = 23.8 N.P.(7) N.P.(8) x: 2.759 m

η = 16.5 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.788 m
η = 28.6 N.P.(6) CUMPLE

η = 28.6

N58/N56 N.P.(1) x: 0 m
η = 0.8

x: 0.476 m
η = 19.4 N.P.(7) N.P.(8) x: 0 m

η = 27.6 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.476 m
η = 19.4 N.P.(6) CUMPLE

η = 27.6

N56/N59 N.P.(1) x: 0 m
η = 6.7

x: 0.781 m
η = 23.6 N.P.(7) N.P.(8) x: 2.732 m

η = 16.5 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.781 m
η = 28.4 N.P.(6) CUMPLE

η = 28.4

N60/N57 N.P.(1) x: 0 m
η = 0.9

x: 0.481 m
η = 19.5 N.P.(7) N.P.(8) x: 0 m

η = 27.5 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.481 m
η = 19.5 N.P.(6) CUMPLE

η = 27.5

N57/N59 N.P.(1) x: 0 m
η = 6.8

x: 0.788 m
η = 23.8 N.P.(7) N.P.(8) x: 2.759 m

η = 16.5 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.788 m
η = 28.6 N.P.(6) CUMPLE

η = 28.6

N63/N61 N.P.(1) x: 0 m
η = 0.8

x: 0.476 m
η = 19.4 N.P.(7) N.P.(8) x: 0 m

η = 27.6 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.476 m
η = 19.4 N.P.(6) CUMPLE

η = 27.6

N61/N64 N.P.(1) x: 0 m
η = 6.7

x: 0.781 m
η = 23.6 N.P.(7) N.P.(8) x: 2.732 m

η = 16.5 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.781 m
η = 28.4 N.P.(6) CUMPLE

η = 28.4

N65/N62 N.P.(1) x: 0 m
η = 0.9

x: 0.481 m
η = 19.5 N.P.(7) N.P.(8) x: 0 m

η = 27.5 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.481 m
η = 19.5 N.P.(6) CUMPLE

η = 27.5

N62/N64 N.P.(1) x: 0 m
η = 6.9

x: 0.788 m
η = 23.8 N.P.(7) N.P.(8) x: 2.759 m

η = 16.5 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.788 m
η = 28.6 N.P.(6) CUMPLE

η = 28.6

N68/N66 N.P.(1) x: 0 m
η = 0.8

x: 0.476 m
η = 19.4 N.P.(7) N.P.(8) x: 0 m

η = 27.6 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.476 m
η = 19.4 N.P.(6) CUMPLE

η = 27.6

N66/N69 N.P.(1) x: 0 m
η = 6.7

x: 0.781 m
η = 23.6 N.P.(7) N.P.(8) x: 2.732 m

η = 16.5 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.781 m
η = 28.4 N.P.(6) CUMPLE

η = 28.4

N70/N67 N.P.(1) x: 0 m
η = 0.9

x: 0.481 m
η = 19.5 N.P.(7) N.P.(8) x: 0 m

η = 27.5 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.481 m
η = 19.5 N.P.(6) CUMPLE

η = 27.5

N67/N69 N.P.(1) x: 0 m
η = 6.8

x: 0.788 m
η = 23.8 N.P.(7) N.P.(8) x: 2.759 m

η = 16.5 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.788 m
η = 28.6 N.P.(6) CUMPLE

η = 28.6
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Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-M) - TEMPERATURA AMBIENTE

Estado
Nt,0,d Nc,0,d My,d Mz,d Vy,d Vz,d Mx,d My,dMz,d Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d

N73/N71 N.P.(1) x: 0 m
η = 0.8

x: 0.476 m
η = 19.4 N.P.(7) N.P.(8) x: 0 m

η = 27.6 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.476 m
η = 19.4 N.P.(6) CUMPLE

η = 27.6

N71/N74 N.P.(1) x: 0 m
η = 6.7

x: 0.781 m
η = 23.6 N.P.(7) N.P.(8) x: 2.732 m

η = 16.5 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.781 m
η = 28.4 N.P.(6) CUMPLE

η = 28.4

N75/N72 N.P.(1) x: 0 m
η = 0.9

x: 0.481 m
η = 19.5 N.P.(7) N.P.(8) x: 0 m

η = 27.5 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.481 m
η = 19.5 N.P.(6) CUMPLE

η = 27.5

N72/N74 N.P.(1) x: 0 m
η = 6.8

x: 0.788 m
η = 23.8 N.P.(7) N.P.(8) x: 2.759 m

η = 16.5 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.788 m
η = 28.6 N.P.(6) CUMPLE

η = 28.6

N78/N76 N.P.(1) x: 0 m
η = 0.8

x: 0.476 m
η = 19.4 N.P.(7) N.P.(8) x: 0 m

η = 27.6 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.476 m
η = 19.4 N.P.(6) CUMPLE

η = 27.6

N76/N79 N.P.(1) x: 0 m
η = 6.7

x: 0.781 m
η = 23.6 N.P.(7) N.P.(8) x: 2.732 m

η = 16.5 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.781 m
η = 28.4 N.P.(6) CUMPLE

η = 28.4

N80/N77 N.P.(1) x: 0 m
η = 0.9

x: 0.481 m
η = 19.5 N.P.(7) N.P.(8) x: 0 m

η = 27.5 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.481 m
η = 19.5 N.P.(6) CUMPLE

η = 27.5

N77/N79 N.P.(1) x: 0 m
η = 6.8

x: 0.788 m
η = 23.8 N.P.(7) N.P.(8) x: 2.759 m

η = 16.5 N.P.(3) x: 1.183 m
η = 22.8 N.P.(4) x: 0.788 m

η = 28.6 N.P.(6) CUMPLE
η = 28.6

N83/N81 N.P.(1) x: 0 m
η = 0.8

x: 0.476 m
η = 19.4 N.P.(7) N.P.(8) x: 0 m

η = 27.6 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.476 m
η = 19.4 N.P.(6) CUMPLE

η = 27.6

N81/N84 N.P.(1) x: 0 m
η = 6.7

x: 0.781 m
η = 23.7 N.P.(7) N.P.(8) x: 2.732 m

η = 16.5 N.P.(3) x: 1.366 m
η = 21.4 N.P.(4) x: 0.781 m

η = 28.4 N.P.(6) CUMPLE
η = 28.4

N85/N82 N.P.(1) x: 0 m
η = 0.9

x: 0.481 m
η = 19.5 N.P.(7) η < 0.1 x: 0 m

η = 27.5 N.P.(3) x: 0.481 m
η = 19.5 N.P.(4) x: 0.481 m

η = 19.5 N.P.(6) CUMPLE
η = 27.5

N82/N84 N.P.(1) x: 0 m
η = 6.9

x: 0.788 m
η = 23.8 N.P.(7) η < 0.1 x: 2.759 m

η = 16.5 N.P.(3) x: 0.788 m
η = 23.9 N.P.(4) x: 0.788 m

η = 28.7 N.P.(6) CUMPLE
η = 28.7

N88/N86 N.P.(1) x: 0 m
η = 0.8

x: 0.476 m
η = 19.5 N.P.(7) N.P.(8) x: 0 m

η = 27.7 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.476 m
η = 19.5 N.P.(6) CUMPLE

η = 27.7

N86/N89 N.P.(1) x: 0 m
η = 6.7

x: 0.781 m
η = 23.7 N.P.(7) N.P.(8) x: 2.732 m

η = 16.5 N.P.(3) x: 0.781 m
η = 23.7 N.P.(4) x: 0.781 m

η = 28.5 N.P.(6) CUMPLE
η = 28.5

N90/N87 N.P.(1) x: 0 m
η = 0.9

x: 0.481 m
η = 19.6 N.P.(7) η < 0.1 x: 0 m

η = 27.6 N.P.(3) x: 0.481 m
η = 19.6 N.P.(4) x: 0.481 m

η = 19.6 N.P.(6) CUMPLE
η = 27.6

N87/N89 N.P.(1) x: 0 m
η = 6.9

x: 0.788 m
η = 23.9 N.P.(7) η < 0.1 x: 2.759 m

η = 16.5 N.P.(3) x: 0.788 m
η = 24.0 N.P.(4) x: 0.788 m

η = 28.8 N.P.(6) CUMPLE
η = 28.8

N93/N91 N.P.(1) x: 0 m
η = 0.8

x: 0.476 m
η = 19.7 N.P.(7) η < 0.1 x: 0 m

η = 27.9 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.476 m
η = 19.7 N.P.(6) CUMPLE

η = 27.9

N91/N94 N.P.(1) x: 0 m
η = 6.8

x: 0.781 m
η = 23.9 N.P.(7) η < 0.1 x: 2.732 m

η = 16.5 N.P.(3) x: 0.781 m
η = 23.9 N.P.(4) x: 0.781 m

η = 28.7 N.P.(6) CUMPLE
η = 28.7

N95/N92 N.P.(1) x: 0 m
η = 0.9

x: 0.481 m
η = 19.8 N.P.(7) η < 0.1 x: 0 m

η = 27.8 N.P.(3) x: 0.481 m
η = 19.8 N.P.(4) x: 0.481 m

η = 19.8 N.P.(6) CUMPLE
η = 27.8

N92/N94 N.P.(1) x: 0 m
η = 7.0

x: 0.788 m
η = 24.1 N.P.(7) η < 0.1 x: 2.759 m

η = 16.5 N.P.(3) x: 0.788 m
η = 24.2 N.P.(4) x: 0.788 m

η = 29.1 N.P.(6) CUMPLE
η = 29.1

N98/N96 N.P.(1) x: 0 m
η = 0.8

x: 0.476 m
η = 19.9 N.P.(7) η < 0.1 x: 0 m

η = 28.2 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.476 m
η = 19.9 N.P.(6) CUMPLE

η = 28.2

N96/N99 N.P.(1) x: 0 m
η = 6.9

x: 0.781 m
η = 24.1 N.P.(7) η < 0.1 x: 2.732 m

η = 16.5 N.P.(3) x: 0.781 m
η = 24.1 N.P.(4) x: 0.781 m

η = 29.0 N.P.(6) CUMPLE
η = 29.0

N100/N97 N.P.(1) x: 0 m
η = 0.9

x: 0.481 m
η = 20.0 N.P.(7) η < 0.1 x: 0 m

η = 28.1 N.P.(3) x: 0.481 m
η = 20.0 N.P.(4) x: 0.481 m

η = 20.0 N.P.(6) CUMPLE
η = 28.1

N97/N99 N.P.(1) x: 0 m
η = 7.1

x: 0.788 m
η = 24.3 N.P.(7) η < 0.1 x: 2.759 m

η = 16.5 N.P.(3) x: 0.788 m
η = 24.4 N.P.(4) x: 0.788 m

η = 29.4 N.P.(6) CUMPLE
η = 29.4

N103/N101 N.P.(1) x: 0 m
η = 0.9

x: 0.476 m
η = 20.0 N.P.(7) N.P.(8) x: 0 m

η = 28.4 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.476 m
η = 20.0 N.P.(6) CUMPLE

η = 28.4

N101/N104 N.P.(1) x: 0 m
η = 7.0

x: 0.781 m
η = 24.3 N.P.(7) N.P.(8) x: 2.732 m

η = 16.5 N.P.(3) x: 1.366 m
η = 22.0 N.P.(4) x: 0.781 m

η = 29.2 N.P.(6) CUMPLE
η = 29.2

N105/N102 N.P.(1) x: 0 m
η = 0.9

x: 0.481 m
η = 20.1 N.P.(7) η < 0.1 x: 0 m

η = 28.3 N.P.(3) x: 0.481 m
η = 20.1 N.P.(4) x: 0.481 m

η = 20.1 N.P.(6) CUMPLE
η = 28.3

N102/N104 N.P.(1) x: 0 m
η = 7.2

x: 0.788 m
η = 24.4 N.P.(7) η < 0.1 x: 2.759 m

η = 16.5 N.P.(3) x: 0.788 m
η = 24.5 N.P.(4) x: 0.788 m

η = 29.5 N.P.(6) CUMPLE
η = 29.5

N108/N106 N.P.(1) x: 0 m
η = 0.9

x: 0.476 m
η = 19.6 N.P.(7) η < 0.1 x: 0 m

η = 27.9 N.P.(3) x: 0.476 m
η = 19.7 N.P.(4) x: 0.476 m

η = 19.7 N.P.(6) CUMPLE
η = 27.9

N106/N109 N.P.(1) x: 0 m
η = 6.9

x: 0.781 m
η = 23.9 N.P.(7) η < 0.1 x: 2.732 m

η = 16.5 N.P.(3) x: 0.781 m
η = 23.9 N.P.(4) x: 0.781 m

η = 28.9 N.P.(6) CUMPLE
η = 28.9

N110/N107 N.P.(1) x: 0 m
η = 0.9

x: 0.481 m
η = 19.7 N.P.(7) η = 0.2 x: 0 m

η = 27.7 N.P.(3) x: 0.481 m
η = 19.9 N.P.(4) x: 0.481 m

η = 20.0 N.P.(6) CUMPLE
η = 27.7

N107/N109 N.P.(1) x: 0 m
η = 7.0

x: 0.788 m
η = 24.0

x: 2.759 m
η = 2.2 η = 0.2 x: 2.759 m

η = 16.5 N.P.(3) x: 0.788 m
η = 24.6 N.P.(4) x: 0.788 m

η = 29.5 N.P.(6) CUMPLE
η = 29.5

N113/N111 N.P.(1) x: 0 m
η = 1.0

x: 0.476 m
η = 17.8 N.P.(7) η = 0.1 x: 0 m

η = 25.5 N.P.(3) x: 0.476 m
η = 17.9 N.P.(4) x: 0.476 m

η = 17.9 N.P.(6) CUMPLE
η = 25.5

N111/N114 N.P.(1) x: 0 m
η = 6.2

x: 0.781 m
η = 22.0

x: 2.732 m
η = 0.8 η = 0.1 x: 2.732 m

η = 16.5 N.P.(3) x: 0.781 m
η = 22.2 N.P.(4) x: 0.781 m

η = 26.6 N.P.(6) CUMPLE
η = 26.6

N115/N112 N.P.(1) x: 0 m
η = 0.8

x: 0.481 m
η = 17.9

x: 0.481 m
η = 0.9 η = 0.7 x: 0 m

η = 25.4 N.P.(3) x: 0.481 m
η = 18.5 N.P.(4) x: 0.481 m

η = 18.6 N.P.(6) CUMPLE
η = 25.4

N112/N114 N.P.(1) x: 0 m
η = 6.0

x: 0.788 m
η = 22.2

x: 2.759 m
η = 6.3 η = 0.7 x: 2.759 m

η = 16.5 N.P.(3) x: 0.985 m
η = 24.0 N.P.(4) x: 0.788 m

η = 28.1 N.P.(6) CUMPLE
η = 28.1

N118/N116 N.P.(1) x: 0 m
η = 0.7

x: 0.476 m
η = 13.4 N.P.(7) η = 0.2 x: 0 m

η = 19.6 N.P.(3) x: 0.476 m
η = 13.5 N.P.(4) x: 0.476 m

η = 13.5 N.P.(6) CUMPLE
η = 19.6

N116/N119 N.P.(1) x: 0 m
η = 3.8

x: 0.781 m
η = 17.5

x: 2.732 m
η = 1.7 η = 0.2 x: 2.732 m

η = 16.6 N.P.(3) x: 0.781 m
η = 18.0 N.P.(4) x: 0.781 m

η = 20.6 N.P.(6) CUMPLE
η = 20.6
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Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-M) - TEMPERATURA AMBIENTE

Estado
Nt,0,d Nc,0,d My,d Mz,d Vy,d Vz,d Mx,d My,dMz,d Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d

N120/N117 N.P.(1) x: 0 m
η = 0.6

x: 0.481 m
η = 13.4

x: 0.481 m
η = 1.8 η = 1.4 x: 0 m

η = 19.6 N.P.(3) x: 0.481 m
η = 14.7 N.P.(4) x: 0.481 m

η = 14.7 N.P.(6) CUMPLE
η = 19.6

N117/N119 N.P.(1) x: 0 m
η = 3.7

x: 0.788 m
η = 17.7

x: 2.759 m
η = 12.3 η = 1.4 x: 2.759 m

η = 16.5 N.P.(3) x: 0.985 m
η = 21.4 N.P.(4) x: 0.985 m

η = 23.8 N.P.(6) CUMPLE
η = 23.8

N121/N2 N.P.(1) x: 0 m
η = 13.3

x: 0.937 m
η = 2.1 N.P.(7) N.P.(8) η = 1.0 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.937 m

η = 13.8 N.P.(6) CUMPLE
η = 13.8

N122/N127 N.P.(1) x: 0 m
η = 0.4

x: 0.476 m
η = 16.4 N.P.(7) N.P.(8) x: 0 m

η = 26.8 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.476 m
η = 16.4 N.P.(6) CUMPLE

η = 26.8

N127/N2 x: 2.732 m
η = 2.5

x: 0 m
η = 0.2

x: 2.732 m
η = 43.5 N.P.(7) N.P.(8) x: 2.732 m

η = 43.8 N.P.(3) N.P.(9) x: 0.781 m
η = 26.6

x: 0.195 m
η = 18.4 N.P.(6) CUMPLE

η = 43.8

N123/N126 N.P.(1) x: 0 m
η = 0.9

x: 0.481 m
η = 16.7 N.P.(7) N.P.(8) x: 0 m

η = 27.0 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.481 m
η = 16.7 N.P.(6) CUMPLE

η = 27.0

N126/N2 x: 2.759 m
η = 2.1

x: 0 m
η = 0.8

x: 2.759 m
η = 43.2 N.P.(7) N.P.(8) x: 2.759 m

η = 43.7 N.P.(3) N.P.(9) x: 0.788 m
η = 26.6

x: 0.591 m
η = 26.2 N.P.(6) CUMPLE

η = 43.7
Notación:

Nt,0,d: Resistencia a tracción uniforme paralela a la fibra
Nc,0,d: Resistencia a compresión uniforme paralela a la fibra
My,d: Resistencia a flexión en el eje y
Mz,d: Resistencia a flexión en el eje z
Vy,d: Resistencia a cortante en el eje y
Vz,d: Resistencia a cortante en el eje z
Mx,d: Resistencia a torsión
My,dMz,d: Resistencia a flexión esviada
Nt,0,dMy,dMz,d: Resistencia a flexión y tracción axial combinadas
Nc,0,dMy,dMz,d: Resistencia a flexión y compresión axial combinadas
Mx,dVy,dVz,d: Resistencia a cortante y torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación.
(5) La comprobación no procede, ya que la barra no esta sometida a flexión y compresión combinadas.
(6) La comprobación no procede, ya que la barra no está sometida a momento torsor ni a esfuerzo cortante.
(7) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(8) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(9) La comprobación no procede, ya que no hay flexión esviada para ninguna combinación.

Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-M) - SITUACIÓN DE INCENDIO

Estado
Nt,0,d Nc,0,d My,d Mz,d Vy,d Vz,d Mx,d My,dMz,d Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d

N1/N9 N.P.(1) N.P.(2) x: 0.769 m
η = 63.7

x: 0.769 m
η = 39.0 η = 7.1 x: 0 m

η = 25.2 N.P.(3) x: 0.769 m
η = 91.0 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE

η = 91.0

N9/N14 N.P.(1) η = 0.3 x: 0 m
η = 54.4

x: 0.769 m
η = 27.2 η = 5.2 x: 0.769 m

η = 2.0 N.P.(3) x: 0.769 m
η = 69.3 N.P.(4) x: 0.769 m

η = 69.5 N.P.(6) CUMPLE
η = 69.5

N14/N19 N.P.(1) η = 0.4 x: 0 m
η = 45.5

x: 0.769 m
η = 12.5 η = 1.2 x: 0.769 m

η = 7.8 N.P.(3) x: 0 m
η = 49.7 N.P.(4) x: 0 m

η = 50.0 N.P.(6) CUMPLE
η = 50.0

N19/N24 N.P.(1) η = 0.5 x: 0 m
η = 24.8

x: 0 m
η = 5.3 η = 0.3 x: 0.769 m

η = 6.4 N.P.(3) x: 0 m
η = 28.5 N.P.(4) x: 0 m

η = 28.9 N.P.(6) CUMPLE
η = 28.9

N24/N29 N.P.(1) η = 0.5 x: 0 m
η = 9.3 N.P.(7) η = 0.6 x: 0.769 m

η = 3.6 N.P.(3) x: 0 m
η = 11.3 N.P.(4) x: 0 m

η = 11.7 N.P.(6) CUMPLE
η = 11.7

N29/N34 N.P.(1) η = 0.5 N.P.(7) N.P.(7) η = 0.4 x: 0.769 m
η = 1.6 N.P.(3) x: 0.769 m

η = 2.4 N.P.(4) x: 0.769 m
η = 2.8 N.P.(6) CUMPLE

η = 2.8

N34/N39 N.P.(1) η = 0.5 N.P.(7) N.P.(7) η = 0.2 x: 0.769 m
η = 0.6 N.P.(3) x: 0.769 m

η = 2.4 N.P.(4) x: 0.769 m
η = 2.7 N.P.(6) CUMPLE

η = 2.7

N39/N44 N.P.(1) η = 0.4 N.P.(7) N.P.(7) η = 0.1 x: 0 m
η = 0.6 N.P.(3) x: 0 m

η = 1.6 N.P.(4) x: 0 m
η = 2.0 N.P.(6) CUMPLE

η = 2.0

N44/N49 N.P.(1) η = 0.4 N.P.(7) N.P.(7) N.P.(8) x: 0 m
η = 0.6 N.P.(3) x: 0 m

η = 1.2 N.P.(4) x: 0 m
η = 1.5 N.P.(6) CUMPLE

η = 1.5

N49/N54 N.P.(1) η = 0.4 N.P.(7) N.P.(7) η < 0.1 x: 0 m
η = 0.5 N.P.(3) x: 0 m

η = 0.6 N.P.(4) x: 0 m
η = 1.0 N.P.(6) CUMPLE

η = 1.0

N54/N59 N.P.(1) η = 0.4 N.P.(7) N.P.(7) η < 0.1 x: 0 m
η = 0.5 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0 m

η = 0.6 N.P.(6) CUMPLE
η = 0.6

N59/N64 N.P.(1) η = 0.4 N.P.(7) N.P.(7) N.P.(8) x: 0 m
η = 0.4 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.384 m

η = 0.5 N.P.(6) CUMPLE
η = 0.5

N64/N69 N.P.(1) η = 0.4 N.P.(7) N.P.(7) N.P.(8) x: 0.769 m
η = 0.4 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.384 m

η = 0.5 N.P.(6) CUMPLE
η = 0.5

N69/N74 N.P.(1) η = 0.4 N.P.(7) N.P.(7) η < 0.1 x: 0.769 m
η = 0.5 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.769 m

η = 0.6 N.P.(6) CUMPLE
η = 0.6

N74/N79 N.P.(1) η = 0.4 N.P.(7) N.P.(7) η < 0.1 x: 0.769 m
η = 0.5 N.P.(3) x: 0.769 m

η = 0.6 N.P.(4) x: 0.769 m
η = 1.0 N.P.(6) CUMPLE

η = 1.0

N79/N84 N.P.(1) η = 0.4 N.P.(7) N.P.(7) N.P.(8) x: 0.769 m
η = 0.6 N.P.(3) x: 0.769 m

η = 1.2 N.P.(4) x: 0.769 m
η = 1.5 N.P.(6) CUMPLE

η = 1.5

N84/N89 N.P.(1) η = 0.4 N.P.(7) N.P.(7) η = 0.1 x: 0.769 m
η = 0.6 N.P.(3) x: 0.769 m

η = 1.6 N.P.(4) x: 0.769 m
η = 2.0 N.P.(6) CUMPLE

η = 2.0

N89/N94 N.P.(1) η = 0.5 N.P.(7) N.P.(7) η = 0.2 x: 0 m
η = 0.6 N.P.(3) x: 0 m

η = 2.4 N.P.(4) x: 0 m
η = 2.7 N.P.(6) CUMPLE

η = 2.7

N94/N99 N.P.(1) η = 0.5 N.P.(7) N.P.(7) η = 0.4 x: 0 m
η = 1.6 N.P.(3) x: 0 m

η = 2.4 N.P.(4) x: 0 m
η = 2.8 N.P.(6) CUMPLE

η = 2.8

N99/N104 N.P.(1) η = 0.5 x: 0.769 m
η = 9.3 N.P.(7) η = 0.6 x: 0 m

η = 3.6 N.P.(3) x: 0.769 m
η = 11.3 N.P.(4) x: 0.769 m

η = 11.7 N.P.(6) CUMPLE
η = 11.7
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Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-M) - SITUACIÓN DE INCENDIO

Estado
Nt,0,d Nc,0,d My,d Mz,d Vy,d Vz,d Mx,d My,dMz,d Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d

N104/N109 N.P.(1) η = 0.5 x: 0.769 m
η = 24.8

x: 0.769 m
η = 5.3 η = 0.3 x: 0 m

η = 6.4 N.P.(3) x: 0.769 m
η = 28.5 N.P.(4) x: 0.769 m

η = 28.9 N.P.(6) CUMPLE
η = 28.9

N109/N114 N.P.(1) η = 0.4 x: 0.769 m
η = 45.5

x: 0 m
η = 12.5 η = 1.2 x: 0 m

η = 7.8 N.P.(3) x: 0.769 m
η = 49.7 N.P.(4) x: 0.769 m

η = 50.0 N.P.(6) CUMPLE
η = 50.0

N114/N119 N.P.(1) η = 0.3 x: 0.769 m
η = 54.4

x: 0 m
η = 27.2 η = 5.2 x: 0 m

η = 2.0 N.P.(3) x: 0 m
η = 69.3 N.P.(4) x: 0 m

η = 69.5 N.P.(6) CUMPLE
η = 69.5

N119/N2 N.P.(1) N.P.(2) x: 0 m
η = 63.7

x: 0 m
η = 39.0 η = 7.1 x: 0.769 m

η = 25.2 N.P.(3) x: 0 m
η = 91.0 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE

η = 91.0

N3/N1 N.P.(1) x: 0 m
η = 34.9

x: 0.937 m
η = 6.4 N.P.(7) N.P.(8) η = 1.5 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.937 m

η = 36.5 N.P.(6) CUMPLE
η = 36.5

N4/N125 N.P.(1) x: 0 m
η = 0.5

x: 0.476 m
η = 32.4 N.P.(7) N.P.(8) x: 0 m

η = 32.2 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.476 m
η = 32.5 N.P.(6) CUMPLE

η = 32.5

N125/N1 x: 2.732 m
η = 3.0

x: 0 m
η = 1.8

x: 2.732 m
η = 86.1 N.P.(7) N.P.(8) x: 2.732 m

η = 52.6 N.P.(3) N.P.(9) x: 0.781 m
η = 52.2

x: 0.195 m
η = 36.8 N.P.(6) CUMPLE

η = 86.1

N5/N124 N.P.(1) x: 0 m
η = 1.1

x: 0.481 m
η = 32.9 N.P.(7) N.P.(8) x: 0 m

η = 32.4 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.481 m
η = 33.6 N.P.(6) CUMPLE

η = 33.6

N124/N1 x: 2.759 m
η = 2.5

x: 0 m
η = 7.1

x: 2.759 m
η = 85.4 N.P.(7) N.P.(8) x: 2.759 m

η = 52.4 N.P.(3) N.P.(9) x: 0.788 m
η = 52.6

x: 0.591 m
η = 51.8 N.P.(6) CUMPLE

η = 85.4

N8/N6 N.P.(1) x: 0 m
η = 0.9

x: 0.476 m
η = 26.9 N.P.(7) η = 0.2 x: 0 m

η = 23.9 N.P.(3) x: 0.476 m
η = 27.4 N.P.(4) x: 0.476 m

η = 28.1 N.P.(6) CUMPLE
η = 28.1

N6/N9 N.P.(1) x: 0 m
η = 34.8

x: 0.781 m
η = 35.2

x: 2.732 m
η = 5.3 η = 0.2 x: 2.732 m

η = 20.1 N.P.(3) x: 0.781 m
η = 36.7 N.P.(4) x: 0.781 m

η = 59.0 N.P.(6) CUMPLE
η = 59.0

N10/N7 N.P.(1) x: 0 m
η = 0.8

x: 0.481 m
η = 27.0

x: 0.481 m
η = 5.7 η = 1.7 x: 0 m

η = 23.9 N.P.(3) x: 0.481 m
η = 31.0 N.P.(4) x: 0.481 m

η = 31.7 N.P.(6) CUMPLE
η = 31.7

N7/N9 N.P.(1) x: 0 m
η = 34.7

x: 0.788 m
η = 35.5

x: 2.759 m
η = 38.5 η = 1.7 x: 2.759 m

η = 20.1 N.P.(3) x: 2.759 m
η = 49.9 N.P.(4) x: 2.759 m

η = 74.4 N.P.(6) CUMPLE
η = 74.4

N13/N11 N.P.(1) x: 0 m
η = 1.3

x: 0.476 m
η = 35.8 N.P.(7) η = 0.1 x: 0 m

η = 31.1 N.P.(3) x: 0.476 m
η = 36.1 N.P.(4) x: 0.476 m

η = 37.1 N.P.(6) CUMPLE
η = 37.1

N11/N14 N.P.(1) x: 0 m
η = 57.0

x: 0.781 m
η = 44.2 N.P.(7) η = 0.1 x: 2.732 m

η = 20.1 N.P.(3) x: 0.781 m
η = 44.9 N.P.(4) x: 0.585 m

η = 86.4 N.P.(6) CUMPLE
η = 86.4

N15/N12 N.P.(1) x: 0 m
η = 1.1

x: 0.481 m
η = 36.0 N.P.(7) η = 0.9 x: 0 m

η = 31.0 N.P.(3) x: 0.481 m
η = 38.1 N.P.(4) x: 0.481 m

η = 38.9 N.P.(6) CUMPLE
η = 38.9

N12/N14 N.P.(1) x: 0 m
η = 55.7

x: 0.788 m
η = 44.6

x: 2.759 m
η = 19.9 η = 0.9 x: 2.759 m

η = 20.0 N.P.(3) x: 0.985 m
η = 50.4 N.P.(4) x: 0.985 m

η = 92.0 N.P.(6) CUMPLE
η = 92.0

N18/N16 N.P.(1) x: 0 m
η = 1.2

x: 0.476 m
η = 39.5 N.P.(7) η < 0.1 x: 0 m

η = 34.0 N.P.(3) x: 0.476 m
η = 39.6 N.P.(4) x: 0.476 m

η = 40.5 N.P.(6) CUMPLE
η = 40.5

N16/N19 N.P.(1) x: 0 m
η = 63.5

x: 0.781 m
η = 47.9 N.P.(7) η < 0.1 x: 2.732 m

η = 20.1 N.P.(3) x: 0.781 m
η = 48.2 N.P.(4) x: 0.585 m

η = 95.0 N.P.(6) CUMPLE
η = 95.0

N20/N17 N.P.(1) x: 0 m
η = 1.2

x: 0.481 m
η = 39.7 N.P.(7) η = 0.3 x: 0 m

η = 33.9 N.P.(3) x: 0.481 m
η = 40.4 N.P.(4) x: 0.481 m

η = 41.3 N.P.(6) CUMPLE
η = 41.3

N17/N19 N.P.(1) x: 0 m
η = 64.4

x: 0.788 m
η = 48.3

x: 2.759 m
η = 6.8 η = 0.3 x: 2.759 m

η = 20.0 N.P.(3) x: 0.788 m
η = 50.1 N.P.(4) x: 0.788 m

η = 98.0 N.P.(6) CUMPLE
η = 98.0

N23/N21 N.P.(1) x: 0 m
η = 1.1

x: 0.476 m
η = 40.3 N.P.(7) N.P.(8) x: 0 m

η = 34.7 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.476 m
η = 41.2 N.P.(6) CUMPLE

η = 41.2

N21/N24 N.P.(1) x: 0 m
η = 64.4

x: 0.781 m
η = 48.7 N.P.(7) N.P.(8) x: 2.732 m

η = 20.1 N.P.(3) x: 1.366 m
η = 44.3 N.P.(4) x: 0.585 m

η = 96.2 N.P.(6) CUMPLE
η = 96.2

N25/N22 N.P.(1) x: 0 m
η = 1.2

x: 0.481 m
η = 40.5 N.P.(7) η < 0.1 x: 0 m

η = 34.5 N.P.(3) x: 0.481 m
η = 40.5 N.P.(4) x: 0.481 m

η = 41.5 N.P.(6) CUMPLE
η = 41.5

N22/N24 N.P.(1) x: 0 m
η = 66.3

x: 0.788 m
η = 49.1 N.P.(7) η < 0.1 x: 2.759 m

η = 20.0 N.P.(3) x: 0.788 m
η = 49.2 N.P.(4) x: 0.591 m

η = 98.3 N.P.(6) CUMPLE
η = 98.3

N28/N26 N.P.(1) x: 0 m
η = 1.1

x: 0.476 m
η = 40.0 N.P.(7) η < 0.1 x: 0 m

η = 34.5 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.476 m
η = 40.9 N.P.(6) CUMPLE

η = 40.9

N26/N29 N.P.(1) x: 0 m
η = 63.4

x: 0.781 m
η = 48.5 N.P.(7) η < 0.1 x: 2.732 m

η = 20.1 N.P.(3) x: 0.781 m
η = 48.5 N.P.(4) x: 0.585 m

η = 95.1 N.P.(6) CUMPLE
η = 95.1

N30/N27 N.P.(1) x: 0 m
η = 1.2

x: 0.481 m
η = 40.2 N.P.(7) η = 0.1 x: 0 m

η = 34.3 N.P.(3) x: 0.481 m
η = 40.3 N.P.(4) x: 0.481 m

η = 41.3 N.P.(6) CUMPLE
η = 41.3

N27/N29 N.P.(1) x: 0 m
η = 65.7

x: 0.788 m
η = 48.8 N.P.(7) η = 0.1 x: 2.759 m

η = 20.0 N.P.(3) x: 0.788 m
η = 49.2 N.P.(4) x: 0.591 m

η = 97.7 N.P.(6) CUMPLE
η = 97.7

N33/N31 N.P.(1) x: 0 m
η = 1.1

x: 0.476 m
η = 39.6 N.P.(7) η < 0.1 x: 0 m

η = 34.1 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.476 m
η = 40.4 N.P.(6) CUMPLE

η = 40.4

N31/N34 N.P.(1) x: 0 m
η = 62.4

x: 0.781 m
η = 48.0 N.P.(7) η < 0.1 x: 2.732 m

η = 20.1 N.P.(3) x: 0.781 m
η = 48.1 N.P.(4) x: 0.585 m

η = 93.7 N.P.(6) CUMPLE
η = 93.7

N35/N32 N.P.(1) x: 0 m
η = 1.2

x: 0.481 m
η = 39.7 N.P.(7) η = 0.1 x: 0 m

η = 33.9 N.P.(3) x: 0.481 m
η = 39.9 N.P.(4) x: 0.481 m

η = 40.8 N.P.(6) CUMPLE
η = 40.8

N32/N34 N.P.(1) x: 0 m
η = 64.6

x: 0.788 m
η = 48.3 N.P.(7) η = 0.1 x: 2.759 m

η = 20.0 N.P.(3) x: 0.788 m
η = 48.7 N.P.(4) x: 0.591 m

η = 96.3 N.P.(6) CUMPLE
η = 96.3

N38/N36 N.P.(1) x: 0 m
η = 1.1

x: 0.476 m
η = 39.3 N.P.(7) N.P.(8) x: 0 m

η = 33.9 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.476 m
η = 40.1 N.P.(6) CUMPLE

η = 40.1

N36/N39 N.P.(1) x: 0 m
η = 61.7

x: 0.781 m
η = 47.7 N.P.(7) N.P.(8) x: 2.732 m

η = 20.1 N.P.(3) x: 0.781 m
η = 47.7 N.P.(4) x: 0.585 m

η = 92.8 N.P.(6) CUMPLE
η = 92.8

N40/N37 N.P.(1) x: 0 m
η = 1.2

x: 0.481 m
η = 39.4 N.P.(7) η < 0.1 x: 0 m

η = 33.7 N.P.(3) x: 0.481 m
η = 39.5 N.P.(4) x: 0.481 m

η = 40.4 N.P.(6) CUMPLE
η = 40.4

N37/N39 N.P.(1) x: 0 m
η = 63.9

x: 0.788 m
η = 48.0 N.P.(7) η < 0.1 x: 2.759 m

η = 20.0 N.P.(3) x: 0.788 m
η = 48.2 N.P.(4) x: 0.591 m

η = 95.2 N.P.(6) CUMPLE
η = 95.2

N43/N41 N.P.(1) x: 0 m
η = 1.1

x: 0.476 m
η = 39.1 N.P.(7) N.P.(8) x: 0 m

η = 33.7 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.476 m
η = 40.0 N.P.(6) CUMPLE

η = 40.0
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Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-M) - SITUACIÓN DE INCENDIO

Estado
Nt,0,d Nc,0,d My,d Mz,d Vy,d Vz,d Mx,d My,dMz,d Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d

N41/N44 N.P.(1) x: 0 m
η = 61.4

x: 0.781 m
η = 47.5 N.P.(7) N.P.(8) x: 2.732 m

η = 20.1 N.P.(3) x: 1.366 m
η = 43.0 N.P.(4) x: 0.585 m

η = 92.4 N.P.(6) CUMPLE
η = 92.4

N45/N42 N.P.(1) x: 0 m
η = 1.2

x: 0.481 m
η = 39.3 N.P.(7) η < 0.1 x: 0 m

η = 33.6 N.P.(3) x: 0.481 m
η = 39.3 N.P.(4) x: 0.481 m

η = 40.2 N.P.(6) CUMPLE
η = 40.2

N42/N44 N.P.(1) x: 0 m
η = 63.5

x: 0.788 m
η = 47.9 N.P.(7) η < 0.1 x: 2.759 m

η = 20.0 N.P.(3) x: 0.788 m
η = 47.9 N.P.(4) x: 0.591 m

η = 94.5 N.P.(6) CUMPLE
η = 94.5

N48/N46 N.P.(1) x: 0 m
η = 1.1

x: 0.476 m
η = 39.1 N.P.(7) N.P.(8) x: 0 m

η = 33.7 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.476 m
η = 39.9 N.P.(6) CUMPLE

η = 39.9

N46/N49 N.P.(1) x: 0 m
η = 61.4

x: 0.781 m
η = 47.5 N.P.(7) N.P.(8) x: 2.732 m

η = 20.1 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.585 m
η = 92.2 N.P.(6) CUMPLE

η = 92.2

N50/N47 N.P.(1) x: 0 m
η = 1.2

x: 0.481 m
η = 39.2 N.P.(7) N.P.(8) x: 0 m

η = 33.5 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.481 m
η = 40.2 N.P.(6) CUMPLE

η = 40.2

N47/N49 N.P.(1) x: 0 m
η = 63.4

x: 0.788 m
η = 47.8 N.P.(7) N.P.(8) x: 2.759 m

η = 20.0 N.P.(3) x: 1.183 m
η = 45.9 N.P.(4) x: 0.591 m

η = 94.3 N.P.(6) CUMPLE
η = 94.3

N53/N51 N.P.(1) x: 0 m
η = 1.1

x: 0.476 m
η = 39.1 N.P.(7) N.P.(8) x: 0 m

η = 33.7 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.476 m
η = 39.9 N.P.(6) CUMPLE

η = 39.9

N51/N54 N.P.(1) x: 0 m
η = 61.4

x: 0.781 m
η = 47.5 N.P.(7) N.P.(8) x: 2.732 m

η = 20.1 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.585 m
η = 92.3 N.P.(6) CUMPLE

η = 92.3

N55/N52 N.P.(1) x: 0 m
η = 1.2

x: 0.481 m
η = 39.2 N.P.(7) N.P.(8) x: 0 m

η = 33.5 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.481 m
η = 40.2 N.P.(6) CUMPLE

η = 40.2

N52/N54 N.P.(1) x: 0 m
η = 63.4

x: 0.788 m
η = 47.8 N.P.(7) N.P.(8) x: 2.759 m

η = 20.0 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.591 m
η = 94.3 N.P.(6) CUMPLE

η = 94.3

N58/N56 N.P.(1) x: 0 m
η = 1.1

x: 0.476 m
η = 39.1 N.P.(7) N.P.(8) x: 0 m

η = 33.7 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.476 m
η = 39.9 N.P.(6) CUMPLE

η = 39.9

N56/N59 N.P.(1) x: 0 m
η = 61.4

x: 0.781 m
η = 47.5 N.P.(7) N.P.(8) x: 2.732 m

η = 20.1 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.585 m
η = 92.3 N.P.(6) CUMPLE

η = 92.3

N60/N57 N.P.(1) x: 0 m
η = 1.2

x: 0.481 m
η = 39.2 N.P.(7) N.P.(8) x: 0 m

η = 33.5 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.481 m
η = 40.2 N.P.(6) CUMPLE

η = 40.2

N57/N59 N.P.(1) x: 0 m
η = 63.4

x: 0.788 m
η = 47.8 N.P.(7) N.P.(8) x: 2.759 m

η = 20.0 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.591 m
η = 94.3 N.P.(6) CUMPLE

η = 94.3

N63/N61 N.P.(1) x: 0 m
η = 1.1

x: 0.476 m
η = 39.1 N.P.(7) N.P.(8) x: 0 m

η = 33.7 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.476 m
η = 39.9 N.P.(6) CUMPLE

η = 39.9

N61/N64 N.P.(1) x: 0 m
η = 61.4

x: 0.781 m
η = 47.5 N.P.(7) N.P.(8) x: 2.732 m

η = 20.1 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.585 m
η = 92.3 N.P.(6) CUMPLE

η = 92.3

N65/N62 N.P.(1) x: 0 m
η = 1.2

x: 0.481 m
η = 39.2 N.P.(7) N.P.(8) x: 0 m

η = 33.5 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.481 m
η = 40.2 N.P.(6) CUMPLE

η = 40.2

N62/N64 N.P.(1) x: 0 m
η = 63.4

x: 0.788 m
η = 47.8 N.P.(7) N.P.(8) x: 2.759 m

η = 20.0 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.591 m
η = 94.3 N.P.(6) CUMPLE

η = 94.3

N68/N66 N.P.(1) x: 0 m
η = 1.1

x: 0.476 m
η = 39.1 N.P.(7) N.P.(8) x: 0 m

η = 33.7 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.476 m
η = 39.9 N.P.(6) CUMPLE

η = 39.9

N66/N69 N.P.(1) x: 0 m
η = 61.4

x: 0.781 m
η = 47.5 N.P.(7) N.P.(8) x: 2.732 m

η = 20.1 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.585 m
η = 92.3 N.P.(6) CUMPLE

η = 92.3

N70/N67 N.P.(1) x: 0 m
η = 1.2

x: 0.481 m
η = 39.2 N.P.(7) N.P.(8) x: 0 m

η = 33.5 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.481 m
η = 40.2 N.P.(6) CUMPLE

η = 40.2

N67/N69 N.P.(1) x: 0 m
η = 63.4

x: 0.788 m
η = 47.8 N.P.(7) N.P.(8) x: 2.759 m

η = 20.0 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.591 m
η = 94.3 N.P.(6) CUMPLE

η = 94.3

N73/N71 N.P.(1) x: 0 m
η = 1.1

x: 0.476 m
η = 39.1 N.P.(7) N.P.(8) x: 0 m

η = 33.7 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.476 m
η = 39.9 N.P.(6) CUMPLE

η = 39.9

N71/N74 N.P.(1) x: 0 m
η = 61.4

x: 0.781 m
η = 47.5 N.P.(7) N.P.(8) x: 2.732 m

η = 20.1 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.585 m
η = 92.3 N.P.(6) CUMPLE

η = 92.3

N75/N72 N.P.(1) x: 0 m
η = 1.2

x: 0.481 m
η = 39.2 N.P.(7) N.P.(8) x: 0 m

η = 33.5 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.481 m
η = 40.2 N.P.(6) CUMPLE

η = 40.2

N72/N74 N.P.(1) x: 0 m
η = 63.4

x: 0.788 m
η = 47.8 N.P.(7) N.P.(8) x: 2.759 m

η = 20.0 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.591 m
η = 94.3 N.P.(6) CUMPLE

η = 94.3

N78/N76 N.P.(1) x: 0 m
η = 1.1

x: 0.476 m
η = 39.1 N.P.(7) N.P.(8) x: 0 m

η = 33.7 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.476 m
η = 39.9 N.P.(6) CUMPLE

η = 39.9

N76/N79 N.P.(1) x: 0 m
η = 61.4

x: 0.781 m
η = 47.5 N.P.(7) N.P.(8) x: 2.732 m

η = 20.1 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.585 m
η = 92.2 N.P.(6) CUMPLE

η = 92.2

N80/N77 N.P.(1) x: 0 m
η = 1.2

x: 0.481 m
η = 39.2 N.P.(7) N.P.(8) x: 0 m

η = 33.5 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.481 m
η = 40.2 N.P.(6) CUMPLE

η = 40.2

N77/N79 N.P.(1) x: 0 m
η = 63.4

x: 0.788 m
η = 47.8 N.P.(7) N.P.(8) x: 2.759 m

η = 20.0 N.P.(3) x: 1.183 m
η = 45.9 N.P.(4) x: 0.591 m

η = 94.3 N.P.(6) CUMPLE
η = 94.3

N83/N81 N.P.(1) x: 0 m
η = 1.1

x: 0.476 m
η = 39.1 N.P.(7) N.P.(8) x: 0 m

η = 33.7 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.476 m
η = 40.0 N.P.(6) CUMPLE

η = 40.0

N81/N84 N.P.(1) x: 0 m
η = 61.4

x: 0.781 m
η = 47.5 N.P.(7) N.P.(8) x: 2.732 m

η = 20.1 N.P.(3) x: 1.366 m
η = 43.0 N.P.(4) x: 0.585 m

η = 92.4 N.P.(6) CUMPLE
η = 92.4

N85/N82 N.P.(1) x: 0 m
η = 1.2

x: 0.481 m
η = 39.3 N.P.(7) η < 0.1 x: 0 m

η = 33.6 N.P.(3) x: 0.481 m
η = 39.3 N.P.(4) x: 0.481 m

η = 40.2 N.P.(6) CUMPLE
η = 40.2

N82/N84 N.P.(1) x: 0 m
η = 63.5

x: 0.788 m
η = 47.9 N.P.(7) η < 0.1 x: 2.759 m

η = 20.0 N.P.(3) x: 0.788 m
η = 47.9 N.P.(4) x: 0.591 m

η = 94.5 N.P.(6) CUMPLE
η = 94.5

N88/N86 N.P.(1) x: 0 m
η = 1.1

x: 0.476 m
η = 39.3 N.P.(7) N.P.(8) x: 0 m

η = 33.9 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.476 m
η = 40.1 N.P.(6) CUMPLE

η = 40.1

N86/N89 N.P.(1) x: 0 m
η = 61.7

x: 0.781 m
η = 47.7 N.P.(7) N.P.(8) x: 2.732 m

η = 20.1 N.P.(3) x: 0.781 m
η = 47.7 N.P.(4) x: 0.585 m

η = 92.8 N.P.(6) CUMPLE
η = 92.8

N90/N87 N.P.(1) x: 0 m
η = 1.2

x: 0.481 m
η = 39.4 N.P.(7) η < 0.1 x: 0 m

η = 33.7 N.P.(3) x: 0.481 m
η = 39.5 N.P.(4) x: 0.481 m

η = 40.4 N.P.(6) CUMPLE
η = 40.4
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Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-M) - SITUACIÓN DE INCENDIO

Estado
Nt,0,d Nc,0,d My,d Mz,d Vy,d Vz,d Mx,d My,dMz,d Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d

N87/N89 N.P.(1) x: 0 m
η = 63.9

x: 0.788 m
η = 48.0 N.P.(7) η < 0.1 x: 2.759 m

η = 20.0 N.P.(3) x: 0.788 m
η = 48.2 N.P.(4) x: 0.591 m

η = 95.2 N.P.(6) CUMPLE
η = 95.2

N93/N91 N.P.(1) x: 0 m
η = 1.1

x: 0.476 m
η = 39.6 N.P.(7) η < 0.1 x: 0 m

η = 34.1 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.476 m
η = 40.4 N.P.(6) CUMPLE

η = 40.4

N91/N94 N.P.(1) x: 0 m
η = 62.4

x: 0.781 m
η = 48.0 N.P.(7) η < 0.1 x: 2.732 m

η = 20.1 N.P.(3) x: 0.781 m
η = 48.1 N.P.(4) x: 0.585 m

η = 93.7 N.P.(6) CUMPLE
η = 93.7

N95/N92 N.P.(1) x: 0 m
η = 1.2

x: 0.481 m
η = 39.7 N.P.(7) η = 0.1 x: 0 m

η = 33.9 N.P.(3) x: 0.481 m
η = 39.9 N.P.(4) x: 0.481 m

η = 40.8 N.P.(6) CUMPLE
η = 40.8

N92/N94 N.P.(1) x: 0 m
η = 64.6

x: 0.788 m
η = 48.3 N.P.(7) η = 0.1 x: 2.759 m

η = 20.0 N.P.(3) x: 0.788 m
η = 48.7 N.P.(4) x: 0.591 m

η = 96.3 N.P.(6) CUMPLE
η = 96.3

N98/N96 N.P.(1) x: 0 m
η = 1.1

x: 0.476 m
η = 40.0 N.P.(7) η < 0.1 x: 0 m

η = 34.5 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.476 m
η = 40.9 N.P.(6) CUMPLE

η = 40.9

N96/N99 N.P.(1) x: 0 m
η = 63.4

x: 0.781 m
η = 48.5 N.P.(7) η < 0.1 x: 2.732 m

η = 20.1 N.P.(3) x: 0.781 m
η = 48.5 N.P.(4) x: 0.585 m

η = 95.1 N.P.(6) CUMPLE
η = 95.1

N100/N97 N.P.(1) x: 0 m
η = 1.2

x: 0.481 m
η = 40.2 N.P.(7) η = 0.1 x: 0 m

η = 34.3 N.P.(3) x: 0.481 m
η = 40.3 N.P.(4) x: 0.481 m

η = 41.3 N.P.(6) CUMPLE
η = 41.3

N97/N99 N.P.(1) x: 0 m
η = 65.7

x: 0.788 m
η = 48.8 N.P.(7) η = 0.1 x: 2.759 m

η = 20.0 N.P.(3) x: 0.788 m
η = 49.2 N.P.(4) x: 0.591 m

η = 97.7 N.P.(6) CUMPLE
η = 97.7

N103/N101 N.P.(1) x: 0 m
η = 1.1

x: 0.476 m
η = 40.3 N.P.(7) N.P.(8) x: 0 m

η = 34.7 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.476 m
η = 41.2 N.P.(6) CUMPLE

η = 41.2

N101/N104 N.P.(1) x: 0 m
η = 64.4

x: 0.781 m
η = 48.7 N.P.(7) N.P.(8) x: 2.732 m

η = 20.1 N.P.(3) x: 1.366 m
η = 44.3 N.P.(4) x: 0.585 m

η = 96.2 N.P.(6) CUMPLE
η = 96.2

N105/N102 N.P.(1) x: 0 m
η = 1.2

x: 0.481 m
η = 40.5 N.P.(7) η < 0.1 x: 0 m

η = 34.5 N.P.(3) x: 0.481 m
η = 40.5 N.P.(4) x: 0.481 m

η = 41.5 N.P.(6) CUMPLE
η = 41.5

N102/N104 N.P.(1) x: 0 m
η = 66.3

x: 0.788 m
η = 49.1 N.P.(7) η < 0.1 x: 2.759 m

η = 20.0 N.P.(3) x: 0.788 m
η = 49.2 N.P.(4) x: 0.591 m

η = 98.3 N.P.(6) CUMPLE
η = 98.3

N108/N106 N.P.(1) x: 0 m
η = 1.2

x: 0.476 m
η = 39.5 N.P.(7) η < 0.1 x: 0 m

η = 34.0 N.P.(3) x: 0.476 m
η = 39.6 N.P.(4) x: 0.476 m

η = 40.5 N.P.(6) CUMPLE
η = 40.5

N106/N109 N.P.(1) x: 0 m
η = 63.5

x: 0.781 m
η = 47.9 N.P.(7) η < 0.1 x: 2.732 m

η = 20.1 N.P.(3) x: 0.781 m
η = 48.2 N.P.(4) x: 0.585 m

η = 95.0 N.P.(6) CUMPLE
η = 95.0

N110/N107 N.P.(1) x: 0 m
η = 1.2

x: 0.481 m
η = 39.7 N.P.(7) η = 0.3 x: 0 m

η = 33.9 N.P.(3) x: 0.481 m
η = 40.4 N.P.(4) x: 0.481 m

η = 41.3 N.P.(6) CUMPLE
η = 41.3

N107/N109 N.P.(1) x: 0 m
η = 64.4

x: 0.788 m
η = 48.3

x: 2.759 m
η = 6.8 η = 0.3 x: 2.759 m

η = 20.0 N.P.(3) x: 0.788 m
η = 50.1 N.P.(4) x: 0.788 m

η = 98.0 N.P.(6) CUMPLE
η = 98.0

N113/N111 N.P.(1) x: 0 m
η = 1.3

x: 0.476 m
η = 35.8 N.P.(7) η = 0.1 x: 0 m

η = 31.1 N.P.(3) x: 0.476 m
η = 36.1 N.P.(4) x: 0.476 m

η = 37.1 N.P.(6) CUMPLE
η = 37.1

N111/N114 N.P.(1) x: 0 m
η = 57.0

x: 0.781 m
η = 44.2 N.P.(7) η = 0.1 x: 2.732 m

η = 20.1 N.P.(3) x: 0.781 m
η = 44.9 N.P.(4) x: 0.585 m

η = 86.4 N.P.(6) CUMPLE
η = 86.4

N115/N112 N.P.(1) x: 0 m
η = 1.1

x: 0.481 m
η = 36.0 N.P.(7) η = 0.9 x: 0 m

η = 31.0 N.P.(3) x: 0.481 m
η = 38.1 N.P.(4) x: 0.481 m

η = 38.9 N.P.(6) CUMPLE
η = 38.9

N112/N114 N.P.(1) x: 0 m
η = 55.7

x: 0.788 m
η = 44.6

x: 2.759 m
η = 19.9 η = 0.9 x: 2.759 m

η = 20.0 N.P.(3) x: 0.985 m
η = 50.4 N.P.(4) x: 0.985 m

η = 92.0 N.P.(6) CUMPLE
η = 92.0

N118/N116 N.P.(1) x: 0 m
η = 0.9

x: 0.476 m
η = 26.9 N.P.(7) η = 0.2 x: 0 m

η = 23.9 N.P.(3) x: 0.476 m
η = 27.4 N.P.(4) x: 0.476 m

η = 28.1 N.P.(6) CUMPLE
η = 28.1

N116/N119 N.P.(1) x: 0 m
η = 34.8

x: 0.781 m
η = 35.2

x: 2.732 m
η = 5.3 η = 0.2 x: 2.732 m

η = 20.1 N.P.(3) x: 0.781 m
η = 36.7 N.P.(4) x: 0.781 m

η = 59.0 N.P.(6) CUMPLE
η = 59.0

N120/N117 N.P.(1) x: 0 m
η = 0.8

x: 0.481 m
η = 27.0

x: 0.481 m
η = 5.7 η = 1.7 x: 0 m

η = 23.9 N.P.(3) x: 0.481 m
η = 31.0 N.P.(4) x: 0.481 m

η = 31.7 N.P.(6) CUMPLE
η = 31.7

N117/N119 N.P.(1) x: 0 m
η = 34.7

x: 0.788 m
η = 35.5

x: 2.759 m
η = 38.5 η = 1.7 x: 2.759 m

η = 20.1 N.P.(3) x: 2.759 m
η = 49.9 N.P.(4) x: 2.759 m

η = 74.4 N.P.(6) CUMPLE
η = 74.4

N121/N2 N.P.(1) x: 0 m
η = 34.9

x: 0.937 m
η = 6.4 N.P.(7) N.P.(8) η = 1.5 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.937 m

η = 36.5 N.P.(6) CUMPLE
η = 36.5

N122/N127 N.P.(1) x: 0 m
η = 0.5

x: 0.476 m
η = 32.4 N.P.(7) N.P.(8) x: 0 m

η = 32.2 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.476 m
η = 32.5 N.P.(6) CUMPLE

η = 32.5

N127/N2 x: 2.732 m
η = 3.0

x: 0 m
η = 1.8

x: 2.732 m
η = 86.1 N.P.(7) N.P.(8) x: 2.732 m

η = 52.6 N.P.(3) N.P.(9) x: 0.781 m
η = 52.2

x: 0.195 m
η = 36.8 N.P.(6) CUMPLE

η = 86.1

N123/N126 N.P.(1) x: 0 m
η = 1.1

x: 0.481 m
η = 32.9 N.P.(7) N.P.(8) x: 0 m

η = 32.4 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(4) x: 0.481 m
η = 33.6 N.P.(6) CUMPLE

η = 33.6

N126/N2 x: 2.759 m
η = 2.5

x: 0 m
η = 7.1

x: 2.759 m
η = 85.4 N.P.(7) N.P.(8) x: 2.759 m

η = 52.4 N.P.(3) N.P.(9) x: 0.788 m
η = 52.6

x: 0.591 m
η = 51.8 N.P.(6) CUMPLE

η = 85.4
Notación:

Nt,0,d: Resistencia a tracción uniforme paralela a la fibra
Nc,0,d: Resistencia a compresión uniforme paralela a la fibra
My,d: Resistencia a flexión en el eje y
Mz,d: Resistencia a flexión en el eje z
Vy,d: Resistencia a cortante en el eje y
Vz,d: Resistencia a cortante en el eje z
Mx,d: Resistencia a torsión
My,dMz,d: Resistencia a flexión esviada
Nt,0,dMy,dMz,d: Resistencia a flexión y tracción axial combinadas
Nc,0,dMy,dMz,d: Resistencia a flexión y compresión axial combinadas
Mx,dVy,dVz,d: Resistencia a cortante y torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
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Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-M) - SITUACIÓN DE INCENDIO

Estado
Nt,0,d Nc,0,d My,d Mz,d Vy,d Vz,d Mx,d My,dMz,d Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación.
(5) La comprobación no procede, ya que la barra no esta sometida a flexión y compresión combinadas.
(6) La comprobación no procede, ya que la barra no está sometida a momento torsor ni a esfuerzo cortante.
(7) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(8) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(9) La comprobación no procede, ya que no hay flexión esviada para ninguna combinación.

Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)

Estado
λ Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N7/N6 λ ≤ 3.0
Cumple

x: 5.162 m
η = 24.4

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 2.581 m
η = 38.9

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
η = 0.2

VEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.323 m
η < 0.1 N.P.(4) x: 2.581 m

η = 63.3
x: 0.323 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE
η = 63.3

N12/N11 λ ≤ 3.0
Cumple

x: 5.162 m
η = 40.6

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 2.581 m
η = 38.9

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
η = 0.2

VEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.323 m
η < 0.1 N.P.(4) x: 2.581 m

η = 79.5
x: 0.323 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE
η = 79.5

N17/N16 λ ≤ 3.0
Cumple

x: 5.162 m
η = 47.2

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 2.581 m
η = 38.9

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
η = 0.2

VEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.323 m
η < 0.1 N.P.(4) x: 2.581 m

η = 86.2
x: 0.323 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE
η = 86.2

N22/N21 λ ≤ 3.0
Cumple

x: 5.162 m
η = 48.7

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 2.581 m
η = 38.9

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
η = 0.2

VEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.323 m
η < 0.1 N.P.(4) x: 2.581 m

η = 87.6
x: 0.323 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE
η = 87.6

N27/N26 λ ≤ 3.0
Cumple

x: 5.162 m
η = 48.2

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 2.581 m
η = 38.9

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
η = 0.2

VEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.323 m
η < 0.1 N.P.(4) x: 2.581 m

η = 87.1
x: 0.323 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE
η = 87.1

N32/N31 λ ≤ 3.0
Cumple

x: 5.162 m
η = 47.4

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 2.581 m
η = 38.9

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
η = 0.2

VEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.323 m
η < 0.1 N.P.(4) x: 2.581 m

η = 86.3
x: 0.323 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE
η = 86.3

N37/N36 λ ≤ 3.0
Cumple

x: 5.162 m
η = 46.8

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 2.581 m
η = 38.9

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
η = 0.2

VEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.323 m
η < 0.1 N.P.(4) x: 2.581 m

η = 85.7
x: 0.323 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE
η = 85.7

N42/N41 λ ≤ 3.0
Cumple

x: 5.162 m
η = 46.5

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 2.581 m
η = 38.9

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
η = 0.2

VEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.323 m
η < 0.1 N.P.(4) x: 2.581 m

η = 85.5
x: 0.323 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE
η = 85.5

N47/N46 λ ≤ 3.0
Cumple

x: 5.162 m
η = 46.4

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 2.581 m
η = 38.9

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
η = 0.2

VEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.323 m
η < 0.1 N.P.(4) x: 2.581 m

η = 85.4
x: 0.323 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE
η = 85.4

N52/N51 λ ≤ 3.0
Cumple

x: 5.162 m
η = 46.4

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 2.581 m
η = 38.9

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
η = 0.2

VEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.323 m
η < 0.1 N.P.(4) x: 2.581 m

η = 85.4
x: 0.323 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE
η = 85.4

N57/N56 λ ≤ 3.0
Cumple

x: 5.162 m
η = 46.5

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 2.581 m
η = 38.9

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
η = 0.2

VEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.323 m
η < 0.1 N.P.(4) x: 2.581 m

η = 85.4
x: 0.323 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE
η = 85.4

N62/N61 λ ≤ 3.0
Cumple

x: 5.162 m
η = 46.5

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 2.581 m
η = 38.9

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
η = 0.2

VEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.323 m
η < 0.1 N.P.(4) x: 2.581 m

η = 85.4
x: 0.323 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE
η = 85.4

N67/N66 λ ≤ 3.0
Cumple

x: 5.162 m
η = 46.5

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 2.581 m
η = 38.9

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
η = 0.2

VEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.323 m
η < 0.1 N.P.(4) x: 2.581 m

η = 85.4
x: 0.323 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE
η = 85.4

N72/N71 λ ≤ 3.0
Cumple

x: 5.162 m
η = 46.4

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 2.581 m
η = 38.9

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
η = 0.2

VEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.323 m
η < 0.1 N.P.(4) x: 2.581 m

η = 85.4
x: 0.323 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE
η = 85.4

N77/N76 λ ≤ 3.0
Cumple

x: 5.162 m
η = 46.4

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 2.581 m
η = 38.9

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
η = 0.2

VEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.323 m
η < 0.1 N.P.(4) x: 2.581 m

η = 85.4
x: 0.323 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE
η = 85.4

N82/N81 λ ≤ 3.0
Cumple

x: 5.162 m
η = 46.5

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 2.581 m
η = 38.9

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
η = 0.2

VEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.323 m
η < 0.1 N.P.(4) x: 2.581 m

η = 85.5
x: 0.323 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE
η = 85.5

N87/N86 λ ≤ 3.0
Cumple

x: 5.162 m
η = 46.8

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 2.581 m
η = 38.9

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
η = 0.2

VEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.323 m
η < 0.1 N.P.(4) x: 2.581 m

η = 85.7
x: 0.323 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE
η = 85.7

N92/N91 λ ≤ 3.0
Cumple

x: 5.162 m
η = 47.4

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 2.581 m
η = 38.9

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
η = 0.2

VEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.323 m
η < 0.1 N.P.(4) x: 2.581 m

η = 86.3
x: 0.323 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE
η = 86.3

N97/N96 λ ≤ 3.0
Cumple

x: 5.162 m
η = 48.2

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 2.581 m
η = 38.9

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
η = 0.2

VEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.323 m
η < 0.1 N.P.(4) x: 2.581 m

η = 87.1
x: 0.323 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE
η = 87.1

N102/N101 λ ≤ 3.0
Cumple

x: 5.162 m
η = 48.7

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 2.581 m
η = 38.9

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
η = 0.2

VEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.323 m
η < 0.1 N.P.(4) x: 2.581 m

η = 87.6
x: 0.323 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE
η = 87.6

N107/N106 λ ≤ 3.0
Cumple

x: 5.162 m
η = 47.2

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 2.581 m
η = 38.9

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
η = 0.2

VEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.323 m
η < 0.1 N.P.(4) x: 2.581 m

η = 86.2
x: 0.323 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE
η = 86.2

N112/N111 λ ≤ 3.0
Cumple

x: 5.162 m
η = 40.6

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 2.581 m
η = 38.9

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
η = 0.2

VEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.323 m
η < 0.1 N.P.(4) x: 2.581 m

η = 79.5
x: 0.323 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE
η = 79.5

N117/N116 λ ≤ 3.0
Cumple

x: 5.162 m
η = 24.4

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 2.581 m
η = 38.9

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
η = 0.2

VEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.323 m
η < 0.1 N.P.(4) x: 2.581 m

η = 63.3
x: 0.323 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE
η = 63.3

Notación:
λ: Limitación de esbeltez
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z
VY: Resistencia a corte Y
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(4) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(5) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(6) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
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0.- GENERALITATS. 
 
 
1.- ANTECEDENTS.  

 
 La Stra. Elisabet Claró Tolsau ha rebut recentment l’encàrrec de realitzar un Projecte de les obres e 
instal·lacions necessàries de rehabilitació d’un edifici gairebé amb estat de ruïna, per a poder hi ubicar un nou 
Centre d’interpretació de la muntanya de Boumort. Amb molt bon criteri ha subcontractat la part de les 
instal·lacions al tècnic sotasignant, per tal de poder integrar aquestes en sol expedient final, per a la qual 
cosa confeccionarem aquest document. 
 
 
2.- DADES GENÈRIQUES. 
  
  

DADES DEL/A  PETICIONARI/ÀRIA  
 
Nom: ECT ARQUITECTES SL  
Seu social C/ MARINA, 59, 3ER 3A 

08005 BARCELONA 
NIF: B-63413017 
Telèfon: 659746271 
Representant Elisabet Claró Tolsau 
Correu:  eclaro@coac.net 

 
DADES DE L’EMPLAÇAMENT 
 
Emplaçament:             CL. CARRETERA PESSONADA, 3  
Població: 25518  

PESSONADA  
Ref. Cadastre: 6757601CG3775N 
UTM 336713.76 

4675544.23 
Tipus Activitat:  CENTRE INTERPRETACIÓ BOUMORT 

 
DADES TÈCNIC AUTOR PROJECTE 
 
Nom o raó social:   ÀNGEL PERATI LLOAN 
Domicili Fiscal:       Avinguda Catalunya, 28 bxs 
Població:                25500 LA POBLA DE SEGUR  
Tel: 639703987 
Títol Enginyer Tècnic Industrial 
Núm. col·legiat: 11.194-L 
Col·legi Professional Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Lleida 

 
 

3.- OBJECTE DEL PROJECTE. 
 
 L’objecte d’aquest Projecte és el d’efectuar un estudi i planificació de les instal·lacions a realitzar, 
amb la finalitat d’obtenir uns elevats índex de seguretat, funcionalitat i economia en la utilització de les 
mateixes.  
  
 
4.- DESCRIPCIÓ DE L’IMMOBLE. 
 
 El local en qüestió es basa en una edificació rectangular d’uns 132,05 m2 de superfície construïda 
amb una alçaria màxima de 6,80 m amb una coberta de teula àrab a dos aigües. En el mateix s’hi construirà 
un petit altell sobre la part d’accés per a poder albergar-hi les instal·lacions. 
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5.- DESCRIPCIÓ DE LES  INSTAL·LACIONS A REALITZAR. 
  
 Les diferents instal·lacions que s’aniran evidenciant i reflectint en el transcurs del projecte seran les 
següents: 
 

Instal·lació elèctrica. 
Instal·lació d’il·luminació.  
Instal·lació d’aigua i ACS. 
Instal·lació renovació d’aire wc 
Instal·lació renovació aire local. 
Instal·lació de climatització. 
Instal·lació d’enllumenat d’emergència 
Instal·lació contra- incendis. 
Instal·lació d’accessibilitat.  
 

 
6.- QUADRE DE SUPERFÍCIES. 
 

Les diferents zones conformades, tenen les següents superfícies :  
 

ZONA SUP (m2) 
ENTRADA 5,72 
RECEPCIÓ 7,27 
SALA POLIVALENT 77,92 
MAGATZEM 4,66 
SERVEI DONES 3,42 
SERVEIS HOMES 2,38 
ALTELL 29,19 

 
TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL  

 
130,56 
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1.- INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA. 
 
 
1.- COMPANYIA SUBMINISTRADORA. 
 
 L’energia elèctrica la subministra la companyia a la tensió nominal de servei de 4 x 400/230 volts,  
  
 
2.- RELACIÓ DE POTÈNCIES INSTAL·LADA ACTUAL. 
 
 
LLUM      900 W 
FORÇA                                                                                 11150 W 
 TOTAL....     12050 W 
 

L’IGA es de  4 x 20 A trifàsic , amb una potència contractada a la Companyia Subministradora de 
13,856 Kw amb un ICP = 4 x 20 A, a 4x400 volts. 
 
 
3.- RELACIÓ DE POTÈNCIES A INSTAL·LAR DESPRÉS DE L’AMPLIACIÓ. 
 
LLUM POLIVANENT            300 W 
LLUM RECP-ENT-SERVE        200 W 
EMERGEN PB                 120 W 
LLUM ALTELL                100 W 
EMERGEN  ALTELL             80 W 
LLUM EXTERIOR              100 W 
MAQUINA EXTRIOR           7000 W 
FAN COIL INT               200 W 
RECUPERADOR               1050 W 
TERMOS ACS                1100 W 
ENDOLLS AUX                400 W 
PROJECTOR                  200 W 
SAI 1                      300 W 
SAI 2                      300 W 
SAI 3                      300 W 
SAI 4                      300 W 
 TOTAL....     12050 W 
 

 
4.- POTÈNCIA A CONTRACTAR.. 

 
Així doncs després de l’ampliació tindrem in IGA de  4 x 20 A trifàsic, amb una potència prevista a 

contractar a la Companyia Subministradora de 13,856 kW, sent aquesta també la màxima admissible. 
 
 
5.- DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL ELÈCTRIC. 
 
 Per a la instal·lació elèctrica es faran servir una sèrie de prescripcions tècniques, les quals 
enumerarem a continuació : 
  
- CONDUCTORS. 
 

Per a la instal·lació elèctrica, es faran servir conductors de coure amb aïllament de les 
característiques que ens descriu en el vigent REBT, sent aquests de tipus general, i en la connexió interior de 
quadres elèctrics en aquest tipus de locals, seran no propagadors d’incendis 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 (segons la tensió assignada del cable), acompleixen amb aquesta prescripció. 

Els elements de conducció de cables amb característiques equivalents als classificats com a “no 
propagadors de flama” d’acord amb les normes UNE-EN 50085-1 i UNE-EN 50086-1, acompleixen amb 
aquesta prescripció. 

Els cables elèctrics destinats a circuits de serveis de seguretat no autònoms o a circuits de serveis 
amb fonts autònomes centralitzades, han de mantenir el servei durant i després del incendi, estant conformes 
a les especificacions de la norma UNE-EN 50200 i tindran emissió de fums i opacitat reduïda. Els cables amb 
característiques equivalents a la norma UNE 21123, parts 4 o 5, apartat 3.4.6, acompleixen amb la 
prescripció d’emissió de fums i opacitat reduïda. 
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  La Secció d’aquests s’escollirà en funció de les màximes caigudes de tensió i intensitats admeses. 
Tota la instal·lació es realitzarà per l’interior de tubs aïllants i incombustibles, que seran escollits en cada cas, 
tenint en compte les accions a que han de ser sotmesos, les condicions de la seva posada en obra i les 
característiques del local. 
 
- TUBS PROTECTORS.  
 

El traçat general de les canalitzacions, es farà seguint preferentment línies horitzontals , i la unió amb 
els tubs s’efectuarà mitjançant accessoris que garanteixin la continuïtat de la protecció que proporcionen als 
conductors, les corbes practicades en els tubs, seran contínues i no originaran reduccions de secció 
inadmissibles, sent possible en tot moment  la fàcil introducció i retirada dels conductors en els tubs, després 
que aquests i els seus accessoris estiguin fixes. 
 Les connexions entre conductors que deuran ser efectuades sempre utilitzant bornes o clemes de 
connexió i es faran en l’interior de caixes apropiades de material aïllant. 
 Els tubs protectors dels baixants en general seran de P.V.C. gris-dur amb protecció al xoc o be de 
ferro en els llocs accessibles. 
 
- INTERRUPTORS. 
 
 Els interruptors seran amb accionament sobre la fase activa, les intensitats normals d’aquests equips, 
seran sobre dimensionats per al seu funcionament. Les caixes estaran encastades a les parets. 
 
- DISPOSITIUS DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ. 
 
 Els dispositius de comandament i protecció, seran els que prescriu el Vigent Reglament. En aquest 
cas, tots els elements de comandament i protecció del local, aniran centralitzats en un quadre de protecció i 
maniobra que s’instal·larà en el lloc on es mostra en els plànols. 
 La protecció contra curtcircuits i sobre intensitats, es realitzarà mitjançant interruptors automàtics de 
regulació tèrmica. La protecció contra contactes indirectes i fuges es realitzarà mitjançant relés diferencials 
per als circuits de l’enllumenat i de força motriu. 
 
- ENLLUMENAT. 
 
 L’enllumenat il·luminació serà amb pantalles suspeses amb làmpades de LED.  
 
- ITC-BT-28 INSTAL·LACIONS EN LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA. 
 

1.- CAMP D’APLICACIÓ. 
 

 La present Instrucció s’aplica donat que és de pública concurrència. 
Aquesta instrucció té per a objecte garantir la correcta instal·lació i funcionament dels serveis de 

seguretat, en especial aquelles dedicades a l’enllumenat que faciliti l’evacuació segura de les persones o la 
il·luminació de punts vitals dels edificis. 
 

2.-ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA. 
 
Les instal·lacions destinades a l’enllumenat d’emergència tenen per objecte assegurar, en cas de 

fallida 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. 

L’alimentació de l’enllumenat d’emergència serà automàtica amb tall breu. 
S’inclouen dins d’aquest enllumenat, l’enllumenat de seguretat i l’enllumenat de reemplaçament. 

 
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 entrar en funcionament automàticament quan es 

produeix una 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. 
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Enllumenat d’evacuació. 
És la part de l’enllumenat de seguretat previst per a garantir el reconeixement i la utilització dels 

medis o rutes d’evacuació quan els locals estiguin o puguin estar ocupats. 
En rutes d’evacuació, l’enllumenat d’evacuació ha de proporcionar, a nivell del sòl i en l’eix dels 

passos principals, una il·luminació mínima d’1 lux. 
En els punts en els que 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·luminació mínima serà de 
5 lux. 
 La relació entre la il·luminació màxima i mínima en l’eix dels passos principals serà menor de 40. 
 L’enllumenat d’evacuació haurà de poder funcionar, quan es produeixi la fallada en l’alimentació 
normal, com a mínim durant una hora, proporcionant la il·luminació prevista. 
 

Aparells autònoms per a l’enllumenat d’emergència. 
Lluminària que proporciona enllumenat d’emergència de tipus permanent o no permanent en la que 

tots els elements, com la bateria, la làmpada, el conjunt de comandament i els dispositius de verificació i 
control, si existeixen, estan continguts dins la lluminària o a una distància inferior a 1 m d’aquesta. 

Els aparells autònoms destinats a l’enllumenat d’emergència hauran de complir les normes UNE-EN 
60.598-2-22, i la norma UNE 20.392 o UNE 20.062, segons sigui la lluminària per a làmpades fluorescents o 
incandescents, respectivament. 
 

3.- PRESCRIPCIONS DE CARÀCTER GENERAL. 
 
Les instal·lacions en els locals de pública concurrència acompliran les condicions de caràcter general 

que a continuació s’assenyalen: 
 
a) El quadre general de distribució haurà de ser col·locat en el punt més pròxim possible de l’entrada 

de l’escomesa o derivació individual i es col·locarà, junt o sobre seu, els dispositius de comandament i 
protecció establerts en la instrucció ITC-BT-17. Quan no sigui possible la instal·lació del quadre general en 
aquest punt, s’instal·larà en dit punt un dispositiu de comandament i protecció. 

Del citat quadre general sortiran les línies que alimenten directament els aparells receptors o bé les 
línies generals de distribució a les que es connectarà mitjançant caixes o a través de quadres secundaris de 
distribució, els diferents circuits alimentadors. 

 
b) El quadre general de distribució, i els secundaris, s’instal·laran en llocs en els que no tingui accés 

el públic i que estaran separats dels locals on hi hagi un perill acusat d’incendi per mitjà d’elements a prova 
d’incendis i portes no propagadores de foc. Els comptadors es podran instal·lar en un altre lloc, d’acord amb 
l’empresa distribuïdora d’energia elèctrica i sempre abans del quadre general. 

 
c) En el quadre general de distribució i els secundaris, s’hi disposaran dispositius de comandament i 

protecció per a cadascuna de les línies generals de distribució i les d’alimentació directa a receptors. Prop de 
cadascun dels interruptors del quadre es col·locarà una placa indicadora del circuit al que pertanyen. 

 
d) En les instal·lacions per a l’enllumenat de locals o dependències on es reuneixi públic, el nombre 

de línies secundàries i la seva disposició en relació amb el total de làmpades a alimentar haurà de ser tal que 
el tall de corrent en qualsevol d’elles no afecti a més de la tercera part del total de làmpades instal·lades en 
els locals o dependències que s’il·luminen alimentades per dites línies. Cadascuna d’aquestes línies estarà 
protegida en el seu origen contra sobrecàrregues, curtcircuits i, si cal, contra contactes indirectes. 

 
e) Les canalitzacions s’han de realitzar segons lo disposat en les ITC-BT-19 i ITC-BT-20 i estaran 

constituïdes per: 
_ conductors aïllats, de tensió assignada no inferior a 450/750 V, col·locats sota tubs o canals 

protectors, preferentment encastats en especial en les zones accessibles al públic. 
_ conductors aïllats, de tensió assignada  no inferior a 450/750 V, amb coberta de protecció, 

col·locats en forats de la construcció totalment construïts en materials incombustibles de resistència al foc EI-
120, com a mínim. 

_conductors rígids aïllats, de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV, armats, col·locats directament 
sobre parets. 

 
f) Els cables i sistemes de conducció de cables s’han d’instal·lar de manera que no redueixin les 

característiques de l’estructura de l’edifici en la seguretat contra incendis. 
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Els cables elèctrics a utilitzar en les instal·lacions de tipus general i en la connexió interior de quadres 
elèctrics en aquest tipus de locals, seran no propagadors d’incendis 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 (segons la tensió assignada del cable), compleixen amb aquesta prescripció. 

Els elements de conducció de cables amb característiques equivalents als classificats com a “no 
propagadors de flama” d’acord amb les normes UNE-EN 50085-1 i UNE-EN 50086-1, acompleixen amb 
aquesta prescripció. 
 Els cables elèctrics destinats a circuits de serveis de seguretat no autònoms o a circuits de serveis 
amb fonts autònomes centralitzades, han de mantenir el servei durant i després del incendi, estant conformes 
a les especificacions de la norma UNE-EN 50200 i tindran emissió de fums i opacitat reduïda. Els cables amb 
característiques equivalents a la norma UNE 21123, parts 4 o 5, apartat 3.4.6, acompleixen amb la 
prescripció d’emissió de fums i opacitat reduïda. 
 

g) Les fonts pròpies d’energia de corrent alterna a 50 Hz no podran donar tensió de retorn a 
l’escomesa o escomeses de la xarxa de baixa tensió pública que alimentin al local de pública concurrència. 
 
4.- POSADES A TERRA. 
 
 Les posades a terra s’estableixen principalment amb objecte de limitar la tensió que, en respecte 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 usats. 
 Quan altres instruccions tècniques prescriguin com a obligatòria la posada a terra d’algun element o part 
de la instal·lació, aquestes postes a terra es regirà pel contingut de la present instrucció. 
 Serà necessari la comprovació de la resistència del terra i si cal reforçar-la fins a poder aconseguir un 
resistència menor de 20 ohms. 
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2.- INSTAL·LACIONS TRACTAMENT D’AIRE. 
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2.- INSTAL·LACIONS DE TRACTAMENT I ACAONDICIONAMENT DE L’AIRE. 
 
 
1.- RENOVACIÓ D’AIRE DEL LOCAL. 
 
 Amb la finalitat de que l’aire existent en l’interior sigui salubre, serà necessari renovar-lo cada cert 
temps. Aquesta renovació caldrà fer-la d’acord amb el nivell d’elements contaminants que existeixen en el 
local. L’activitat que es portarà a terme, ens condicionarà el grau de pol·lució de contaminació ambiental 
produïda per la mateixa. La normativa sectorial ens indica el cabal mínim de renovació, el qual ha de ser de 
uns 12 lts/sg persona. Així doncs amb una simultaneïtat del 50 % tindríem : 
 

46 persones x 0,5 x 12 lts/sg x 3,6 m3 / h / persona = 993,60 m3 / hora. 
 

 Per a la qual cosa escollirem un recuperador de uns 1440 m3/h el qual anirà connectat a les seves 
respectives canonades de renovació, tal i com es mostra en els plànols.. 
 
 
2.- RENOVACIÓ AIRE WC’S. 
 
 Amb un volum màxim de 14,00 m3, per a el WC, si elegim una renovació constant de 10 cops cada 
hora, això ens porta a l’elecció d’un extractor de 140 m3/h. Per la qual cosa s’ha escollit un extractor de la 
firma S&P model MIXVENT TD-350/125 2V de 330 m3/h o similar i 33 dB ( A ) de pressió sonora màxima el 
qual anirà connectat a una canonada de 125 mm de diàmetre, per a el Wc. 
 
 
3.- INSTAL·LACIÓ AIRE CONDICIONAT. 
 
 El sistema d’Aire Condicionat estarà conformat per una unitat exterior del tipus compressor i una 
unitat interior del tipus Aerotèrmia per a fred i calor. L’aigua temperada que contindrà l’equip interior circularà 
per un fan-coli , el qual connectarem a sistema de canonades de alumini de 250 mm de diàmetre per a 
repartir aquest aire condicionat per el local a climatitzat. L’aire retornarà al fan-coil per un sistema de 
canonades del mateix diàmetre. 
  
 S’adjunta les característiques d’aquest equips en l’Annex, tot i que es poden proposar d’altres 
marques i/o models similars, sempre que tinguin les mateixes característiques tècniques. 
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3.- INSTAL·LACIONS DE PREVENCIÓ CONTRA 
INCENDIS. 
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3.- INSTAL·LACIONS DE PREVENCIÓ CONTRA INCENDIS. 
 
 
1.- GENERALITATS I NORMATIVA D’APLICACIÓ.  
 
 La prevenció d’incendis es farà d’acord amb el Document Bàsic SI de Seguretat en cas d’Incendi; 
segons el RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació i RD 1371/2007, de 
19 d’octubre, pel qual es modifica el RD 314/2006 BOE nº 22 de 25/01/2008 “ Correcció d’errors i errades del 
RD 314/2006 ”.  
 Ordre VIV/984/2009, de 15 d’abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del Codi 
Tècnic de l’Edificació. RD.173/2101, de 19 de febrer, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en 
matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat.  
 
 
2.- COMPARTIMENTACIÓ EN SECTOR D’INCENDI.  
 

Segons la SI A, no es necessari la compartimentació amb diferents sectors d’incendi. 
 
 

3.- LOCALS I ZONES DE RISC ESPECIAL. 
 

 En el local no existeix cap zona de risc especial. 
 
4.- REACCIÓ AL FOC DELS ELEMENTS CONSTRUCTIUS. 
 
 En els revestiments que superin el 5% de les superfícies totals del conjunt de parets, de sostres o 
terres del recinte, les canonades i conductes que transcorrin per les zones sense recobriment al foc i els 
materials que constitueixin una capa continguda a l’interior del sostre o paret i que no estigui protegida per 
una capa ≥ EI 30 les classes de reacció al foc seran:  
 

 
SITUACIÓ DE L’ELEMENT  

REVESTIMENTS  
Sostres i 

Parets  
Terres  

Zones ocupables C-s2, d0  EEL 

Passadissos i escales protegides B-s1,d0 CFL-S1  
Espais ocults no estancs (fals sostre o terres elevats) o estancs, que continguin 
instal·lacions susceptibles de iniciar o de propagar un incendi. 

B-s1,d0 BFL-S2  

 
 En les instal·lacions elèctriques, els cables, tubs, safates, regletes, armaris... tindran una reacció al 
foc segons REBT 2002 i normes UNE o EN, per tant seran no propagadors d’incendi i amb emissions de 
fum i opacitat reduïda (UNE 21.123).  
 Pel que fa a la resistència al foc, els cables de seguretat enfront al foc (UNE –EN 50.200) han de 
poder continuar en funcionament fins a temperatures de 700ºC (S’exigeix en cables elèctrics destinats a 
serveis de seguretat). 
 
 
5.- MITGERES, FAÇANES I COBERTES. 
 
 Les mitgeres o murs confrontants amb un altre edifici han de ser almenys EI 120.  
 Per tal de limitar el risc de propagació exterior horitzontal de l’incendi a través de les façanes, els 
punts de les façanes entre 2 edificis, en un mateix edifici, entre 2 sectors d’incendi del mateix, entre una zona 
de risc especial elevat i altres zones o cap a una escala o passadís protegir des d’altres zones que no siguin 
almenys EI 60, han d’estar separats una determinada distància segons s’indica en la figura 1.1 de la secció SI 
2 de Propagació Exterior.  
 Per tal de limitar el risc de propagació exterior vertical del incendi a través de les façanes entre dues 
sectors d’incendi o entre una zona de risc especial elevat i altres zones més altes de l’edifici, la façana ha de 
ser almenys EI 60 en una franja d’1 metre d’altura mesurada sobre el pla de la façana.  
 La classe de reacció al foc dels materials que ocupin més del 10% de la superfície de l’acabat 
exterior de les façanes o de les superfícies interiors de les cambres ventilades que dites façanes puguin tenir, 
serà B- s3 d2.  
 Per tal de limitar el risc de propagació d’incendi per la coberta, tindrà una resistència la foc REI 60 
com a mínim, en una franja de 0,5 m d’amplada mesurada des de l’edifici confrontant, així com d’una franja 
d’1 m d’amplada situada sobre el rencontre amb la coberta de tot element compartimentador d’un sector 
d’incendi o d’un local de risc especial alt. Com a mesura alternativa es pot prolongar la mitjancera o element 
compartimentador 0,60 m per sobre de l’acabat de la coberta.  
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 En el rencontre entre una façana i coberta que pertanyin a sectors d’incendi o edificis diferents, 
l’altura sobre la coberta a la qual haurà d’estar qualsevol zona de façana on la resistència al foc no sigui 
almenys EI 60 es calcularà en funció de la distància de la façana en projecció horitzontal.  
 Els materials  que ocupin més del 10% del revestiment o acabat exterior de les cobertes, inclosa la 
cara superior dels voladissos amb sortint superior a 1 m, així com dels lluminàries, claraboies i qualsevol altre 
element d’il·luminació, ventilació o extracció de fum, han de pertànyer a la classe de reacció al foc BROOF (t1). 
   
 
6.- VALOR DE CÀLCUL DE LA DENSITAT DE CÀRREGA DE FOC. 
 

Segons L’Annex B del DB SI, el valor del càlcul de la càrrega de foc es determina en funció del valor 
característic de la carrega de foc, així com la probabilitat d’activació i les previsibles conseqüències del 
incendi, com: 

 
qf,d = qf,d  m  q1  q2  n  c 
  

 En aquest cas el resultat en dona una càrrega de foc = 30 MJ/m2. 
 
 
7.- CONDICIONS D’EVACUACIÓ D’OCUPANTS.  

  
CÀLCUL D’OCUPACIÓ  
  
Segons s’indica en la secció SI 3_Condicions d’evacuació d’ocupants, per al càlcul de l’ocupació 

s’han de prendre els valors de densitat d’ocupació en funció de la superfície útil, excepte quan sigui previsible 
una ocupació major o quan sigui exigible una ocupació menor en aplicació d’alguna disposició legal d’obligat 
compliment.  

 
Segons es mostra en el Quadre de superfícies, ocupació i aforament del plànol núm.: 3, aforament 

del local, donada la seva ocupació màxima serà de 46 persones. 
 

 
8.- RECORREGUTS D’EVACUACIÓ.  

 
El local disposa de 1 sola sortida d’evacuació en Planta Baixa. Els recorregut d’evacuació des de 

qualsevol punt del local fins ala sortida no superen en cap cas els 25 m.  
 
L’amplada mínima dels recorreguts d’evacuació és major a 1 m. 
 

9.- SENYALITZACIÓ  I ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA.  
 

S’utilitzaran les senyals de sortida, d’ús habitual o d’emergència definides en la norma UNE 23-034.  
 
S’utilitzarà la senyalització dels mitjans d’evacuació d’acord amb els següents criteris: 
 
- Les sortides de recinte, planta o edifici tindran un senyal amb el rètol “SORTIDA” 
- El senyal amb el rètol “Sortida d’emergència” s’haurà d’utilitzar a totes les sortides previstes per a ús 

exclusiu en cas d’emergència: 3 punts se senyalització. 
- Es disposaran senyals indicatius de direcció dels recorreguts visibles des de qualsevol origen 

d’evacuació i des d’aquells on no es percebin directament les sortides o les senyals indicatives i, en 
particular, davant de qualsevol sortida d’un recinte amb ocupació ≥ 100 persones que accedeixi lateralment a 
un passadís. 

- En els punts dels recorreguts d’evacuació en els que existeixin alternatives que puguin induir a 
error, també es disposaran els senyals abans esmentades, de forma tal que quedi clarament indicada 
l’alternativa correcta. 

- En aquests recorreguts, al costat de les portes que no siguin de sortida i que puguin induir a error en 
la evacuació caldrà disposar una senyal amb el rètol “Sense sortida” en lloc fàcilment visible però en cap cas 
sobre las fulles de las portes. 

- Els senyals es disposaran de forma coherent con l’assignació d’ocupants que se pretengui fer a 
cada sortida, de conformitat amb el que estableix la normativa. La senyalització haurà de  ser visible fins i tot 
en cas de fallada en el subministrament. 

- La senyalització  dels mitjans d’evacuació anirà acompanyada del SIA (símbol internacional 
d’accessibilitat per a la mobilitat). 
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- Els itineraris que condueixen a una zona de refugi o a un sector d’incendi alternatiu previst a 
l’evacuació de persones amb discapacitat s’acompanyaran, amés del rètol “Zona de refugi”. 

 
En cas de tractar-se de senyalització foto luminescent, les seves característiques d’emissió lluminosa 

hauran de complir amb el que s’estableix a la normativa corresponent. 
 
L’enllumenat d’emergència s’utilitzarà en tots els recorreguts d’evacuació i en tots els recintes 

d’ocupació > 100 persones. 
 

 En aquest cas s’instal·laran 17 punts d’enllumenat d’emergència, i 3 punts d’emergència i 
senyalització,  tal i com es mostra en els plànols. 
 Aquesta instal·lació serà fixa, i estarà proveïda de font pròpia d’energia i haurà d’entrar 
automàticament en funcionament al produir-se una fallada d’alimentació en la instal·lació de l’enllumenat 
normal en les zones cobertes per l’enllumenat d’emergència es a dir un descens de la tensió per sota del 70 
% del seu valor nominal. Funcionarà com a mínim durant una hora, mitjançant una font d’energia pròpia, i 
proporcionant a l’eix principal una il·luminació mínima d’un lux, per tal de permetre una evacuació, segura i 
fàcil. 
 
 
10.- RECURSOS PER A LA LLUITA CONTRA INCENDIS.   
 
 DETECCIÓ I ALARMA.  
 
 - Detecció d’incendi.  
 Per Sc>1000 m2 (3) (el sistema inclou detectors automàtics). En el nostre cas no es necessari. 
 
 - Alarma:  
 Per ocupació > 500 persones. El sistema ha de ser apte per emetre missatges per megafonia (4) (el 
sistema d’alarma transmetrà senyals visuals i més de les acústiques). En el nostre cas no es necessari. 
 
 MITJANS D’EXTINCIÓ.  
 
 Segons SI 4_ Recursos per a la lluita contra incendis, els edificis o establiments han de disposar dels 
equips de instal·lacions de protecció contra incendis. 
 El disseny, la execució, la posada en marxa i el manteniment d’aquestes instal·lacions, així com els 
material, components i equips han de complir amb el que s’estableix en el “Reglament d’Instal·lacions de 
protecció contra incendis”, en les seves disposicions complementaries i en qualsevol altra reglamentació 
especifica que li sigui d’aplicació. 
 
 En aquest cas s’instal·larà 2 extintors portàtils de POLS ABC, de les següents característiques. 
 

Tipus d’extintor. POLS anti - brasa 
Classes de foc. A, B, C 
Eficàcia. 21A / 113 B 
Pes net. 6 Kg 
Pes brut. 11 Kg 
Temperatura de servei. de -20ºC a + 60ºC 
Forma d’extinció. ruptura reacció química 
Abast aproximat. 5 m 
Duració aproximat. 15 s 
Toxicitat. nul·la 
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4.- INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I SANEJAMENT. 
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4.- INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I SANEJAMENT. 
 
 
1.- LAMPISTERIA.  
 
 ANTECEDENTS. 
 
 En l’armari exterior del comptador es  disposarà d’una clau de tall general.  
 
 MATERIALS. 
 
 Les canonades s’instal·laran de polietilè reticulat (XLPE) tipus “Wirsbor” o similar (12.5 MPa / 20 bar), 
amb accessoris d’unió / derivació metàl·lics. En els trams verticals les canonades es disposaran en l’interior 
de folres de PVC corrugat identificats de color roig i blau. 
 En els traçats horitzontals es preveurà muntar “coquilla” d’aïllament a base d’escuma elastomèrica 
amb coeficient de transmissió tèrmica  
0.035 W/m ºC (amb barrera de vapor) de 9 mm del tipus SH d’Armaflex. 
 En els trams verticals no es considerarà necessari, donat el tipus de material utilitzat (XLPE) i 
considerant que el traçat de les canonades destinades als elements sanitaris de la cambra de bany anant per 
l’interior de la perfileria de cartró guix (llana de roca), sent els recorreguts de reduïda longitud. 
 Era convenient aïllar tèrmicament les canonades pels següents motius: 

- ACS Reduir pèrdues de calor 
- AFS  Evitar condensacions 

 
 MUNTATGE. 
 
 Els trams verticals de les canonades destinades a l’aigua calenta (ACS) es disposaran a l’esquerra i 
el seu color identificador serà el roig. Les canonades destinades al subministrament de AFS es disposaran a 
la dreta i el seu color d’identificació serà el blau. 
 La totalitat de les alimentacions als respectius elements sanitaris estaran efectuades per la part 
superior. En la cambra de bany es disposarà de les respectives vàlvules de tall (AFS+ACS). 
 Cadascun dels elements sanitaris es disposarà de les corresponents claus d’esquadra. 
 S’intercalaran maniguets de material plàstic (PVC) entre els folres de protecció i els punts de contacte 
amb els vèrtex tallants dels perfils d’alumini en els trams horitzontals. 
 Els tubs de polietilè reticulat compleixen amb les característiques físic-químiques i mecàniques 
mínimes especificades en la Norma UNE 53-381-85. 
 Les canalitzacions de lampisteria mantenen respecte a les canalitzacions elèctriques una separació 
mínima de 3 cm. El traçat de les canonades de lampisteria es realitzaran per sota de les canalitzacions 
elèctriques. 
 Per tal de limitar la velocitat de l’aigua en l’interior de les canonades a valors inferiors als 1,5 m/s, els 
diàmetres de les canonades d’alimentació als elements sanitaris seran, com a mínim, de 16 mm. 
 En la següent taula es reflecteixen els cabals mínims instantanis que  subministren els sanitaris 
(segons N.I.A.): 

- Rentamans 0.10 1/s 
- Inodor 0.10 l/s (amb dipòsit) 

 La situació dels equipaments sanitaris previstos es troba definida en la documentació gràfica 
aportada. 
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 AIGUA CALENTA SANITÀRIA (A.C.S). 
 
 Està previst per a la producció d’ACS  amb 2 petits termos elèctrics.  
 En relació amb la Instrucció del 7 de juny de 1988 (Departament d’Indústria i Energia) per la qual 
s’aproven les especificacions a complir pels tubs de material plàstic per el seu ús en sistemes de distribució 
d’aigua, cal destacar els següents aspectes: 

- Els tubs de polietilè reticulat destinats a ACS són de la sèrie 3,2. 
- En la taula següent es faciliten els diàmetres nominals (DN) i espessors mínims (mm): 

 
DN (mm) Sèrie 5.0 Sèrie 3.2 
10 1.8 1.8 
12 1.8 1.8 
16 1.8 2.2 
20 1.9 2.8 
25 2.3 3.5 
32 2.9 4.4 
40 3.7 5.5 
50 4.6 6.9 

 
Sèrie 5.0 Distribució AFS 
Sèrie 3.2 Distribució AFS + ACS (fins a 60 ºC)  

 
 PROVES HIDRÀULIQUES. 
 
 Abans del tancament dels paraments verticals de cartró guix i prèvia col·locació de l’aïllament tèrmic i 
dels folrés de PVC es procedirà a efectuar les preceptives proves de pressió hidràulica en la xarxa de 
canonades per tal de Certificar d’estanqueïtat de les unions. Els paràmetres de prova són els establerts en el 
N.I.A. 
  
 
2.- SANEJAMENT.  
  
 Els desguassos dels elements sanitaris estaran conduïts mitjançant tub de PVC per l’interior d’una 
rasa executada en la solera (pendent > = 2%), fins al baixant de PVC més proper. La totalitat dels sanitaris 
incorporen els respectius tancaments hidràulics (sifons). 
 
 Els diàmetres mínims instal·lats són: 
 

- Rentamans  40 mm 
- Inodor 110 mm 

 
 L’inodor es de tipus tanc baix, amb doble capacitat de descàrrega (3 litres/6 litres) per tal d’optimitzar 
l’estalvi d’aigua. 
 Els desguassos es faran amb tubs de PVC (Àrea B) de 3,2 mm de gruix, units mitjançant adhesiu 
especial, previ desengreixat dels elements a unir. 
 No s’accepta el corbat de tubs per aplicació de calor, s’han utilitzat accessoris Normalitzats. 
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5.- ACOMPLIMENT DEL CODI D’ACCESSIBILITAT DE 
CATALUNYA. 
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5.- ACOMPLIMENT DEL CODI D’ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA. 
 
 Per a l’acompliment de l’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda, en el muntatge de la 
instal·lació integral del local, és donarà acompliment, a les següents prescripcions tècniques, per tenir un 
local adaptat. 
 Un espai, una instal·lació o un servei es considera adaptat si s’ajusta als requeriments funcionals i 
dimensionals que garanteixen la seva utilització autònoma i amb comoditat per les persones amb mobilitat 
reduïda o qualsevol altra limitació. 
 
 
1.- ITINERARI ADAPTAT. 
 
 No hi ha d’haver cap escala ni graó aïllat. Ha de tenir una amplada mínima de 0,90 m i una alçada 
lliure d’obstacles en tot el recorregut de 2,10 m. 
 En l’itinerari adaptat de tot el local hi ha d’haver un espai lliure de gir on es pugui inscriure un cercle 
d’1,50 m de diàmetre. 
 Les portes han de tenir com a mínim una amplada de 0,80 m i una alçada mínima de 2 m. 
 En cas de portes de dues o més fulles, una d’elles haurà de tenir una amplada mínima de 0,80m. 
 A les dues bandes d’una porta existeix un espai lliure, sense ser escombrat per l’obertura de la porta, 
on es pot inscriure un cercle d’1,50 m de diàmetre. 
 Les manetes de les portes s’han d’accionar mitjançant mecanismes de pressió o de palanca. 
 El paviment de l’accés principal es de material no lliscant. 
 
 
2.- CAMBRA HIGIÈNICA ADAPTADA. 
 

Les condicions que ha de reunir l’activitat que es pretén realitzar si l’assimilen a una de les que 
classifica el REPGEAR envers al nombre de cambres higièniques, ens indica que : 

 
Capítol segon. Mesures per a la protecció de la seguretat i salut. 
 
Art. 47. Condicions d’higiene i salubritat. 
 

1. Els establiments oberts al públic han de disposar de serveis amb la proporció mínima de lavabos i 
cabines de vàter següent:  

 
2. Entre 1 i 50 persones d’aforament autoritzat: 2 lavabos separats per gèneres. 

 
3. Els serveis s’han d’instal·lar diferenciats homes i dones i han de complir els requisits següents: 

 
 Han d’estar allunyats i separats de la sala, ventilats i ben il·luminats; han de disposar de llums de 
senyalització d’enllumenat d’emergència, i les parets han de tenir un mínim de dos metres des de l sòl de 
material impermeable. En tot cas, han de respectar els requeriments de la normativa d’accessibilitat i 
supressió de barreres arquitectòniques.  
 
 Així doncs i per donar acompliment a l’accessibilitat, les característiques que haurà de reunir una 
cambra higiènica adaptada, serà: 
 
- Les portes hauran de tenir una amplada mínima de 0,80 m, obrir-se cap enfora o ser corredisses. 
- Les manetes de les portes s’accionaran mitjançant mecanismes de pressió o palanca.  
- Hi haurà d’haver entre 0 i 0,70 m d’alçada respecte de terra, un espai lliure de gir d’1,50 m de 

diàmetre. 
- L’espai d’apropament lateral al wàter i frontal al rentamans serà de 0,80 m com a mínim. 
- Els rentamans no tindran peu ni mobiliari inferior que destorbi el seu ús. 
- Es disposarà de dues barres de suport a una alçada entre 0,70 m i 0,75 m, perquè permeti agafar-s’hi 

amb força en la transferència lateral a wàters. La barra situada al costat de l’espai d’apropament serà 
batent. 

- Els miralls tindran col·locat el cantell inferior a una alçada de 0,90 m del terra. 
En l’interior de la cambra adaptada es disposarà de mirall d’un que reuneixi dit requeriment. 

- Tots els accessoris i mecanismes es col·locaran a una alçada no superior a 1,40 m i no inferior a 0,40 m. 
- Les aixetes s’accionaran mitjançant mecanismes de pressió o palanca. 
- El paviment serà no lliscant. 
- Hi haurà indicadors de serveis d’homes i dones que permetran la lectura tàctil, amb senyalització 

“Homes-Dones” sobre la maneta, mitjançant una lletra “H” (homes) o “D” (dones)  
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3.- CARACTERÍSTIQUES DEL MOBILIARI ADAPTAT. 
 
 Els elements sortints i/o volats que siguin superiors a 0,15 m de volada i que limitin amb itineraris 
tindran com a mínim un element fix i perimetral entre 0,00 i 0,15 m d’alçada perquè puguin ser detectats per 
invidents, o bé se situaran a una alçada igual o superior a 2,10 m. 
 Els elements de comandament (polsadors, etc.) se situaran entre 1,00 m i 1,40 m d’alçada. 
 El mobiliari d’atenció al públic tindrà, totalment o parcialment, una alçada màxima respecte al terra de 
0,85 m. 
 Si disposa solament d’apropament frontal, la part inferior, entre 0,00 m i 0,70 m d’alçada, en una 
amplada de 0,80 m com a mínim, quedarà lliure d’obstacles per permetre l’apropament d’una cadira de rodes. 
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6.- REGLAMENTACIÓ I NORMATIVA VIGENT. 
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6.- REGLAMENTACIÓ I NORMATIVA VIGENT. 
 

 
 LLEI 18/2020 

(28 desembre) 
FACILITACIÓ DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA. 

- LLEI 16/2015 
(21 juliol) 

DE SIMPLIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT ADMINISTRATIVA DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA 
GENERALITAT I DELS GOVERNS LOCALS DE CATALUNYA I D’IMPULS DE L’ACTIVITAT 
ECONÒMICA. 
 

- LLEI 20/2009 
 

LLEI DE PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS.  
 

- LLEI 9/2011 
LLEI 5/2012 

MODIFICACIONS A LA LLEI DE PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS. 
 

- D 137/2008 
(8 de juliol) 
 

CLASSIFICACIÓ CATALANA D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES. (CCAE-2009) 

- RD 842/2002 
(2 d’agost) 
 

REGLAMENT ELECTROTÈCNIC DE BAIXA TENSIÓ 

- RD 314/2006 
(17de març) 
 

CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ 

- DBSUA DOCUMENT BÀSIC SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I D’ACCESSIBILITAT. (DBSUA) I 
MODIFICACIONS 
 

- DBSI DOCUMENT BASIC D’UTILITZACIÓ EN CAS D’INCENDIS (DBSI) I MODIFICACIONS 
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7.- PLÀNOLS. 
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8.- PRESSUPOST. 
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9.- CÀLCUL ELÈCTRIC. 
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CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION 
 
 
Fórmulas, Intensidad de empleo (Ib); caída de tensión (dV) 
 
Línea Trifásica equilibrada 
 
I = P / (3·U·cos()·r)        dV = I·(R·cos() + X·sen())  
 
Línea Monofásica 
 
I = P / (U·cos()·r)        dV = 2·I·(R·cos() + X·sen())  
 
En donde: 
 
P = Potencia activa en vatios (w) 
U = Tensión de servicio en voltios (V), fase_fase o fase_neutro 
I = Intensidad en amperios (A) 
dV = Caída de tensión simple(V) 
Cos = Coseno de fi, factor de potencia 
r = Rendimiento (eficiencia para líneas motor) 

R = Resistencia eléctrica conductor () 

X = Reactancia eléctrica conductor () 
 
Sistema eléctrico en general (desequilibrado o equilibrado) 
 
SR = PR + QR·i        |SR| = (PR² + QR²) 
 
IR = SR*/VR*       IN =  IR + IS + IT 
 
Siendo, 
 
SR = Potencia compleja fasor R; SR* = Conjugado; |SR| = Potencia aparente (VA) 
IR = Intensidad fasorial R  
VR = Tensión fasorial R, (RN origen de fasores de tensión en 3F+N, RS en 3F)  
IN = Intensidad fasorial Neutro  
 
Igual resto de fases  
 
cdt Fase_Neutro 
 
dVR = ZR·IR  + ZN·IN       dVR1_2 =  |VR1| - |VR2|  
 
cdt Fase_Fase 
 
dVRS = ZR·IR  - ZS·IS       dVRS1_2 =  |VRS1| - |VRS2|  
 
Igual resto de fases  
 
Siendo, 
 
dVR = Caída de tensión compleja fase R_neutro  
dVR1_2 = Caída de tensión genérica R_neutro de 1 a 2 (V)  
dVRS = Caída de tensión compleja fase R_fase S  
dVRS1_2 = Caída de tensión genérica R_S de 1 a 2 (V)  
 
Fórmula Conductividad Eléctrica 
 
K = 1/ 
 = 20[1+ (T-20)]  

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  

 
Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
 = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.017241 ohmiosxmm²/m  
 Al = 0.028264 ohmiosxmm²/m  
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 = Coeficiente de temperatura:  
 Cu = 0.003929  
 Al = 0.004032  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  

 Cables enterrados = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  

 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
 Barras Blindadas  = 85ºC  
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  

 
Fórmulas Sobrecargas  
 
Ib In Iz  
I2 1,45 Iz 
 
Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE-HD 60364-5-52. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la intensidad de 
regulación escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se toma igual: 
 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos (1,45 In como 
máximo). 
 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 
 
Fórmulas compensación energía reactiva 
 
cosØ = P/(P²+ Q²).  
tgØ  = Q/P.  
Qc   = Px(tgØ1-tgØ2).  
C    = Qcx1000/U²x; (Monofásico - Trifásico conexión estrella).  
C    = Qcx1000/3xU²x; (Trifásico conexión triángulo).  
Siendo:  
P  = Potencia activa instalación (kW).  
Q  = Potencia reactiva instalación (kVAr).  
Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).  
Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.  
Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.  
U  = Tensión compuesta (V).  
  = 2xPixf ; f = 50 Hz.  
C  = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).  
 
Fórmulas Cortocircuito 
 
* Ik3 = ct U / 3 (ZQ+ZT+ZL)  
 
* Ik2 = ct U / 2 (ZQ+ZT+ZL)  
 
* Ik1 = ct U / 3 (2/3·ZQ+ZT+ZL+(ZN ó ZPE))  
 
¡ATENCION!: La suma de las impedancias es vectorial, son números complejos y se suman partes reales por un 
lado (R) e imaginarias por otro (X). 
 
* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será: 
 

 Zt = (Rt² + Xt²)½ 
 
Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 

Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 

 
Siendo: 
 
Ik3: Intensidad permanente de c.c. trifásico (simétrico).  
Ik2: Intensidad permanente de c.c. bifásico (F-F).  
Ik1: Intensidad permanente de c.c. Fase-Neutro o Fase PE (conductor de protección). 
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ct: Coeficiente de tensión.(Condiciones generales de cc según Ikmax o Ikmin), UNE_EN 60909. 
U: Tensión F-F. 
ZQ: Impedancia de la red de Alta Tensión que alimenta nuestra instalación. Scc (MVA) Potencia cc AT. 
 
 ZQ = ct U²/ Scc  XQ = 0.995 ZQ  RQ = 0.1 XQ  UNE_EN 60909   
 
ZT: Impedancia de cc del Transformador. Sn (KVA) Potencia nominal Trafo, ucc% e urcc% Tensiones cc Trafo. 
 

 ZT = (ucc%/100) (U²/ Sn)  RT = (urcc%/100) (U²/ Sn)  XT = (ZT² -RT²)½   
 
ZL,ZN,ZPE: Impedancias de los conductores de fase, neutro y protección eléctrica respectivamente.  
 
R =  L / S · n   
X = Xu · L / n     
 
R: Resistencia de la línea. 
X: Reactancia de la línea. 
L: Longitud de la línea en m. 
: Resistividad conductor, (Ikmax se evalúa a 20ºC, Ikmin a la temperatura final de cc según condiciones generales de 
cc). 
S: Sección de la línea en mm². (Fase, Neutro o PE) 
Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro. 
n: nº de conductores por fase. 
 
* Curvas válidas.(Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético). 
 
CURVA B   IMAG = 5 In 
CURVA C   IMAG = 10 In 
CURVA D   IMAG = 20 In 
 
 
 
Fórmulas Embarrados  
 
Cálculo electrodinámico 
 
 max = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wx · n)  
 
 max = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n)  
Siendo,  
max: Tensión máxima en las pletinas (kg/cm²)  
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)  
L: Separación entre apoyos (cm)  
d: Separación entre pletinas (cm)  
n: nº de pletinas por fase  
Wx: Módulo resistente por pletina eje x-x (cm³)  
Wy: Módulo resistente por pletina eje y-y (cm³)  
adm: Tensión admisible material (kg/cm²)  
 
Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · tcc)  
Siendo,  
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)  
Icccs: Intensidad de c.c. soportada por el conductor durante el tiempo de duración del c.c. (kA)  
S: Sección total de las pletinas (mm²)  
tcc: Tiempo de duración del cortocircuito (s)  
Kc: Constante del conductor: Cu = 164, Al = 107  
 
Fórmulas Lmáx 
 
  Lmáx = 0.8 · U · S · k1 / (1.5 · 20 · (1+m) · Ia · k2)  

 
Lmáx = Longitud máxima (m), para protección de personas por corte de la alimentación con dispositivos de corriente 
máxima.  
U = Tensión (V), Uff/ 3 en sistemas TN e IT con neutro distribuido, Uff en IT con neutro NO distribuido.  
S: Sección (mm²), Sfase en sistemas TN e IT con neutro NO distribuido, Sneutro en sistemas IT con neutro distribuido.  
k1 = Coeficiente por efecto inductivo en las líneas, 1 S<120mm², 0.9 S=120mm², 0.85 S=150mm², 0.8 S=185mm², 0.75 
S>=240mm².  
20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  
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 Cu = 0.017241 ohmiosxmm²/m  
 Al = 0.028264 ohmiosxmm²/m  
m = Sfase/Sneutro sistema TN_C, Sfase/Sprotección sistema TN_S, Sneutro/Sprotección sistema IT neutro distribuido, 
Sfase/Sprotección sistema IT neutro NO distribuido. 
Ia: Fusibles, IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5sg. 

 
Interruptores automáticos, Imag (A):  
CURVA B   IMAG = 5 In 
CURVA C   IMAG = 10 In 
CURVA D   IMAG = 20 In 
k2 = 1 sistemas TN, 2 sistemas IT.   
 
 
Fórmulas Resistencia Tierra 
 
Placa enterrada 
 
 Rt = 0,8 · / P  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
P: Perímetro de la placa (m)  
 
Pica vertical 
 
 Rt =  / L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud de la pica (m)  
 
Conductor enterrado horizontalmente 
 
 Rt = 2· / L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud del conductor (m)  
 
Asociación en paralelo de varios electrodos 
 
 Rt = 1 / (Lc/2 + Lp/ + P/0,8)  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
Lc: Longitud total del conductor (m)  
Lp: Longitud total de las picas (m)  
P: Perímetro de las placas (m)  
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DEMANDA DE POTENCIAS - ESQUEMA DE DISTRIBUCION TT 
 
- Potencia total instalada: 
 
LLUM POLIVANENT            300 W 
LLUM RECP-ENT-SERVE        200 W 
EMERGEN PB                 120 W 
LLUM ALTELL                100 W 
EMERGEN  ALTELL             80 W 
LLUM EXTERIOR              100 W 
MAQUINA EXTRIOR           7000 W 
FAN COIL INT               200 W 
RECUPERADOR               1050 W 
TERMOS ACS                1100 W 
ENDOLLS AUX                400 W 
PROJECTOR                  200 W 
SAI 1                      300 W 
SAI 2                      300 W 
SAI 3                      300 W 
SAI 4                      300 W 
 TOTAL....     12050 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 900  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 11150  
- Potencia Máxima Admisible (W)_Cosfi 0.81: 11287  
- Potencia Máxima Admisible (W)_Cosfi 1: 13856.41  
 
Reparto de Fases - Líneas Monofásicas 
- Potencia Fase R (W): 1820  
- Potencia Fase S (W): 1230  
- Potencia Fase T (W): 2000  
 
 
Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos _R : 0.84; Cos _S : 0.81; Cos _T : 0.81; Xu(m/m): 0;  
 
- Coeficiente de simultaneidad: R = 0.8; S = 1; T = 0.8;   
- Potencias: P(w): 10352.67   Q(var): 7197.5   
- Intensidades fasores: IR = 14.39-9.18i;  IS = -17.23-7.87i;  IT = 2.02+18.5i;  IN = -0.82+1.45i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 17.07;  IS = 18.94;  IT = 18.61;  IN = 1.67   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 18.94 
Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  77 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 63 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 42.46;  S = 43.03;  T = 42.92;  N = 40.02   
e(parcial):  
 Simple: RN = 0.32 V, 0.14%; SN = 0.34 V, 0.15%; TN = 0.39 V, 0.17%; 
 Compuesta:  RS = 0.63 V, 0.16%; ST = 0.62 V, 0.15%; TR = 0.58 V, 0.14%; 
e(total):  
 Simple: RN = 0.32 V, 0.14%; SN = 0.34 V, 0.15%; TN = 0.39 V, 0.17%; 
 Compuesta:  RS = 0.63 V, 0.16%; ST = 0.62 V, 0.15%; TR = 0.58 V, 0.14%; 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tripolar Int. 20 A.  
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Cálculo de la Línea: LLUM 1 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 620   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 2.68;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 2.68   
- Intensidades valor eficaz: IR = 2.68;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 2.68   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 2.68 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 12 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 41.03;  S = 40;  T = 40;  N = 41.03   
e(parcial):  RN = 0.02 V, 0.01%; 
e(total):  RN = 0.34 V, 0.15%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: LLUM POLIVANENT 
 
- Potencia nominal: 300 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 18 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
 
- Potencias: P(w): 300   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 1.3;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.3   
- Intensidades valor eficaz: IR = 1.3;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.3   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 1.3 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.24;  S = 40;  T = 40;  N = 40.24   
e(parcial):  RN = 0.58 V, 0.25%; 
e(total):  RN = 0.92 V, 0.4% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: LLUM RECP-ENT-SERVE 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 19 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
 
- Potencias: P(w): 200   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 0.87;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.87   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0.87;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.87   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 0.87 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
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I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.11;  S = 40;  T = 40;  N = 40.11   
e(parcial):  RN = 0.41 V, 0.18%; 
e(total):  RN = 0.75 V, 0.32% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: EMERGEN PB 
 
- Potencia nominal: 120 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 18 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
 
- Potencias: P(w): 120   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 0.52;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.52   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0.52;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.52   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 0.52 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.04;  S = 40;  T = 40;  N = 40.04   
e(parcial):  RN = 0.23 V, 0.1%; 
e(total):  RN = 0.57 V, 0.25% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: LLUM 2 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 180   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -0.39-0.67i;  IT = 0;  IN = -0.39-0.67i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0.78;  IT = 0;  IN = 0.78   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 0.78 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 12 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.09;  T = 40;  N = 40.09   
e(parcial):  SN = 0.01 V, 0%; 
e(total):  SN = 0.35 V, 0.15%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
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Cálculo de la Línea: LLUM ALTELL 
 
- Potencia nominal: 100 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 19 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
 
- Potencias: P(w): 100   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -0.22-0.37i;  IT = 0;  IN = -0.22-0.37i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0.43;  IT = 0;  IN = 0.43   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 0.43 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.03;  T = 40;  N = 40.03   
e(parcial):  SN = 0.2 V, 0.09%; 
e(total):  SN = 0.55 V, 0.24% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: EMERGEN  ALTELL 
 
- Potencia nominal: 80 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 16 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
 
- Potencias: P(w): 80   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -0.17-0.3i;  IT = 0;  IN = -0.17-0.3i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0.35;  IT = 0;  IN = 0.35   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 0.35 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.02;  T = 40;  N = 40.02   
e(parcial):  SN = 0.14 V, 0.06%; 
e(total):  SN = 0.49 V, 0.21% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: LLUM 3 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 100   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = -0.22+0.37i;  IN = -0.22+0.37i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0.43;  IN = 0.43   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 0.43 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
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I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 12 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.03;  N = 40.03   
e(parcial):  TN = 0 V, 0%; 
e(total):  TN = 0.39 V, 0.17%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: LLUM EXTERIOR 
 
- Potencia nominal: 100 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 19 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
 
- Potencias: P(w): 100   Q(var): 0   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = -0.22+0.37i;  IN = -0.22+0.37i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0.43;  IN = 0.43   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 0.43 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.03;  N = 40.03   
e(parcial):  TN = 0.2 V, 0.09%; 
e(total):  TN = 0.6 V, 0.26% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: FORÇA AIRE 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos _R : 0.8; Cos _S : 0.8; Cos _T : 0.8; Xu(m/m): 0;  
 
- Coeficiente de simultaneidad: R = 1; S = 1; T = 1;   
- Potencias: P(w): 8250   Q(var): 6187.5   
- Intensidades fasores: IR = 10.1-7.58i;  IS = -16.84-7.19i;  IT = 1.64+13.61i;  IN = -5.1-1.16i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 12.63;  IS = 18.31;  IT = 13.71;  IN = 5.23   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 18.31 
Se eligen conductores Unipolares 4x4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 48.31;  S = 57.47;  T = 49.79;  N = 41.42   
e(parcial):  
 Simple: RN = 0.01 V, 0%; SN = 0.03 V, 0.01%; TN = 0.02 V, 0.01%; 
 Compuesta:  RS = 0.03 V, 0.01%; ST = 0.03 V, 0.01%; TR = 0.03 V, 0.01%; 
e(total):  
 Simple: RN = 0.33 V, 0.14%; SN = 0.37 V, 0.16%; TN = 0.41 V, 0.18%; 
 Compuesta:  RS = 0.66 V, 0.17%; ST = 0.65 V, 0.16%; TR = 0.6 V, 0.15%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
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Cálculo de la Línea: MAQUINA EXTRIOR 
 
- Potencia nominal: 7000 W  
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 14 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
 
- Potencias: P(w): 7000   Q(var): 5250   
- Intensidades fasores: IR = 10.1-7.58i;  IS = -11.61-4.96i;  IT = 1.51+12.54i;  IN = 0   
- Intensidades valor eficaz: IR = 12.63;  IS = 12.63;  IT = 12.63;  IN = 0   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 12.63 
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  31 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 44.98;  S = 44.98;  T = 44.98;  N = 40   
e(parcial):  
 Simple: RN = 0.45 V, 0.19%; SN = 0.45 V, 0.19%; TN = 0.45 V, 0.19%; 
 Compuesta:  RS = 0.77 V, 0.19%; ST = 0.77 V, 0.19%; TR = 0.77 V, 0.19%; 
e(total):  
 Simple: RN = 0.77 V, 0.33%; SN = 0.82 V, 0.35%; TN = 0.85 V, 0.37% ADMIS (6.5% MAX.); 
 Compuesta:  RS = 1.43 V, 0.36%; ST = 1.42 V, 0.36%; TR = 1.37 V, 0.34%; 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: FAN COIL INT 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 14 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
 
- Potencias: P(w): 200   Q(var): 150   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0.13+1.07i;  IN = 0.13+1.07i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 1.08;  IN = 1.08   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 1.08 
Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.05;  N = 40.05   
e(parcial):  TN = 0.11 V, 0.05%; 
e(total):  TN = 0.52 V, 0.23% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: RECUPERADOR 
 
- Potencia nominal: 1050 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 14 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
 
- Potencias: P(w): 1050   Q(var): 787.5   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -5.23-2.23i;  IT = 0;  IN = -5.23-2.23i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 5.68;  IT = 0;  IN = 5.68   
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Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 5.68 
Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 41.43;  T = 40;  N = 41.43   
e(parcial):  SN = 0.59 V, 0.26%; 
e(total):  SN = 0.96 V, 0.42% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: FORÇA 2 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 1700   Q(var): 1275   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = 1.1+9.14i;  IN = 1.1+9.14i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 9.2;  IN = 9.2   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 9.2 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 12 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 52.08;  N = 52.08   
e(parcial):  TN = 0.06 V, 0.02%; 
e(total):  TN = 0.45 V, 0.19%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: TERMOS ACS 
 
- Potencia nominal: 1100 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 15 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
 
- Potencias: P(w): 1100   Q(var): 825   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0.71+5.91i;  IN = 0.71+5.91i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 5.95;  IN = 5.95   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 5.95 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 42.66;  N = 42.66   
e(parcial):  TN = 1.07 V, 0.46%; 
e(total):  TN = 1.52 V, 0.66% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: ENDOLLS AUX 
 
- Potencia nominal: 400 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
 
- Potencias: P(w): 400   Q(var): 300   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0.26+2.15i;  IN = 0.26+2.15i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 2.17;  IN = 2.17   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 2.17 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.35;  N = 40.35   
e(parcial):  TN = 0.52 V, 0.22%; 
e(total):  TN = 0.96 V, 0.42% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: PROJECTOR 
 
- Potencia nominal: 200 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
 
- Potencias: P(w): 200   Q(var): 150   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0.13+1.07i;  IN = 0.13+1.07i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 1.08;  IN = 1.08   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_T: 1.08 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.09;  N = 40.09   
e(parcial):  TN = 0.26 V, 0.11%; 
e(total):  TN = 0.71 V, 0.31% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: LIN SAI 
 
- Potencia nominal: 1.5 kVA 
- Indice carga c: 1  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
 
- Potencias: P(w): 1200   Q(var): 900   
- Intensidades fasores: IR = 5.2-3.9i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 5.2-3.9i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 6.5;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 6.5   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 6.5 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
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Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 43.16;  S = 40;  T = 40;  N = 43.16   
e(parcial):  RN = 0.78 V, 0.34%; 
e(total):  RN = 1.1 V, 0.48%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
SISTEMA ALIMENTACION ININTERRUMPIDA  
LIN SAI  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
SAI 1                      300 W 
SAI 2                      300 W 
SAI 3                      300 W 
SAI 4                      300 W 
 TOTAL....      1200 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 1200  
 
 
Cálculo de la Línea: SAI OUT 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 1200   Q(var): 900   
- Intensidades fasores: IR = 5.2-3.9i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 5.2-3.9i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 6.5;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 6.5   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 6.5 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 12 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 46.02;  S = 40;  T = 40;  N = 46.02   
e(parcial):  RN = 2.62 V, 1.13%; 
e(total):  RN = 3.72 V, 1.61%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: SAI 1 
 
- Potencia nominal: 300 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
 
- Potencias: P(w): 300   Q(var): 225   
- Intensidades fasores: IR = 1.3-0.97i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.3-0.97i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 1.62;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.62   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 1.62 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
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I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.2;  S = 40;  T = 40;  N = 40.2   
e(parcial):  RN = 0.38 V, 0.17%; 
e(total):  RN = 4.1 V, 1.78% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: SAI 2 
 
- Potencia nominal: 300 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
 
- Potencias: P(w): 300   Q(var): 225   
- Intensidades fasores: IR = 1.3-0.97i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.3-0.97i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 1.62;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.62   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 1.62 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.2;  S = 40;  T = 40;  N = 40.2   
e(parcial):  RN = 0.38 V, 0.17%; 
e(total):  RN = 4.1 V, 1.78% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: SAI 3 
 
- Potencia nominal: 300 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 15 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
 
- Potencias: P(w): 300   Q(var): 225   
- Intensidades fasores: IR = 1.3-0.97i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.3-0.97i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 1.62;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.62   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 1.62 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.2;  S = 40;  T = 40;  N = 40.2   
e(parcial):  RN = 0.29 V, 0.12%; 
e(total):  RN = 4 V, 1.73% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: SAI 4 
 
- Potencia nominal: 300 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 12 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
 
- Potencias: P(w): 300   Q(var): 225   
- Intensidades fasores: IR = 1.3-0.97i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.3-0.97i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 1.62;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.62   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 1.62 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.2;  S = 40;  T = 40;  N = 40.2   
e(parcial):  RN = 0.23 V, 0.1%; 
e(total):  RN = 3.95 V, 1.71% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
 
 
Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas: 
 
Cuadro General de Mando y Protección  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cálc
. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Par
c. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

DERIVACION IND. 10352.6
7 

20 4x16+TTx16Cu 18.94 77 0.17 0.17 63 

LLUM 1 620 0.3 2x1.5Cu 2.68 14.5 0.01 0.15 12 
LLUM POLIVANENT 300 18 2x1.5+TTx1.5Cu 1.3 14.5 0.25 0.4 16 

LLUM RECP-ENT-SERVE 200 19 2x1.5+TTx1.5Cu 0.87 14.5 0.18 0.32 16 
EMERGEN PB 120 18 2x1.5+TTx1.5Cu 0.52 14.5 0.1 0.25 16 

LLUM 2 180 0.3 2x1.5Cu 0.78 14.5 0 0.15 12 
LLUM ALTELL 100 19 2x1.5+TTx1.5Cu 0.43 14.5 0.09 0.24 16 

EMERGEN  ALTELL 80 16 2x1.5+TTx1.5Cu 0.35 14.5 0.06 0.21 16 
LLUM 3 100 0.3 2x1.5Cu 0.43 14.5 0 0.17 12 

LLUM EXTERIOR 100 19 2x1.5+TTx1.5Cu 0.43 14.5 0.09 0.26 16 
FORÇA AIRE 8250 0.3 4x4Cu 18.31 24 0.01 0.18 20 

MAQUINA EXTRIOR 7000 14 4x6+TTx6Cu 12.63 31 0.19 0.37 25 
FAN COIL INT 200 14 2x4+TTx4Cu 1.08 26 0.05 0.23 20 

RECUPERADOR 1050 14 2x4+TTx4Cu 5.68 26 0.26 0.42 20 
FORÇA 2 1700 0.3 2x1.5Cu 9.2 14.5 0.02 0.19 12 

TERMOS ACS 1100 15 2x2.5+TTx2.5Cu 5.95 20 0.46 0.66 20 
ENDOLLS AUX 400 20 2x2.5+TTx2.5Cu 2.17 20 0.22 0.42 20 

PROJECTOR 200 20 2x2.5+TTx2.5Cu 1.08 20 0.11 0.31 20 
LIN SAI 1200 10 2x2.5+TTx2.5Cu 6.5 20 0.34 0.48 20 

SAI OUT 1200 20 2x1.5Cu 6.5 14.5 1.13 1.61 12 
SAI 1 300 20 2x2.5+TTx2.5Cu 1.62 20 0.17 1.78 20 
SAI 2 300 20 2x2.5+TTx2.5Cu 1.62 20 0.17 1.78 20 
SAI 3 300 15 2x2.5+TTx2.5Cu 1.62 20 0.12 1.73 20 
SAI 4 300 12 2x2.5+TTx2.5Cu 1.62 20 0.1 1.71 20 
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Cortocircuito  
Denominación Longitu

d (m) 
Sección  
(mm²) 

Ikmaxi 
(kA) 

P de C 
(kA) 

Ikmax
f  

(kA) 

Ikminf  
(A) 

Curva  
válida, xln 

Lmáxi
ma (m) 

Fase 

DERIVACION IND. 20 4x16+TTx16Cu 12 15 7.569 2496.63 20;C   
LLUM 1 0.3 2x1.5Cu 4.775  4.253 2234.55   R 

LLUM POLIVANENT 18 2x1.5+TTx1.5Cu 4.253 4.5 0.52 297.75 10;C  R 
LLUM RECP-ENT-SERVE 19 2x1.5+TTx1.5Cu 4.253 4.5 0.495 284.02 10;C  R 

EMERGEN PB 18 2x1.5+TTx1.5Cu 4.253 4.5 0.52 297.75 10;C  R 
LLUM 2 0.3 2x1.5Cu 4.775  4.253 2234.55   S 

LLUM ALTELL 19 2x1.5+TTx1.5Cu 4.253 4.5 0.495 284.02 10;C  S 
EMERGEN  ALTELL 16 2x1.5+TTx1.5Cu 4.253 4.5 0.577 329.61 10;C  S 

LLUM 3 0.3 2x1.5Cu 4.775  4.253 2234.55   T 
LLUM EXTERIOR 19 2x1.5+TTx1.5Cu 4.253 4.5 0.495 284.02 10;C  T 

FORÇA AIRE 0.3 4x4Cu 7.569  7.345 2391.5    
MAQUINA EXTRIOR 14 4x6+TTx6Cu 7.345 10 3.515 1021.84 16;C   

FAN COIL INT 14 2x4+TTx4Cu 4.566 6 1.424 792.98 16;C  T 
RECUPERADOR 14 2x4+TTx4Cu 4.566 6 1.424 792.98 16;C  S 

FORÇA 2 0.3 2x1.5Cu 4.775  4.253 2234.55   T 
TERMOS ACS 15 2x2.5+TTx2.5Cu 4.253 4.5 0.932 526.72 16;C  T 

ENDOLLS AUX 20 2x2.5+TTx2.5Cu 4.253 4.5 0.737 419.26 16;C  T 
PROJECTOR 20 2x2.5+TTx2.5Cu 4.253 4.5 0.737 419.26 16;C  T 

LIN SAI 10 2x2.5+TTx2.5Cu 4.775  1.313 733.22   R 
SAI OUT 20 2x1.5Cu 1.313  0.377 216.98   R 

SAI 1 20 2x2.5+TTx2.5Cu 0.377 4.5 0.264 152.5 16;C  R 
SAI 2 20 2x2.5+TTx2.5Cu 0.377 4.5 0.264 152.5 16;C  R 
SAI 3 15 2x2.5+TTx2.5Cu 0.377 4.5 0.285 164.74 16;C  R 
SAI 4 12 2x2.5+TTx2.5Cu 0.377 4.5 0.3 173.07 16;C  R 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 46

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.- CARACTERÍSTIQUES EQUIPS AIRE. 
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 � Alta eficiencia energética.
 � Temperatura de salida de agua de hasta 80°C.
 � Solución recomendada para instalaciones con radiadores de alta temperatura.
 � Desescarche rápido.
 � Diseño optimizado para para calefacción y producción de ACS.
 � NF-PAC / MCS Certification.

LG Therma V Split de Alta Temperatura

011-1W0252

R410A / R134a 80°C

SETS Therma V Split 16
Unidad exterior HU161H.U33

Unidad interior HN1610HA.NK3

UNIDAD INTERIOR HN1610H.NK3

Rango de operación  
(Salida del gua)

Frío (°DB) Mín. ~ Máx. -

Calor (°WB) Mín. ~ Máx. 25 ~ 80

ACS (°DB) Mín. ~ Máx. 25 ~ 80

Caudal de agua (l /min) Mín. ~ Máx. 46 (15-70)

Conexiones

Circuito de agua
Entrada (mm) PT 25, macho

Salida (mm / pulgada) PT 25, macho

Circuito refrigerante
Líquido (mm / pulgada) 9,52 (3/8)

Gas (mm / pulgada) 15,88 (5/8)

Resistencia eléctrica (pasos) (kW) -

Presión sonora (dBA) Calor (nominal) 50

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 520 x 1080 x 330

Peso (kg) 84

CONJUNTO
16

T.Exterior (°DB) T. Salida del agua (°C)

Capacidad Calor (kW) 7
35 16

55 14

Consumo nominal Calor (kW) 7
35 4,89

55 5

EER Frío (kW) 35
18 -

7 -

COP Calor (kW) 7
35 3,27

55 2,78

SCOP (a 35°C, clima medio) (según EN14825) 3,23

SCOP (a 55°C, clima medio) (según EN14825) 3,01

Etiqueta energética (A+++* a D) A+/A+

UNIDAD EXTERIOR HU161HA.U33

Rango de operación
Frío (°DB) Mín. ~ Máx. -

Calor (°WB) Mín. ~ Máx. - 20 ~ 35

Potencia sonora Calor (dBA) 63

Caudal de aire (m3/min.) 55 x 2

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 950 x 1.380 x 330

Peso (kg) 89

Conexiones frigoríficas

Circuito de agua
Entrada (mm / pulgada) PT 25, macho

Salida (mm / pulgada) PT 25, macho

Circuito de refrigerante
líquido (mm / pulgada) 9,52 (3/8)

Gas (mm / pulgada) 15,88 (5/8)

Refrigerante (R410A)

Precarga (kg) 3,8

t-CO2 eq. 5,1

Refrigerante adicional (g/m) 40

Longitudes
Máx (m) 50

Desnivel (m) 30

**Esta unidad carece de bomba hidraúlica. El instalador debe preveer la instalación de la correspondiente en función del caudal y pérdida de carga.

Notas: 1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones: (* Modelos trifásicos.)
  Refrigeración:           Calefacción:          
  Temperatura interior: 27 °C BS / 19 °C BH. Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
  Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH. Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
  Longitud líneas interconexión: 7,5 m. Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
  Diferencia de nivel cero. Diferencia de nivel cero.

 2. Las capacidades son nominales. Medición según la normativa EN14511.

3. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo 
aviso.
4.  El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de 

Máximo Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R410A).
6. PCA del refrigerante R410A: 2087,5.
7.  La presión sonora está medida en condiciones estándar en una habitación anecoica según la norma estándar 

ISO 3745. Consultar las condiciones de medición en la página 58.



RECUPERADORES DE CALOR SERIE KRC-ED

ArRE/A|RE H0R|ZONTAL Y VERTTCAL

FLUJOS PARALELOS (A CONTRACORRIENTE)
MEDTA EFTCtENCtA (DE EF|CTENCTA MTNTMA 76,8%

A EFICIENCIA MÁXIMA BO,IO/O)

VENTILACIó¡¡ ruO RESIDENCIAL

UV NO RESIDENCIAL
Bypass total IOO%

con canat independiente

ffi

MANDO DE SERIE

cARAcTERísncns

. Gama de unidades de recuperación de calor de configu-
raciones horizontal y vertical, con bypass, equipadas de

un intercambiador de flujos paralelos (a contraconiente) de

media eficiencia con ventilador centrífugo de varias velocida-

des (pala hacia adelante), cumpliendo nuevo reglamento UE

1253/2014.

. Balerías de post-calentamiento eléctrico y de agua integra-

das dentro de la unidad.

¡ Filtros de serie incluidos, M5 para aire de extracción y F7

para aire de aportación.

. Con posibilidad de incorporar un tercerfiltro interno opcional,
preparado el alojamiento en impulsión.

. La gama se compone de 5 tallas con caudales que van des-

de 400 rn3/h (100 Pa) a 2,940 rnalh ( 250 Pa).

. Todos los ventiladores son centrÍfugos AC 230V 50Hz 1F,

con clase de aislamiento lP20 Clase F, excepto la talla más
grande cuyo aislamiento es lP20 Clase B. Los ventiladores

de las tallas 1 y 2 tienen 4 velocidades y las tallas 3, 4 y 5
tienen 3.

o lncluido de serie Control EVO-PH.

o Protección cuatro eléctrico 1P54.

DETALLES CONSTRUCTIVOS

. Estructura portante con perfiles de aluminio estruido y pane-

les sandwich en Aluzinc@ de espeson2S mm, con aislamien-

to de espuma de poliuretano de densidad 42kg/ma.
o Secciones de alimentación y extracción que se completan con

sistema de fiftros clase F7, M5 y F9 a elección del cliente.

o Los ventiladores son de acoplamiento directo con ventilador

centrífugo de doble aspiración con motores eléctricos de tres

o cuatro velocidades con puertas laterales extraíbles para su

mantenimiento.

o Orientación de conexiones modificables in situ (ver distintas

configuraciones).

ACCESORTOS

. Control EVO-PH lP.

r Control Er/O-PH lPlFlS 485,

¡ Viseras salida-entrada aire con malla anti-pájaros,

¡ Filtros F/-F9 y M5,

. Batería post-enfriamiento agua 7 /1P.
o @adillos protección intemperie para la versión horizontal

y vertical,
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ECODISEÑO

KRC 1 ED

KBC 2 ED

KRC 3 ED

KRC 4 ED

J&"L
2,7%

ErP --.i'ri

78.9 360 1.30 234 19,4% I,B%100

150

1.099

986 270 27,7%

34,6%

76,8

75,8 1.440

720 1,34,_
1,27

80,1 2.520

360

379 36,2%

79,5 1.26

1,15

376 33,8% 4,6%

6,8%

5,2%._

5,0%

2.520

200 1,05

1

1.047

1.046200

250

1.067

FVE.i
{'l;(m's;r

'7e bc d;C 'rcn:¿
!nr''s )

tl'.; (9c)-:ps irrt iPalPEE (k'!VlAps.evtq r,lr lnf,h)ll:_r ..,- i?,.tñt00.
Fug:s

exleffoiritina
Fugas

KRC 5 ED



A i R  C o N D i T i o N i N g  &  H E AT i N g  S o l U T i o N S

i d r o f a n ,  B e c a u s e  y o u  s h o u l d  n o t  h a v e  t o  c h o o s e .

simplicit y  f ull modul arit y ?

Hydronic ducted fan coils
Cooling capacity 0.6 kW - 12 kW
Heating capacity 0.8 kW - 17 kW

42nl & 42nH

o r

d e s i g n i n g  i n n o v a t i v e  s o l u t i o n s



Carrier solutions based on  
experience and expertise

Carrier legacy 
Since Willis Carrier developed the world’s first modern air conditioning system in 1902, Carrier teams have 
been designing solutions tailored to each customer’s requirements. over time, Carrier has been recognised 
as a pioneer in the design and manufacture of heating, ventilation and air conditioning (HvAC) solutions with 
sustainable performance and, equally important, for its commitment to first class service.

Carrier Commitment

 Quality
Carrier quality and reliability are incorporated and guaranteed in all 
products and systems. Products undergo extensive tests before 
delivery and are certified by internal organisations to ensure the 
highest levels of safety and quality.

 Sustainability
Carrier continuously works to improve the environmental performance 
of its products and services, operations and its culture to help lead 
the way to environmental sustainability. Sustainability is a growing 
concern to the building sector and a key factor for building owners 
and operators. A high-efficiency air conditioning system with a low 
carbon footprint is a must to support green building design.

 Performance
Carrier strives for continuous growth to reinforce its leadership 
position, continuously improving the productivity and quality  
of its assets and resources.

 Service Excellence
The Carrier Service delivery model maintains a reputation for high 
customer satisfaction and delivers service excellence with strong 
communication channels, the top technicians in the industry, 
continuous improvement of contracts and a highly experienced 
management team.

 innovation
Carrier is a company of ideas, committed to research and 
development, whose founder still inspires the company to reach the 
next innovative, powerful and marketable idea. AdvanTE3C, a global 
group of Experts in Efficiency and Environment, supports customers 
around the world in developing strategic, energy-efficient and 
custom-engineered building solutions.

 Expertise
Carrier delivers global solutions across the broadest range of air 
conditioning, ventilation and heating applications. With a proven 
track record of leadership and industry expertise, Carrier provides a 
portfolio of market-leading products and services.
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 industry standard
With an installed base of more than a million 
units, the idrofan range has become the 
standard in the fan coil cooling market.  
The quality and reliability of the equipment 
is backed by Carrier’s recognised expertise 
in services. Its high quality design has been 
developed thanks to the company’s experience 
in the field and its performance is validated  
by Eurovent certification.

 versatility 
The 42Nl & 42NH wide range can meet 
every need. It offers either low or high external 
static pressure capability and is available in a 
wide choice of plenums and spigot diameters. 
It meets customer demands in terms of both 
heating and cooling capacity (from 0.5 to 
10 kW) and noise levels.

 Serviceability
The 42Nl & 42NH units are designed for 
easy installation, in any type of false ceiling  
in hotel, office, shop or restaurant applications. 
The units offer direct access to air filter, water 
coil, drain pan and fan motor assembly, for 
easy maintenance and compliance with local 
hygiene regulations.

 modular design
due to a large range of air distribution solutions 
(rectangular flanges, compact or large plenums, 
multiple spigots...), sizes and control solutions,  
the 42Nl & 42NH are designed to adapt  
to all room sizes and configurations.

 Silent solutions 
with its acoustic insulation and very  
low noise fan motor, the 42Nl & 42NH 
range makes silent operation a reality.  
Its low Energy Consumption (lEC) motor with 
variable fan speed control ensures improved 
noise comfort levels compared to a multi-speed 
motor - the airflow is automatically adjusted, 
from 0 to 100%, in order to perfectly meet 
the occupants’ needs. With a Carrier Water 
Terminal Controller (WTC), maximum fan speed 
can also be limited to enhance sound level 
management even further.

 intelligence
The 42nl & 42nH range ensures optimum 
operations through a wide range of smart 
controllers, including electronic thermostats, the 
network Terminal Controller (nTC) Aquasmart® 
and the new WTC, which manages water valve 
and fan speed simultaneously for minimum 
energy consumption and maximum comfort. 
other smart WTC options include an automatic 
balancing water valve and a motorised fresh air 
valve with a Co2 sensor for optimum air quality.

s i m p l i c i t y
The simplicity of the range for easy use

The right choice for all applications
f u l l  m o d u l a r i t y

H Y D R o N i C  D U C T E D  F A N  C o i l S

&

T H E  S TA N D A R D 
I n  I n d I v I d u A l 
C o M f o R T  A I R 
C o n d I T I o n I n g 

S o l u T I o n S

o N E  P R o D U C T 
f o R  M A n Y 

A P P l I C AT I o n S

E A S Y 
i N S TA l l AT i o N 

I n  M A n Y 
C o n f I g u R AT I o n S

42nH with WTC All plenums chassis-b

3



4 5

Hydronic ducted fan coil

42Nl & 42NH
42nH with plenum outlet and inlet configuration

Technical  
insight

  large choice of air distribution 
configuration: free return/supply, rectangular 
flanges, compact or large return/supply 
plenums, “u” configuration together with 
multiple spigot sizes.

  improved acoustic comfort: automatic air 
flow adjustment from 0 to 100% allows better 
sound level management. 

  Easy maintenance: direct access to air filter, 
water coil, drain pan and fan motor assembly.

  large controller range: electronic 
thermostats, nTC AquaSmart and WTC 
controller. 

The automatic hydraulic balancing water valve is a cutting-edge new feature.  
With its integrated differential pressure controller it prevents pressure fluctuations 
and ensures constant cooling or heating capacities. With easy presetting  
of volumetric flow and straightforward assembly, the water valve allows simplified 
mounting, commissioning and hydraulic balancing.

AUTomATiC HYDRAUliC bAlANCiNg  
wATER vAlvE KEY FEATURES 

1 Control valve actuator1

Infinite presetting of required 
maximum volumetric flow

2

Integrated differential pressure 
controller

3

Pressure test points4

2

3

4

Electrical heater

large choice  
of plenums and spigots

Control solutions
  Thermostat electronic
  nTC Aquasmart®

  WTC controller bACnet & lon

Fan motor
  AC multi-speed motor 
(5 to 6 speeds)
  lEC variable-speed 
EC motor

Filter solutions
  g1 (standard)
  g3
  M5 (for higher indoor air quality)



4 5

H Y D R o N i C  D U C T E D  F A N  C o i l S

<

<

125 -

External Static 
Pressure (Pa)

100 -

75 -

50 -

25 -

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10
Sensible Cooling Capacity (kW)

42NH

one product for many applications

42Nl

  modularity: With two available versions, the fancoil 
is able to address all applications.  
The 42nl version is optimised for simple soffit 
installations while the 42nH is optimised for air return 
& supply ducted installations. 

water valve control
  on/off
  Modulating
  balancing

Condensate pump

Air quality management
  fresh air valves
  Co2 sensor

  Energy savings: the optional low energy consumption (lEC) brushless EC 
motor reduces fan coil energy consumption by up to 50%, compared to an 
AC motor, making it easier to meet the new building energy management 
regulations.

low Speed 3 w 28 w

medium Speed 5 w 31 w

High Speed 9 w 45 w

42Nl239  lEC 42Nl235  AC motor

SouRCE: Carrier estimates based on testing by Carrier laboratory.



   Office

 load variation adaptability
Conditions inside buildings change as a result of 
many factors including the time of the day and 
occupancy. Carrier solutions, equipped with precise 
electronic capacity controls and variable speed 
motors, adapt to meet load variations in just a few 
seconds, assuring exceptional comfort and in turn 
ensuring optimised energy consumption.

Hotel

 low noise features (night mode)
Air conditioning, ventilation and heating 
(depending on the region and season) are 
among the first things guests experience. 
The 42NL & 42NH range offers low noise 
performance to ensure a quiet and comfortable 
environment for hotel guests and visitors.

Hospital

 Air quality
The 42NL & 42NH range can help to ensure 
and maintain a highly controlled microclimate, 
regulating temperature and humidity levels, 
as well as ensuring optimal indoor air quality 
(filtration efficiency levels, management of CO2 
levels).

Shops and restaurants

 Space volume flexibility
Available in large sizes and high power 
configurations, the 42NL & 42NH range offers 
flexible solutions for managing a large space 
with a limited number of units.

Specific solutions  
for specific needs

666



Water Terminal Controller  
best-in-class control solutions
with Carrier’s specific control algorithms, the water Terminal Controller (wTC) combines best-in-class comfort solutions 
together with high energy efficiency management.

Designed for a variety of configurations and offered in a wide range of user interfaces, the wTC can fit every application  
and every need.

  High efficiency: The WTC’s energy saving algorithms control 
fan speed and manage water valve operation in parallel, 
achieving optimal energy consumption whilst ensuring  
there is no resulting loss in comfort for occupants.

  Easy installation: The WTC is compatible with the full Carrier  
fan coil range. for customers and installers the same controller 
simplifies and eases installation and service operations 
whilst covering a wide range of hydronic system types and 
applications. The WTC is factory installed on the terminal  
fan coil before factory testing of each individual terminal.  
As a result, field installation is extremely simple.

  variety of configurations: The controller can operate as either 
a standalone control, command and follow function for open 
spaces, or at the heart of a building management system.

  User friendly user interface: The user interface is available 
in a variety of configurations: no display, lCd display, 
temperature sensor, lights & blind control, etc.

  low Energy Consumption (lEC) variable speed 
control: The WTC can drive the fan speed continuously 
within a configurable range for optimal thermal and 
acoustic comfort.

  modulating hydronic control: The WTC controls both 
floating and fixed-point value actuator types (230 v on-off 
and 230 v three point).

  Demand controller ventilation (DCv) & iAQ 
management: on fan coils equipped with Co2 sensors 
and fresh air dampers, the WTC can adjust the amount 
of fresh air admitted to the room, as required by the 
occupants.

  lights and blind management modules:  
The WTC supervises the interconnection of light modules 
& blinds modules, allowing the user to improve local 
comfort control with the same user interface as HvAC 
system. 

FEATURES AND ADvANTAgES ADvANCED oPTioNS

BACnet or LON

SUB-Bus RS485 via RJ45

Wired uI
Wall mounted

Presence
light IR

Remote uI  
Infra Red

42nl / 42nH

A variety of configurations for every application

42nM 42gW 42bJ

up-to  
4 blinds

up-to  
4 light 
circuits

WTC

WTC WTC WTC

light 
module

blind 
module
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H Y D R o N i C  D U C T E D  F A N  C o i l S

A range of user interfaces to meet all needs

Room Control  
interface

infrared Remote  
interface

wTC-RCi-S wTC-RCi-SF/SoF wTC-RCi-D/ 
DC/Dm/DCm wTC-iR wTC-iR-lb

TEmPERATURE SENSoR

SETPoiNT oFFSET

FAN SPEED

wiTH oR wiTHoUT 
oCCUPANCY FUCTioN

oPERATiNg moDE

ligHT & bliND CoNTRol

PowER SUPPlY FRom 
wTC

QUiCK CoNNECTioN RJ45 RJ45 RJ45

loCAl SERviCE Tool

wiTH oR wiTHoUT 
moTioN SENSoR

lCD DiSPlAY

iNFRARED RECEivER wiTH 
STATUS  

(lED & bUzzER)

iNFRARED RECEivER
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Carrier Service  
beyond your expectations

Carrier teams are committed to ensuring your peace of mind while supporting  
your business objectives throughout the lifecycle of your equipment. 

To meet your expectations, Carrier Service offers:

Carrier’s monitoring service offering offers secure connectivity 
while also allowing you to monitor your equipment in real time  
and receive recommendations from Carrier experts.

years 
of experience

More than

110

availability

24/7
countries
60
Presence  

in more than
 Proximity & Responsiveness

With an extensive network of branches, Carrier expert 
technicians are ready to take action, quickly. The company’s 
comprehensive and highly efficient maintenance processes 
mean your equipment works at peak performance level.  
You can rely on Carrier Rental Systems and readily available 
spare parts to ensure smooth functioning and extended 
uptime of your system.

 Expertise & Consultancy
Carrier has experienced teams, top grade logistics  
and powerful information systems. These industry-leading 
resources come together to deliver best-in-class service.
Your Carrier experts will help you to find the right solution  
to enhance energy efficiency and maximise your investments.

 Proactivity
As your preferred partner, Carrier designs tailored 
maintenance programmes to meet your goals and optimise 
your business performance.

9



Physical data
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42NH (EC version*) 229 239 279 289 329 339 429 429
2V 7V 8V 2V 7V 8V 2V 6V 7V 2V 6V 7V 2V 3.7V 4.5V 2V 3.7V 4.5V 2V 3.7V 5V 2V 3.7V 5V

FAN SPEED (L) (M) (H) (L) (M) (H) (L) (M) (H) (L) (M) (H) (L) (M) (H) (L) (M) (H) (L) (M) (H) (L) (M) (H)
AIR floW m3/h 91 229 253 91 229 253 116 305 349 128 347 387 213 449.9 528 212 447.2526.5 220 471.7 603 220 471.7 603
AvAIlAblE STATIC PRESSuRE Pa 8 50 61 8 50 61 7 50 65 7 50 62 11 50 69 11 50 70 11 50.4 81 11 50.4 81
CooliNg moDE, Two PiPES**  
ToTAl CoolIng CAPACITY kW 0.55 1.26 1.36 0.62 1.45 1.58 0.78 1.86 2.07 1.00 2.44 2.67 1.11 1.93 2.15 1.29 2.50 2.85 1.23 2.42 2.93 1.21 2.76 3.50
SEnSIblE CoolIng CAPACITY kW 0.43 1.00 1.09 0.46 1.11 1.22 0.59 1.44 1.61 0.71 1.79 1.97 0.92 1.68 1.89 1.01 2.00 2.29 0.99 1.98 2.42 0.99 2.17 2.74
WATER PRESSuRE dRoP kPa 4.3 18 21.1 3.7 13.8 16.2 4.7 21.9 26.9 4.4 21 25.1 6.5 18.09 21.9 6.6 22.14 28.1 4.6 15.32 21.6 4.7 20.19 31.9
HEATiNg moDE, Two PiPES***
HEATIng CAPACITY kW 0.64 1.48 1.61 0.70 1.68 1.84 0.88 2.17 2.44 1.05 2.78 3.09 1.46 2.68 2.99 1.61 3.16 3.61 1.35 3.00 3.80 1.45 3.19 4.08
WATER PRESSuRE dRoP kPa 5.4 19.8 22.8 3.9 15.5 18 5.7 23.7 28.9 4.9 23.3 27.8 9.4 25.45 30.7 9 27.2 34.05 5.3 18.26 26.9 6.3 22.45 33.7
CooliNg moDE, FoUR PiPES**

NA NA NA
ToTAl CoolIng CAPACITY kW 0.49 1.10 1.19 0.60 1.39 1.53 0.94 2.17 2.35 1.22 2.97 3.35 1.29 2.50 3.04
SEnSIblE CoolIng CAPACITY kW 0.41 0.93 1.01 0.50 1.19 1.32 0.68 1.66 1.81 1.15 2.23 2.54 1.03 2.03 2.49
WATER PRESSuRE dRoP kPa 2.4 6 6.8 2.8 8.9 10.7 5.9 26 30 18.9 57.3 70.75 6.2 20.58 29.2
HEATiNg moDE, FoUR PiPES****

NA NA NAHEATIng CAPACITY kW 0.77 1.73 1.88 0.96 2.16 2.37 0.97 2.29 2.53 1.82 3.20 3.51 1.36 3.22 4.12
WATER PRESSuRE dRoP kPa 2 5.3 5.9 2.5 7.3 8.4 2.5 7.8 9.1 7 17.14 19.9 5.1 19.59 29.4
ElECTRiC HEATER 230V  ±10% - 1Ph - 50hz
MAxIMuM CAPACITY W 1000 1000 1000 1000 1600 1600 1600 1600
SoUND lEvElS
Sound power level (return and radiated) dB(A) 36 50 52 36 50 52 34 52 54 36 54 57 37 54 58 37 54 58 37 54 60 37 54 60
Sound power level (supply) dB(A) 37 51 53 37 51 53 34 55 58 35 56 59 40 59 63 40 59 63 40 62 67 40 62 67
ElECTRiCAl DATA, moToR
PoWER InPuT W 3 18 22 3 18 22 4 25 36 7 36 49 8 37 58.5 8 37 58.5 8 37 76 8 37 76
DimENSioNS (bASE UNiT)
 H x l x l mm 235 x 520 x 680 235 x 520 x 850 235 x 520 x 1050

42Nl (EC version*) 229 239 329 339 429 439 539 549
2V 4V 6V 2V 5V 7V 2V 4V 6V 2V 4V 6V 2V 3.5V 4V 2V 3.5V 4V 2V 5.5V 6V 2V 5.5V 6V

FAN SPEED (L) (M) (H) (L) (M) (H) (L) (M) (H) (L) (M) (H) (L) (M) (H) (L) (M) (H) (L) (M) (H) (L) (M) (H)
AIR floW m3/h 153 210 261 153 234 292 198 318 431 198 318 431 240 397 444 240 398 444 294 645 673 290 644.5 674
AvAIlAblE STATIC PRESSuRE Pa 0 0 0 0 0 0 0 0
CooliNg moDE, Two PiPES**

NA
ToTAl CoolIng CAPACITY kW 0.89 1.17 1.41 0.62 1.45 1.58 1.05 1.52 1.89 1.21 1.87 2.44 1.33 2.09 2.31 1.34 2.32 2.60 1.70 3.78 3.93
SEnSIblE CoolIng CAPACITY kW 0.70 0.94 1.14 0.46 1.11 1.22 0.87 1.29 1.64 0.95 1.48 1.95 1.08 1.71 1.89 1.09 1.84 2.05 1.36 2.98 3.10
WATER PRESSuRE dRoP kPa 9.4 15.7 22.1 3.7 13.8 16.2 5.9 11.2 17 5.9 12.6 20.7 5.3 11.5 13.8 5.4 14.3 17.7 6.7 29.1 31.5
HEATiNg moDE, Two PiPES***

NAHEATIng CAPACITY kW 1.03 1.37 1.65 1.13 1.70 2.08 1.37 2.05 2.60 1.50 2.34 3.06 1.49 2.52 2.82 1.59 2.68 3.00 1.70 4.26 4.44
WATER PRESSuRE dRoP kPa 11 17.5 23.8 8.3 15.8 22.2 8.5 16.3 24.1 8.2 16.5 25.7 6.1 13.6 16.4 7.3 16.7 20.1 7.6 34.2 36.7
CooliNg moDE, FoUR PiPES**

NA NA NA
ToTAl CoolIng CAPACITY kW 0.76 1.12 1.35 1.27 1.87 2.36 1.40 2.18 2.40 1.59 3.19 3.31 1.64 3.49 3.63
SEnSIblE CoolIng CAPACITY kW 0.65 0.96 1.16 0.98 1.47 1.89 1.11 1.76 1.94 1.29 2.62 2.72 1.33 2.83 2.94
WATER PRESSuRE dRoP kPa 3.4 6.1 8.3 8 16 25 7 15.6 18.6 6.7 24 25.7 6.3 24.65 26.6
HEATiNg moDE, FoUR PiPES****

NA NA NAHEATIng CAPACITY kW 1.21 1.75 2.09 1.95 2.90 3.58 1.50 2.68 3.02 1.80 3.43 3.54 1.76 4.04 4.20
WATER PRESSuRE dRoP kPa 3.3 5.4 6.9 7 13 19 5.9 14.4 17.5 3 7.2 7.6 2.7 8.65 9.2
ElECTRiC HEATER 230V  ±10% - 1Ph - 50hz NAMAxIMuM CAPACITY W 1000 1000 1600 1600 1600 1600 2000
SoUND lEvElS
Sound power level (global) dB(A) 32 37 40 32 38 41 37 46 53 37 46 53 38 49 52 38 49 52 32 49 51 32 49 51
ElECTRiCAl DATA, moToR
PoWER InPuT W 3 5 7 3 5 9 4 10 20 4 10 20 6 15 18 6 15 18 4 21 24 4 21 24
DimENSioNS (bASE UNiT)
 H x l x l mm 235 x 520 x 680 235 x 520 x 850 235 x 520 x 1050 235 x 520 x 1250

42NH (EC version*) 529 539 549 639 649 739 749
2V 5V 6V 2V 5V 6V 2V 5V 6V 2V 6V 7V 2V 7V 8V 2V 7V 8V 2V 7V 8V

FAN SPEED (L) (M) (H) (L) (M) (H) (L) (M) (H) (L) (M) (H) (L) (M) (H) (L) (M) (H) (L) (M) (H)
AIR floW m3/h 306 765 878 306 765 878 306 765 878 368 967 1089 323 1176 1310 445 1586 1717 445 1586 1717
AvAIlAblE STATIC PRESSuRE Pa 8 50 66 8 50 66 8 50 66 7 50 63 4 50 62 4 50 59 4 50 59
CooliNg moDE, Two PiPES**

NA
ToTAl CoolIng CAPACITY kW 1.70 3.57 3.93 1.77 4.37 4.88 1.76 5.44 5.99 1.87 7.49 8.14 2.79 8.84 9.34 2.97 9.94 10.56
SEnSIblE CoolIng CAPACITY kW 1.37 2.98 3.31 1.41 3.46 3.88 1.40 4.34 4.80 1.51 5.71 6.25 2.16 6.99 7.43 2.25 7.60 8.11
WATER PRESSuRE dRoP kPa 7.2 28.4 33 7.2 38.1 46.5 3.5 20.3 24.6 3.7 29.1 34.4 6.6 52.7 58.2 5.8 51.8 57.7
HEATiNg moDE, Two PiPES***

NAHEATIng CAPACITY kW 1.98 4.71 5.26 1.80 4.99 5.61 2.19 6.90 7.70 2.33 8.94 9.84 3.22 10.51 11.31 3.22 11.19 12.07
WATER PRESSuRE dRoP kPa 8.8 36.4 44 8.4 44.8 54.8 4.1 25.3 30.4 3.7 32.5 38.3 8.3 58 65.8 6.6 51.8 59.1
CooliNg moDE, FoUR PiPES**

NA NA
ToTAl CoolIng CAPACITY kW 1.65 3.64 4.01 1.73 4.03 4.51 1.83 5.90 6.33 2.51 7.33 7.75 2.89 9.36 9.86
SEnSIblE CoolIng CAPACITY kW 1.34 3.00 3.33 1.39 3.28 3.68 1.48 4.87 5.27 2.02 6.10 6.48 2.21 7.27 7.71
WATER PRESSuRE dRoP kPa 7.2 30.5 36.3 6.8 32.8 40 3.6 23.9 27.7 6.7 44.7 49.5 7.1 58.7 64.6
HEATiNg moDE, FoUR PiPES****

NA NAHEATIng CAPACITY kW 1.87 3.88 4.26 1.88 4.66 5.16 2.17 7.22 7.70 3.07 9.65 10.28 3.36 12.02 12.75
WATER PRESSuRE dRoP kPa 3.2 8.7 10.1 2.9 10.8 12.7 2.3 11.9 13.2 4 23.3 25.9 4.1 29.4 32.5
ElECTRiC HEATER 230V ±10% - 1Ph - 50hz
MAxIMuM CAPACITY W 2000 2000 2000 2000 2000 2000 3200
SoUND lEvElS
Sound power level (return and radiated) dB(A) 35 53 57 35 53 57 35 53 57 38 58 61 38 61 64 45 60 62 45 60 62
Sound power level (supply) dB(A) 36 57 61 36 57 61 36 57 61 46 60 63 46 63 66 44 61 63 44 61 63
ElECTRiCAl DATA, moToR
PoWER InPuT W 9 52 78 9 52 78 9 52 78 8 76 106 9 111 153 10 137 177 10 137 177
DimENSioNS (bASE UNiT)
 H x l x l mm 235 x 520 x 1250 285 x 575 x 1250 285 x 575 x 1550

9

(EC version) *Please contact your sales representative for AC version physical data.
** Eurovent conditions: Entering air temperature = 27°C db/47% rh – entering water temperature = 7°C, water temperature difference = 5 K.
*** Eurovent conditions: Entering air temperature = 20°C, entering water temperature = 45°C, water temperature difference = 5K
**** Eurovent conditions: Entering air temperature = 20°C, entering water temperature = 65°C, water temperature difference = 10 K.



VENTILACION NO RESIDENCIAL

RECUPERADORES DE CALOR SERIE KRC-ED

REcUpERADoR DE cALoR ED HoRtzoNTAL y vERTTcAL coN coNTRoL ELEcTRó¡¡rco

4151000271 KRC1 -ED

4151000272 KBC2-ED

415r000273 KRC3-ED

4151000274 KRC4-FD

4151000275 KBCS-ED
.Caudal y presión con filtros limpios.

4151000281 KRC]-ED

4151q00282 KBC2-ED

4151000283 KRC3-ED

4151000284 KBC4-ED

41sr000285 KRCs-ED
-Caudal y presión con filtros limpios.

ll.l !.tlj f, r 
i ¡-i.! Í,i ¡l íiilil ¡l ilf t:{!r.P,'llljil'{ r. tr.-i:J l

420 m3/h a 60 Pa

790 m3/h a 20 Pa

2.300 m3/h a 40 Pa

2.900 m3/h a 100 Pa

3.650 m3/h a 100 Pa

420 m3/h a 60 Pa

790 n3lh a 20 Pa

2.300 m3/h a 40 Pa

2.900 m3/h a 100 Pa

3.650 m3/h a 100 Pa

RECUPERADOR CALOR VERTICAL
+ BATERíA POST.CALENTAM IENTO

ELÉCTRICA INTEGRADA

cóDGo o¡scRlpclóH

360 m3/h a 100 Pa

720 m3lh a I 50 Pa

1.440 m3/h a 200 Pa

2.520 n3lh a 200 Pa

2.520 n3lh a 250 Pa

360 m3/h a 100 Pa

720 m3lh a 150 Pa

1,440 m3/h a 200 Pa

2.520 m3/h a200Pa

2.520 n3lh a 250 Pa

\T
R

ü

o"l
I

:

l

/

RECUPERADOR CALOR HORIZONTAL
+ BATERíA POST-CALENTAMIENTO

ELÉCTRICA INTEGRADA

cóorco DESCRIPCIÓN

RECUPERADOR DE CALOR HORIZONTAT ETECTRÓNrcO

con bypass y batería eléctrica de post-calentamiento
RECUPERADOR DE CATOR VERTICAL ETECTRéI{ICO
con bypass y batería eléctrica de post-calentamiento

4151000631 KRCI-ED r.?.-;..7
4151000632 KRC2-ED 1l 

- I I

4151000633 KRC3-ED '-'..i ..¿
41siooo634 KRC4-rD tal "
4151000636 KRCs-ED Ü

41 51 000621

4151000622

41 51 000623

41 51 000624

41 51 000626

KRCl.ED

KRC2-ED

KBC3-ED

KHC4.ED

KRC5-ED

RECUPERADOR CALOR HORIZONTAL
+ BATERíA POST.CALENTAM IENTO

AGUA INTEGRADA

cÓorco DESCBIPOÓN

RECUPERADOR CALOR VERTICAL
+ BATERíA POST-CALENTAMI ENTO

AGUA INTEGRADA

CÓDrcO DESCRIPgÓN

RECUPERADOR DE CALOR HORIZOIITAT ELEGTRÓNIGO

con bypgss y batq{a agua de post+a! ntam¡ento
KRC1 ED

KRC2.ED

KRC3.ED

KBC4-ED

KRCs-ED

RECUPERADOR DE CALOR VERTICAL ELECTRÓNICO

cll bypass y batgía agua Ce pqst-qalentamiento

4151000551 KRC]-ED

4151000552 KRC2-ED

4151000553 KRC3-ED

4151000554 KRC4-ED

d1510q0555 K8C5{D

41 51 000E31

41 51 000532

41 51 000533

41 5r 000534

41 51 000535



RECUPERADORES DE CALOR SERIE KRC-ED

VALORES SEGÚN UNE EN 1886: 2OO8

KRC 1 ED L3 M)

KRC 2 ED _-!!(M)
L3 (M)

D1(M)

D1

F7

F7

n

VENTILAcIóN ruO RESIDENcIAL

T4M
T4 TB4

TB4{qc_qq
KRC 4 ED

pr (M)-

Dl(M)

F7p1 (M)__

(M) ,, _ T4M _,
L9{\¡I

L3 (M)

F7M - 14(M)

T4 (M)

M

TB4 (M)

KRC 5 ED TB4 ([0

A1

TEST FUGAS SEOÚH UNE EN L3L4L-7

ENERNO.

ETTERNO

INIE_BXA

KRC 1 ED

PRES|óN PosnrvA 4!q-Pa_
pnrs6ru ¡¡reRlvl ¿oo pa

2x150 230 50 Hz, 1F

2x290 230 V, 50 Hz, 1 F

DATOS ELÉCTRICOS

?IU
2x1,3

IP 20 CLASE F

IP 20 CLASE F

A3

A2

A2

M
__M_

A1

M
A1 A1

___43 A3 A2 M

1,4

2,7

tP 20

tP 20KRC 2 ED

KRC3ED,

r8q €q
2x373

2x550

IP 20 CLASE F

IP 20 CLASE F 230

230 V, 50 Hz, 'lF 2x3,8

230 50 Hz, 1F 2x

KRC 5 ED 2x750 230 V, 50 Hz, 1 F 2x9,6

NIVEL DE POTENCIA SONORA

KRC 1 ED 4V

KRC 2 ED 4V 99,q
74,1KRC 3 ED 3V

KRC 4 ED 3V

7,7 tP 20

Hz,1F50

230 V, 50 Hz, 1 F

9,7

199 _
_ lt?g

lP 20

KRC 5 ED 3V

NIVEL SONORO EI{ EL CANAL DE ENTRADA

KRC 1 ED 4V

KRC 1 ED 3V

60,3 63,0

6S,7 66,1

56,8 61,6 59,3

_!7,q
54,S 52,1 46,3

61,6 58,9

IP 54 CLASE B

NIVEL SONORO SEGÚN UNE EN ISO 3747 - CLASE 3

59,0 62,5 53,5 I
53,2 47,0

71,1 65,1 61,6 52,4

39,6 56,6

4't,1 60,6

46,0 67,7

56,6 49,9 66,8

59,4 52,3 53,9 7t,5

52,3 60,7

42,2 40,8

37,9 31,3 37,8

71,7

68,0

51,2 50,1 61,7

79,2

,!2,r9
75,6

gqp

73,6

_,_q,3,3

52,3KRC 1 ED 2V

NIVEL SONORO EN EL CANAL DE ENTRADA [dB]

KRC 2 ED 4V

KRC 2 ED 3V

KRC 2 ED 2V

NIVEL SOilORO EN EL CANAL OE ENTRADA

KRC 3 ED 3V

KRC 3 ED 2V

KRC 3 ED 
.IV

NIVEL SONORO EN EL CANAL DE ENTRADA

KRC 4 ED 3V

KRC 4 ED 2V

KRC 4 ED lV
NIVEL SONORO EN EL CANAL DE ENTRADA

KRC 5 ED 3V

KRC 5 ED 2V

5

2

56,356,9 69,8

75,5

74,7

85,4

81,1

PüEIfiE IÉRITEOnlsunmcnrÉnNnlTUGAIi FLNOTUGAS ESNUCIURAo¡roRmrclot rsnucrunlM00.

mc5E0MC{EDMC3 EDKR8 2 EOÍnclmc0ltDtct0ilEs 0t tl{saY0RIGAS

230 V, 50 Hz, 1 F

230 V, 50 Hz, 1 F

230 V, 50 Hz, 1 F

CLASE flE AI.AI.IIIETOcoBRrEr{IE ilinilA (A}CLASE OE A¡SLAI,IEIIIOPoIEilClt M CORSIEIIIE (Al
UIIE AD

uloulH¡UEilNUOORES

47,4

46,4

49,3

35,7

39,1

l25Hz 250 H¡ 500 H¡ I r.ooonr I z.oooHr I l.oooru \ dB(A)8.ü10 H¿

49,752,9

46,8

. _48,7

37,3

62,9

61,6

72,3

68,6

68,8

64,9

58,3

65,8

62,3

62,7

60,2

56,2

62,8

57,9

60,6

57,0

73,0 76,4

69,8

77 72,6

70,4 73,1

69,668,4

58,7

66,1

67,0

65,0

64,7

63,7

6S,3 67

63,2

,_ 70,1

66,2

74,4

72,5

72,0

l4
67,279,6

74,7

71

74,7

,74,3
72,2 60,4 58,9

80,9 79,9 80,3 76,1 75,578,7

75,3 76,8 76,1 75,7 71,8 71,6

70,7 71,2 69,6 65,3 66,869,9KRC 5 ED lV

72,8

_9!,5

64,5.

61,2

74,6



vENTrLAcrón ruo REsTDENcTAL

O

DrMENsroNEs y coNF¡ouRrcróu DE LA UNTDAD HoRTzoNTAL

KRCl-EDH 450

KRC2-EDH

KRCs-EDH

KRC4/5-E0H 1.050 2.t80 1.340 400 342 3631379

DrMENsroNEs y coNFIeuRRcró¡¡ DE LA UNTDAD vERTTcAL

KRCl -EDV
KBC2-EDV 550 1.420 900 250 232 115

KRC3-E0V

ABC
mm mm mm

KRC4/5-EDV 1.050 2.180 1.340 400 342 363n79

RECUPERADORES DE CALOR SERIE KRC-ED

E

l(rc-80 H (Hotrontof) - VISTA DISDE ARRIEA

extraccióndettocal +

aire de renovación +
->admisión

exputsión a[
exter¡or

+

Configuración entradas - satidas

6 E PESO

mm mm lq

1.420 S00 200 232 99

550 1,420 900 250 232 115

840 1.800 1.100 315 28s 276

U

nCSv (rerlicoD - VBIA L IEIAI

admisión €

expulsión at exterior €

{- extracción
del tocal

.- airede
renovación

Configuración entradas - salidas

ABCgEPESO
mm mm mm mm mm lq

450 1.420 S00 200 232 99

840 1.800 1.100 3rs 285 276

ffi



RECUPERADORES DE CALOR SERIE KRC-DPE

AtREI A|RE HOR|ZONTAL
Y VERTICAL FLUJOS PARALELOS
(A CONTRACORRTENTE)
MEDTA EF|C|ENCIA (DE EFtCtENC|A MíNtMA 76,30/o

A EFICIENCIA MÁKMA 78,2O/O)

VENTILACIóI.I NO RESI DENCIAL

UV NO RESIDENCIAL

Bypass parc¡al 5oo/o

con canaI independiente

GE

cARAcTERísncrs

. Gama de unidades de recuperación de calor de configu-
ración horizontal y vertical, con bypass parcial de serie,

equipadas con un intercambiador de flujos paralelos a contra-
coniente de media eficiencia que permite recuperar una consi-
derable energía del calor ex¡stente del aire extraído del local.

. Estas unidades están provistas de un sistema de filtrado de
polvo y partículas para adaptarse a la normativa existente.

. Gama: 6 modelos de aportación de aire de 500 m3¡h a 2600 m3¡h.

r Ventiladores centrffugos AC 240V-1-50 Hz de multi velocidades.
r Filtros de serie incluidos, M5 para aire de extraccióny F7 para

aire de aportación.
¡ lncluido de serie Control EVO-PH.

MANDO DE SERIE

DETALLES CONSTRUCTIVOS

¡ Revestimiento exterior chapa acero galvanizado con pa-

nel de 25 mm con aislamiento de polietileno de 42kglm3
de densidad.

¡ Perfilería exterior de aluminio.

. Secciones de alimentación y extracción que se completan
con sistema de fltros clase M5, F7 y F9 a elección del
cliente.

. Los ventiladores son de accionamiento directo con
ventilador centrífugo de doble aspiración con motores

eléctricos multi velocidad y puertas laterales extraíbles
para su mantenimiento.

¡ Orientación de conexiones modificables in situ (ver distin-
tas configuraciones).

ACCESORTOS (OPCTONALES)

. Control Er/O-PH lP.

¡ Control EVO-PH lPlRS 485.

. Filtros M5 - F7 - F9.

. Batería post-calentamiento eléctrica.

. Bateía post-calentamiento agua 70160 rc.

. Tejadillos protección intemperie.

. Mseras salida-entrada aire con malla anti-pájaros

. Cualquier posibilidad de control y regulación.

ErP: , 'i ,,



vENTrLAcró¡t t¡o RESTDENcTAL

KRC 1 DPE 432

KRC 2 DPE 77?

1.260KRC 2+ DPE

KRC 3 DPE 77

0,25 ,
0.68

ECOD¡SEÑO

'1104
78,?_

152
77,7

19f
l9-,7

100

100

?qq
200

.0.9 1 .184

KRC 4 DPE

KRC 5 DPE

?!!!!-
2.952

-lB0:{DlE
_KEedDPt

1.656

250

300 1 067

RECUPERADOR DE CALOR DPE HORIZONTAL CON CONTROL ELECTRóUCO

_ KRC-IDPE 432EU3tt!0Ja
972 m3/h a1 00 Pa

1 260 n 2OOPa

1 .656 n:/h a20q Pa _
2.196r3/h a 25_0- Pa

2.952 m3/h a 300 Pa

1,43

2,34

4,151000721

1¡510'972,2
4151000305
415_10007_23

41519W7?g_
4151000J06

KFC.2DPE _
KRC-2+DPE

KRC:3DPE

"Caudal y presión con filtros limpios.

41 51 000730

415L000f31
415L0!0232
41 51 000733

"Caudaly presión con filtros limpios.

KRC 
.1 

DPE

[!q?.lt
llc r4lE
KBC 3 DPE

KRC 4 DPE

KRC 5 DPE

ErIERNO

!r@
q1 04
D](M)

D1 (M)

Dl

Dl N)

RECUPERADOR DE CALOR DPE VERTICAL CON CONTROL ELECTRóNICO

KRC-1DPE 432m14¿100 Pa

Kfier2D¿E,

_, KRC-2+DPE

972 m3lh 1nn P¡

1.260 m3ft a 200 Pa

, __. KRC-3DPE_ 1.656 m3/tl a 200 Ja

Fru)
L3 (M)

L3 (M)

L3 (MI

__ L3(M)

L3 (M)

A3

A3

l|-*(?á) q rronr (ff. h)
Pv-E;nl

(Wi(nis))
^ps,int 

[Pa] llr: ('á)
FLges
inlernoMOD, PEE KW]

Fugas
exierno

TABLA DE SEtEGCIúil SEGÚil GAUDAT AIRE/PRESÚil DISPOIIIBLET)
cÓDrc0 0EscRtPctÓN

cAUDAt lloMlllAt

rABtA DE SETEGG!óil SEGÚil CAUDAT AlnE/PFESÚil D¡SPolllBtEo
cÓDrc0 DESCRIPCIÓN

GAUDAI

FU6AS RTNOFI¡EAS E$NüCIURAOEFOIMACIOil ESÍRUSTURA1r00, PUA|IE IÉRHEOrMsilffaxcnrÉRil[A

M
M

M
M

M
MNEMTIVA 4()(] Pa

PRESÚN POSMVA 4OO PA

MDIFERENCIAL DE PRESIÓN 250 PA A1 A1

xnc 2 oPEmc 1 oPETUGAS IGC 4 OPEfnc 3 oPEff,C 2+ oPt tnc 5 0PE

INTERNO A3 A3 M

RECUPERADORES DE CALOR SERIE KRC-DPE

6,1

1.3

uq
1.77

239

200

346

B,O

3.7!g
30,9

1155 _

1087

r,!4 4q,1 __
41,8

2,1

4,1

7

3,8

2,9_4q
2,3

i,3

VALORES SEGÚN UNE EN 1886:2008

_tz 0!)
F7 (M)

1,9? 380 35,8 _lp

480trl1fta501a
850 m3A a 20 Pa ,

1.780 m3/h a 50 Pa

2.100 m3&a 50 Pa.

2-900 m3/h a -5-0 Pa

4150 m% a 1-0! Pa

En stock permanente

480 á50Pe
850 m3/h a 20 Pa

_1.7_B!r1% a_50 P4

,e100 m% aJo Pa

T,4 (U)

-T! 
q\,t)

T4 (M)

E4 (M)

TB4 (M)

Il_fi)
fz@
F7 (M)

T4 (M)

T4M 
-T4 ([¡)

TB4 00

I91@ _

TB4 (M)

TB4

A1

F7

TEST FUGAS SEGÚN UNE EN L3L4L.7

Al

A1 Al



RECUPERADORES DE CALOR SERIE KRC-DPE

DATOS ELÉCTR¡COS

VENTILAcIóN NO RESIDENcIAL

tP 20

._ 2,7

7,7

tP 20

tP 20

lP 20

tP 20

KRC 1 DPE 2 x 150

KRC 2 2x290
KRC 2+ DPE 2x400

, -2x 7

2x1,3
2x IP 20 CLASE F

IP 20 CLASE F 230 V, 50 Hz, 1F

IP 20 CLASE F 230 V, 50 Hz. 1F

tP 20

55,3

230V,50Hz, lF lP 20

36,5 45,0 50,4

36,8 43,2 57,7

41,6 59,5

38,7 60,4

40,0 61,8

50,4 42,2 40,7 67,1

4S,8 61,2

40,8 55,4

30,6 39,2 50,9

30,2 39,7 47,1

65,4 72,5

50,7 59,5 68,1

43,1 4S,0 61,6

33,5 37,7 51,5

61,0 62, 75,2

60,8 58,0 58,8 73,4

53,7 54,5 71,0

62,7 76,8

58,4 58,4 73,6

$q!_QlE
KRC 4 DPE

2x400 230 2x3,8 7,7

7,72x550 230 50 1F 2x4,8

KRC 5 DPE 2x750 2l9rJ'o[z-11 2x

NtvEL DE POTENCTA SONORA (dB)

. 1DPE 4V

KRC - 2+DPE 3V

KRC .3DPE 3V

KRC . 4DPE 3V

KRC . sDPE 3V 77,2 72,9 6t,3

I{IVEL SONORO EN EL CANAL DE ENTRADA

F

NIVEL SONORO SEGÚN UNE EN ISO 3747. CLASE 3

51,6 51,2

56,9 6t,3 43,9

64,7 M,7 36,7

67,1 64,9 44,4 36,3

70,4 65,6 58,9 54,2 47,6 39,0

38,3

xnt - zope iv

KRC - 1DPE 4V

KRC - 1DPE 3V

KRC - ]DPE 2V

52,6

4S,1

59,3

54,0

47,1 50,1

49,5

50,5 46,2

61É

55,9

KHC. lDPE 1V

NIVEL SONORO EI{ EL CANAL DE ENTRADA

4V

KBC . 2DPE 3V

KRC - 2DPE 2V

KRC - 2DPE 1V

NIVEL SONORO EI{ EL CANAL DE ENTRABA

3V

KRC - 2+DPE 2V

KRC - 2+DPE lV

NIVEL SONORO EN EL CANAL DE ENTRAOA

KRC - 3DPE 3V

rnC - áopr zv

KRc:.óPE 1V

NIVEL SOI{ORO EN EL CANAL DE E]{TRADA

KRC - 4DPE 3V

KRC .4DPE 2V

KRC .4DPE 1V

NIVEL SONORO EN EL CANAL DE ENTRADA

KBC - 5DPE 2V

KRC . sDPE 1V

44,0 47,1 46,7 40,4

63,8 70,1 72,4

58,9 66,4 68,1

53,6 60,8 61,5

47,6 52,7 M,4

67,0 78,S 60,9

66,6 77,1 77,2 5S,6

67,5 68,B 75;l 56,4 58,6

76,7 78,1 66,3 63,6

72,3 75,2 63,0

79,6

61

70,8

68,S 55,9
i

qq5
52,8 48,7 66,9

78,9

75,2 71 7

72,6 65,2 66,3

69,3 61,4 62,4 63,6 74,2

65,5 71,8 67,4 64,1

86,5 80,0

85,5 78,3

82,2 76,7

57,0

70,1

67,2

56,7 69,5

83,4

82,2

79,4

72,4

1F

1F

230

230

230

50

50

IP 20 CLASE F

IP 20 CLASE F

coRREnrE MlitrrA (a)mrEilcu (w) Aur¡H¡IAcró[
UIIIDAII

cusE 0E Alsr.AIllEl¡To8OBRHITE ilAIlMA (A)CI¡SE 0E AISUtillE[f0

VEITTILi0ORES l,uQutHl

7

58,0

58,B

47,"1

56,

500 Hz 1300 [z 2.000 Hz250 Hzl25llz IdB(A)8.000 Hz4.000 llz

77,4 72,0 70,2 74,076,8

68,676,8

73,4



vENTrLAcróN no REsTDENcTAL

DIMENSIONES DE LA UNIDAD (mm) Y PESO (kg) HORIZONTAL

KRG 1 DPE

KRC 2 DPE

XnC z+ oPF

KRC 3 DPE

RECUPERADORES DE CALOR SERIE KRC-DPE

RECUPERADOR KRG DPE
AB
mm mm

ca
mm mm

E PESO

rnm kS

370 1.100 1.050 200 185 t4
430 1.200 t.t50 250 215 91

500 1.460 1.300 315 283 142

s50 1.460 1.300 315 283 150

o

RECUPERADOR KRG DPE
ABCAEFGPESO
mm mm mm mm mm mm mm kg

KRCsDPE 640 2300 lS80 400 327 350 2S0 291



VENTILACIóru NO RESIDENcIAL

RECUPERADORES DE CALOR SERIE KRC-DPE

DTMENSIONES DE LA UNIDAD (mm) Y PESO (kg)VERTICAL

160

{

A
c

-

trJ

g

RECUPERADOR KRC DPE VERTIGAL

ABCgDEFGHPESO
mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

KRC 2 DPE 430 1.200 1.150 250

I

G

185 245 72 154 2't5 91

XRC 2+ DPE 500 1.460 1.300 315 220 325 125 214 273 142

KRC 3 DPE 550 1.460 1.300 315 220 325 125 214 273 150

CON FIGURACIóN VERTICAL VISTA LATERAL

KV I SV I IV I t MV

r> r> r> r>

r> r> r> r> r> r> r> r>
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vENTrLAcró¡r ¡¡o RESTDENcTAL

RECUPERADORES DE CALOR SERIE KRC-DPE

rnsmucróN EN TEcHo KRc - DPE HoRtzoNTALLl212+13

I Espacio mínimo de mantenimiento
para configuración estándar (mm)

I Espacio mínimo de mantenimiento
para configuración estándar (mm)

KRC 1 DPE

A (mm)

250

B (mm)

1.100

C (mm)

1.050

D (mm)

380

E (mm)

500

KRC 2 DPE 350 1 .200 ',l .150 430 500

XRC 2+ DPE 450 1.460 1.300 500 500

KRC 3 DPE 450 1.460 1.300 500 500

|NSTALACIóN EN PLANTA KRC - DPE HORIZONTALLI212+13

cB

KBC 1 DPE

A(mm)

250

B (mm)

1.100

C 0nm)

1.050

D (mm)

380

E (mm)

500

KRC 2 DPE 350 1.200 1.150 430 500

IGC 2+ DPE 450 1.460 1 .300 500 500

IGC 3 DPE 450 1.460 1.300 500 500



vENTrLAcrót¡ t¡o RESTDENcTAL

RECUPERADORES DE CALOR SERIE KRC.DPE

¡rusrnucróN EN TEcHo y pLANTA KRc-DPE HoRtzoNTAL 4/5

2300

lNsmucróN EN eLANTA KRc - DpE vERTtcAL Ll212+13

I Espacio mínimo de mantenimiento
para configuración estándar (mm) KRC 1 DPE

¡GC 2 OPE 't .150 1 .200 600

IGG 2+ DPE 1 .300 1.460 600

KBC 3 DPE 1 .300 1.460 600

A (mm)

1.050

B (mm)

1.100

E (mm)

600

500
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DADES DE L'EDIFICI:

X

USOS DE L'EDIFICI:

AIGUA tots els usos P A

X X
X X
X X

X X

70 %

CENTRE BOUMORT - ESPAI D'INTERPRETACIO DE LA NATURA

l/dia

edificis amb demanda d’aigua calenta sanitària 

≥ 50 l/dia a 600 han de disposar de sistema de 
producció d’ACS amb energia solar tèrmica 

USUARIS DE L'EDIFICI

X

  PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D’OBLIGAT COMPLIMENT PROJECTE (1)

X

X

ECOEFICIÈNCIA
PROJECTE D'EXECUCIÓ

X

PRODUCCIÓ NO 
ELÈCTRICA:
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DECRET 21/2006

per protecció patrimoni cultural català

PRODUCCIÓ  
ELÈCTRICA per 
efecte Joule:

ADOPCIÓ DE CRITERIS  AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS   
EDIFICIS.                                                                                  

contribució mínima d’energia solar en 
producció d’ACS

RESIDUS.  DOMÈSTICS tots els usos

ALTRES USOS (sense 
perjudici d’altres 
normatives)

HABITATGES (adaptant-se a 
les ordenances municipals)

les diferents unitats privatives disposen segons 
el seu ús un sistema d’emmagatzematge per 
separat dels diferents tipus de residu :

al'interior de les unitats privatives

a un espai comunitari X

preveu un espai fàcilment accessible de      150 

dm3 per separar les fraccions següents:   
envasos lleugers, matèria  orgànica, vidre, paper/cartró i rebuig

al menys una família de productes de la
construcció de l’edifici (productes destinats al
mateix ús), haurà de disposar d'un dels
següents : etiqueta ecològica tipus I (UNE-EN ISO 14024/2001)

etiqueta ecològica de la Unió Europea

l’edifici no compta amb suficient assolellament

en rehabilitació per la configuració prèvia de l’edifici 
o de la normativa urbanística

no és d’aplicació quan :

l’aportació energètica és cobreix amb altres fonts
d’energies renovables

marca AENOR Medioambiente

etiqueta ecològica tipus III (UNE 150.025/2005 IN)

la zona no té servei de gas canalitzat

distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de
Catalunya

contribució mínima d’energia solar en 
producció d’ACS

zona climàtica

%

RENTAVAIXELLES

ús docent, sanitari o esportiu: aixetes lavabos i dutxes : temporitzadors o detectors de presència

X
Administratiu (centres de l'Administració pública, 
bancs,oficines)

Gran rehabilitacióNova edificació Reconversió d'antiga edificació

Habitatge

Residencial col·lectiu ( hotels, pensions, residències, 
albergs )

Esportiu ( polisportius, piscines i gimnasos)

obertures de cobertes i façanes d’espais habitables amb vidres dobles o similar :      Km [ 3,30 W/m2K 

parts massisses de tots els tancaments verticals exteriors, ponts tèrmics inclosos : Km [ 0,70 W/m2K 

(2)(3)

demanda ACS a 600

en edificis de nova planta per limitacions de la 
normativa urbanística que impossibilita la superfície 
de captació

cal justificar-ho adequadament a la memòria

X

X
obertures de cobertes i façanes orientades a sud-oest (± 900), disposen d’element o tractament a l’exterior o 
entre els dos vidres tal que : factor solar de la part envidrada S[ 35%

CONCA DE DALT, PESSONADA

AIXETES

SANEJAMENT

X

ENERGIA tots els usos

l’aportació energètica solar és cobreix amb altres 
fonts d’energies renovables

aixetes de lavabos, bidets, aigüeres i equips de dutxa: cabal Q  [ 12 l/min; Q ≥ 9 l/min a 1 bar

cisternes de vàters amb mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible

M

xarxa de sanejament separada per aigües residuals i  pluvials fins arqueta fora propietat o limit més proper

X

PROTECCIÓ SOLAR

AILLAMENT TÈRMIC
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ADOPCIÓ DE CRITERIS  AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS   
EDIFICIS. 

DECRET 21/2006

PRODUCTES

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos

no és d’aplicació quan :

si es preveu la instal·lació d’aparell rentavaixelles: a l’espai previst, hi haurà una presa d’aigua freda i una 
d’aigua calenta 

per la producció d’ACS s’utilitzen resistències 
elèctriques amb efecte Joule; a qualsevol zona 
climàtica:

Municipi:
Situació:

ECOEFICIÈNCIA
PROJECTE D'EXECUCIÓ

(JUSTIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

X

X
X

PALLARS JUSSA

(JUSTIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

Comarca
X

Docent (escoles infantils i centres de formació primària, 
secundària, universitària i professional)

Sanitari (hospitals, clíniques, ambulatoris i centres de salut)
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P A

P A

5

5

5

6

6 6 X

6

5

4

6

8 8

4

5 5

4 4

4

5

8

7

3 3

26

(1)

(2)

(3)

X

X

X

MATERIALS

CONSTRUCCIÓ

AILLAMENT TÈRMIC

AILLAMENT ACÚSTIC

 PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D'OBLIGAT COMPLIMENT

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en

un 30% de 0,70 W/m2K ;       Km [ 0,49 W/m2K

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en

un 10% de 0,70 W/m2K ;       Km [ 0,63 W/m2K

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en

un 20% de 0,70 W/m2K ;       Km [ 0,56 W/m2K

entre interior d’habitatges i espais comunitaris: aïllament mínim a so aeri R de 48 dBA

elements horitzontals i parets separadores entre propietaris o usuaris diferents: aïllament mínim a so aeri R
de 48 dBA

PROJECTE PARÀMETRES AMBIENTALS D’OBLIGAT COMPLIMENT

M  EDIFICIS D’HABITATGES  exclusivament

AILLAMENT ACÚSTIC X

PUNTSen la construcció de l’edifici cal obtenir un mínim de 10 punts, utilitzant algunes de les solucions 
constructives següents:

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos

PROJECTE

M

sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície dels tancaments exteriors

sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície de l’estructura

DISSENY  DE L'EDIFICI

X

en edificis d’habitatges que el 80% d’aquests rebin a l’obertura de la sala una hora
d’assolellament directe entres les 10 i les 12 hores solars, el solstici d’hivern

façana ventilada a orientació sud-oest (± 900)

coberta enjardinada

coberta ventilada

X

PROJECTE

enllumenat d’espais comunitaris o d’accés amb detectors de presència, sense que afecti
negativament al sistema d’enllumenat

Cal especificar a quin dels documents: memòria M, planols P o/i amidaments A es justifiquen les solucions adoptades

INSTAL·LACIONS

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües pluvials de l’edifici

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües grises i pluvials de l’edifici

utilització d’energies renovables per obtenir la climatització (calefacció i/o refrigeració) de
l’edifici

X
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Per algunes zones climàtiques, els requeriments del CTE, son més restrictius que els del decret de ecoeficiencia

Per tal de no entrar en contradicció amb el Codi Tècnic de l’Edificació, a partir de la data d’aplicació obligatòria del Document Bàsic HE
(29/09/2006) la Km s’assimilarà a la UMlim, és a dir, a la Transmitància límit mitjana dels murs de l’edifici (taules 2.2 del CTE)

RESIDUS D'OBRA tots els usos

El projecte d'execució incorpora un pla de residus de la construcció, quantificant els residus generats per tipòlogies 
i fases d'obra. Defineix les operacions de destriament o recollida selectiva que es preveuen realitzar a obra,
especificant la reutilització in situ i/o identificant els gestors de residus autoritzats

en edificis d’habitatges, les obertures dels tancaments exteriors sobreexposats o exposats
(NRE-AT/87), disposen de solucions de finestra, doble finestra o balconada, on el conjunt
de bastiment i envidrament tenen aïllament a so aeri R de  ≥ 28 dBA

en els edificis d’habitatges, els elements horitzontals de separació entre propietats i usuaris
diferents, i també les cobertes transitables, tenen solucions constructives en les que el
nivell d’impacte Ln en l’espai inferior sigui [  74 dBA

utilitzar al menys un producte obtingut del reciclatge de productes (de la construcció,
pneumàtics, residus d’escumes, etc)

en cas de demolició prèvia, reutilitzar els residus petris generats en la construcció del nou
edifici

que les diferents entitats privatives de l’edifici disposin de ventilació creuada natural



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AN 5.-Enderrocs i residus d´obra. 
 
 
 
 



Obra:
Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 30,00 30,00

totals d'excavació 30,00 t 30,00 m3

no no

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 18,792 0,512 10,651

formigó 170101 0,084 0,084 0,062 0,062

petris 170107 0,052 9,074 0,082 0,082

metalls 170407 0,004 0,004 0,001 0,001

fustes 170201 0,023 1,623 0,066 2,066

vidre 170202 0,001 0,001 0,004 0,004

plàstics 170203 0,004 0,004 0,004 0,004

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,004 0,018 0,008

……… - 24,100 - 24,100

................. 0,000 0,000 0,000 0,000

.................. 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 53,69 t 0,7544 36,98 m3

Codificació residus LERPes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 11,7601 0,0896 12,2646

obra de fàbrica 170102 0,0150 5,0162 0,0407 5,5730
formigó 170101 0,0320 4,9929 0,0261 3,5670

petris 170107 0,0020 1,0763 0,0118 1,6158
guixos 170802 0,0039 0,5377 0,0097 1,3309
altres 0,0010 0,1369 0,0013 0,1780

   embalatges 0,0380 0,5843 0,0285 3,9066

fustes 170201 0,0285 0,1653 0,0045 0,6162
plàstics 170203 0,0061 0,2163 0,0104 1,4172

paper i cartró 170904 0,0030 0,1137 0,0119 1,6267
metalls 170407 0,0004 0,0890 0,0018 0,2465

totals de construcció 12,34 t 16,17 m3

- altres

-

-

-
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IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

totals d'enderroc 

és residu

DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

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

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

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

tipus

quantitats

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar -

 abocador

Residus d'enderroc 

Carrer Carretera nº3, Pessonada.

CONCA DE DALT

no

Comarca : PALLARS JUSSA

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

mateixa obra altra obra

CENTRE BOUMORT

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu
reutilització

Residus de construcció

-
Terres contaminades

Residus que contenen PCB

-

especificar

especificar -

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002



-
-
si
-
-
-

si
si
si
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

1,60 t 2,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 1,60 t 2,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada
terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 0
argiles 0
altres 36
terres contaminades 0

Total 36

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 5,08
Maons, teules i ceràmics 40 23,81
Metalls 2 0,09
Fusta 1 1,79
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,12
Paper i cartró 0,50 0,11
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no si

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

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes si si

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no si

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

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

0,00 36,000,00
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0,00
0,00

36,00
0,00

0,00

0,00
0,00

(m3)
0,00
0,00

0,00
0,00

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

R.D. 105/2008

0,00
0,00

si especial

si no especial
no no especial

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

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

no no especial
no no especial

no inert
no no especial

no inert

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

tipus de residucal separar

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

6.-

                    fusta en bigues reutilitzables

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne
millorar la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.-

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

minimització

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

Terres per a l'abocador



-

-

si

tipus de residu
runes Diposit controlat Polígon industrial 16. Paratge els E.1265.11

Tremp Capblonc. Parc 372. 25620 Tremp.
runes Planta de reciclatge Polígon industrial 4. Barranc Espona E.1170.10

Castell de Mur Parc 8

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 1

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització***

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3
5,00 €/m3

5,00 €/m3 0,00 €/m3

Terres 36,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3
15,00 €/m3

Formigó 4,90 -

Maons i ceràmics 21,90 328,54

Petris barrejats 2,29 34,38

Metalls 0,33 5,01

Fusta 3,62 -

Vidres 0,01 -

Plàstics 1,92 28,78

Paper i cartró 2,20 32,94

Guixos i no especials 2,04 30,56

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,01

660,63

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

546,05

0,00

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

m3

euros

0,00 - -

- 11,46

43,46 18,11 14,49

0,06

-

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

PRESSUPOST 
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-

58,79 24,50

0,13

-

-

100,00

19,60

0,02

180,00 324,32

Valoritzador / Abocador          

-

200,43

runa neta

1,67

109,51

Compactadores

-

Costos*

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

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva
correcta gestió

-

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

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

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

-

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

1778,38

Classificació          

gestor adreça codi del gestor

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

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

9,59 -

-

- 10,98 -

- 10,19

102,44 476,00 358,43

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
gestió fora obra

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

Altres conceptes

2.143,55

El volum dels residus és de : 89,15

El pressupost de la gestió de residus és de : 2.143,55



unitats 1

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats 1 unitats 1

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)
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Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

documentació gràfica

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

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

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

-

-

-

-

-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

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

-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat.



T 36,00 T

T 64,43 T

   Càlcul de la fiança
Residus d'excavació * 36 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc * 64,43 T 11 euros

Tones

euros
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FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET  89/2010

Percentatge de reducció per 
minimització

Previsió inicial de l'Estudi

36,00

** Fiança mínima 150€

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

396,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 708,73

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en 
un percentatge del:

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de 
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest 
document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de CONCA DE DALT

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

64,43

Total excavació (tones)

Total construcció i enderroc (tones)

1.104,73Total fiança **

100,4

euros/T

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

FIANÇA

fiança



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AN 6.-Compliment del Codi d´accessibilitat. 

 
 
 
 













 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AN 7.-Relació de la normativa d´aplicació. 
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Novembre 2021 
 

 

 

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 el Reglament 
(UE) 305/2011 pel qual s’estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció, i els 
Reglaments que el complementen. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: 
 

Color negre: legislació d’àmbit estatal 

Color granate: legislació d’àmbit autonòmic 

Color blau: legislació d’àmbit municipal 
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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 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

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) i per RD 1675/2008 (BOE 
18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat (BOE 
11/03/2010) 
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 

Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Reglamento (UE) 305/2011, modificat pel Reglamento (UE) 2019/1020, i els Reglaments Delegats que el complementen 

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) 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

 
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 mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). 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) 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos 

RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016) 

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 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 

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 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 
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 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

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) 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 
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” 

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 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
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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 

HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

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 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

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) 

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-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica 

HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques 

HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

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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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 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

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)   
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 HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Condicions per al control 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 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

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 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores  

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

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. 

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,  

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 

Resolución 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 per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 

Instrucció 6/2006  

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors” 
del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 
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Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016) 

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 

 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

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 de protecció contra el radó 

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 
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Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  

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) 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

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) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, 
del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 

CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

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).  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)  

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) 

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/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús no inscrites al Registre 
d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 

Instrucció 1/2015, de 12 de març 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) 

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió 

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 
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Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 

 

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)  

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) 

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) 

 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) 

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 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

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 SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
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Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  

Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021) 

 
Control de qualitat 

 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

CONTROL-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 

Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011), modificat pel Reglamento (UE) 2019/1020 i els Reglaments Delegats que el complementen. 

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 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 

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. 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 
 

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) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) 

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) 
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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 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
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AN 8.-Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

 



 

 
 
 
 

ESTUDI  BÀSIC DE  SEGURETAT  I  SALUT 
 
 
 
 
 
 

ÍNDEX 

 

 

 

1 DADES DE L'OBRA 

 

2 DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 

 

3 COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 

 

 



 

1 DADES DE L'OBRA 

 

1.1 Tipus d'obra 

Rehabilitació de les antigues escoles de Pessonada en un Espai d’interpretació de la 
natura, el Centre Boumort. 

 

1.2 Emplaçament 

Carrer Carretera nº3 de Pessonada. 25518 Conca de Dalt. 
 

1.3 Superfície construïda 

171,16 m2 

 

1.4 Promotors 

Ajuntament de Conca de Dalt 
 

1.4 Arquitecte autor del Projecte d'execució 

Elisabet Claró Tolsau. Arquitecte. DNI 41095040C. 

 

1.5 Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

 Elisabet Claró Tolsau. Arquitecte. DNI 41095040C. 

 

2 DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 

 

2.1 Topografia 

Topografia amb desnivells poc acusats. 

 

2.2 Característiques del terreny: resistència, cohesió, nivell freàtic. 

Terreny consolidat, no s’actua sobre els fonaments. 

 

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

Nucli rural poc habitat. 

 

2.4 Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades. 

Afectació d’un punt de llum exterior en pal de formigó. 

 

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

Confronta un vial de 4 a 5 mts d’ample de molt baixa densitat de circulació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
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3.1 INTRODUCCIÓ 

 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

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



 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

 

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

 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir 
els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

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

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de 
dedicar a les diferents feines o fases del treball 

i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es 
realitzi a l'obra o prop de l'obra. 

 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

 

1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  
amb els següents principis generals: 

a) Evitar riscos 

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

c) Combatre els riscos a l'origen 

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels 
llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de 
reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 



 

f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 
l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència 
dels factors ambientals en el treball 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 

i) Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

 

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

 

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

 



 

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

 

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

 

 

3.3.1 MITJANS I MAQUINÀRIA  

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 

- Riscos derivats del funcionament de grues 

- Caiguda de la càrrega transportada 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 

 

3.3.2 TREBALLS PREVIS 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de materials 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 
reaccions químiques) 

 

 

3.3.3 ENDERROCS 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Fallida de l'estructura 



 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Acumulació i baixada de runes 

 

 

3.3.4 MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 

 

3.3.5  FONAMENTS 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Fallides de recalçaments 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 
reaccions químiques) 

 

 



 

  3.3.6  ESTRUCTURA 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 
reaccions químiques) 

- Riscos derivats de l'accés a les plantes 

- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

 

 

3.3.7 RAM DE PALETA 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 
reaccions químiques) 

 

 

3.3.8 COBERTA 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 



 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes de pals i antenes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 
reaccions químiques) 

 

 

3.3.9 REVESTIMENTS I ACABATS 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 
reaccions químiques) 

 

 

3.3.10 INSTAL·LACIONS 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobresforços per postures incorrectes 

- Caigudes de pals i antenes 

 

3.3.11 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS 
ESPECIALS (Annex II del R.D.1627/1997) 

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

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

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

4  Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

5  Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

6  Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de 



 

terres subterranis 

7  Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

8  Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

9  Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

 

 

 

3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 

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

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

 

 

3.4.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

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

- Senyalització de les zones de perill. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior 
de l'obra com en relació amb els vials exteriors. 

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària. 

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

- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents. 

- Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants. 

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra. 

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, 
control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc. 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra. 

- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat. 

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

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de 
rases. 

- Utilització de paviments antilliscants.  

- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Col·locació de xarxat en forats horitzontals. 

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

- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades. 

- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides. 

- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes. 

 

 



 

3.4.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de 
partícules. 

- Utilització de calçat de seguretat. 

- Utilització de casc homologat. 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir 
punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, 
la utilització del qual serà obligatòria. 

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

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament 
sorollosos. 

- Utilització de mandils. 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els 
treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire. 

 

3.4.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

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

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

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

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

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

 

 

3.5 PRIMERS AUXILIS 

 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

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

 

 

 

 

 

 
 

Barcelona, Abril de 2022. 
Elisabet Claró Tolsau.  
Serveis Tècnics. 



1/3 

OFICINA CONSULTORA TÈCNICA 

Setembre 2016 

 

NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE 
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
TEMPORALES O MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    
(DOCE: 26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la 
Directiva 92/57/CEE 

 
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             
(BOE: 10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero            
(BOE: 31/01/97) i les seves 
modificacions 

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS 
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE 
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN 
ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 
(BOE: 23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 
l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols 
de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 
09/03/1971) 

RD 486/1997, 14 de abril               
(BOE: 23/04/1997) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR 
DE LA CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  
(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 
1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES 
MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES 
A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 

 
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON 
LA EXPOSICIÓN AL RUIDO  

RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006) 

 
 



2/3 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS 
A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE 
RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS 
TRABAJADORES 

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS 
AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN 

RD 488/1997.   
(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 
DURANTE EL TRABAJO 

RD 664/1997.  
(BOE: 24/05/97) 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS 
A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

RD 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO  

RD 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

RD 614/2001  
(BOE: 21/06/01) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON 
LA EXPOSICION A  AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 374/2001 
(BOE: 01/05/2001). mods  
posteriors (30/05/2001) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

O. de 20 de mayo de 1952            
(BOE: 15/06/52) i les seves 
modificacions posteriors 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A 
LINIES ELÈCTRIQUES 

 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 
30/11/1988) 

 
ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º 
A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  
(BOE: 05/09/70; 09/09/70)       
correcció d'errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE 
OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

 

O. de 31 de agosto de 1987          
(BOE: 18/09/87) 

 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 
REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

RD 836/2003. 27  juny,               (BOE: 
17/07/03).  vigent a partir del 17 
d’octubre de 2003. (deroga la  O. de 
28 de junio de 1988    (BOE: 07/07/88) 
i  la modificació: O. de 16 de abril de 
1990 (BOE: 24/04/90))  

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        
(BOE: 16 I 17/03/71)                  
correcció d'errades (BOE: 06/04/71)             
modificació: (BOE: 02/11/89) derogats 
alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997, RD 
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 
I RD 1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        
(DOGC: 27/01/98) 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

CASCOS NO METALICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 
modificació: BOE: 25/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           
modificació: BOE: 28/10/75  

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES 
FACIALES 

 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 
modificació: BOE: 29/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 
modificació: BOE: 30/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   
modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA 
AMONÍACO 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 
modificació: BOE: 01/11/75 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AN 9.-Plecs de condicions. 

 
 
Es farà servir el banc de preus del Banc ITEC 2021-2022 de Lleida per rehabilitació. 
 
S’ajunta en PDF el Plec corresponent al Pressupost. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AN 10.-PROJECTE D’USOS. 



15PROJECTE D’ÚSOS DEL CENTRE BOUMORT COM ESPAI D’INTERPRETACIÓ DE LA 
NATURA 

2.2.1.- 33BOBJECTE DEL PROJECTE 

Aquest projecte pretén definir i aportar la informació necessària per a què l’edifici de les antigues escoles 
de Pessonada sigui utilitzat com a centre d’interpretació, acollida i observació de la natura de l’espai 
Xarxa Natura 2000 Serra de Boumort. 

El nucli de Pessonada pertany al terme municipal de Conca de Dalt, al Pallars Jussà.  L’espai Xarxa 
Natura 2000 Serra del Boumort, és identificat amb el codi ES5130010 i pertany a la regió alpina. 

2.2.2.- 34BANTECEDENTS 

16BLa Xarxa Natura 2000  

L’any 1992 va ser aprovada pel Consell de les Comunitats Europees la Directiva 92/43/CEE, de 21 de 
maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres, coneguda també 
com la Directiva hàbitats. 

A Europa, els principals precedents d’aquesta Directiva són la Directiva 79/409/CEE, de 2 d’abril de 1979, 
relativa a la conservació de les aus silvestres (recollida per la Directiva hàbitats), coneguda també com la 
Directiva de les aus, el Conveni de Berna i el Projecte CORINE biòtops. 

En la legislació de l’Estat espanyol, la transposició de la Directiva hàbitats es materialitza en el Reial 
Decret 1997/1995, de 7 de desembre, pel qual s’estableixen mesures per contribuir a garantir la 
biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres. 

Posteriorment, el Consell de les Comunitats Europees ha aprovat la Directiva 97/62/CEE, de 27 d’octubre 
de 1997, que adapta al progrés científic i tècnic la Directiva 92/43/CEE. Bàsicament consisteix en una 
millora, modificació i substitució dels annexos I i II de la Directiva hàbitats. En la legislació espanyola, 
aquesta nova directiva que modifica la Directiva hàbitats ha quedat transposada mitjançant el Reial decret 
1193/1998, de 7 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 1997/1995. 

L’objectiu global de la Directiva hàbitats, descrit en l’article 2.1, és "contribuir a garantir la biodiversitat 
mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres en el territori europeu dels 
estats membres". Això queda definit en dos objectius concrets: la creació de la Xarxa Natura 2000 per a la 
conservació dels hàbitats naturals i dels hàbitats de les espècies (articles 3 al 11) i el sistema de protecció 
global de les espècies (articles 12 al 16 i 22)  

L’objectiu de la Xarxa Natura 2000 és la garantia del manteniment (o el restabliment) en un estat de 
conservació favorable dels hàbitats i de les espècies en la seva àrea de distribució natural dins el territori 
de la UE (article 3). 

L’espai de la Xarxa Natura 2000 Serra de Boumort, amb el codi ES5130010 va ser proposat coma Lloc 
d’Interès Comunitari (LIC) l’1 de gener de 1996 i va ser classificat com a Zona d’Especial Protecció per a 
les Aus (ZEPA) el 1 de gener de 2001, convertint-se així en la mateixa data en espai de la Xarxa Natura 
2000. 

Els hàbitats, inclosos en l’Annex I de la Directiva 92/43/CEE, que són presents en l’espai són els 
següents: 

Codi (segons Directiva 67/97/CE): 6210 
Nom: Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre calcari (Festuco-Brometea) 
Prioritat: No prioritari (prioritari si són prats rics en orquídies) 



Codi (segons Directiva 67/97/CE): 9430 
Nom: Boscos de pi negre (Pinus uncinata) 
Prioritat: No prioritari (prioritari sobre substracte calcari) 

Codi (segons Directiva 67/97/CE): 8210 
Nom: Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola 
Prioritat: No prioritari 

Codi (segons Directiva 67/97/CE): 6170 
Nom: Prats calcícoles alpins i subalpins 
Prioritat: No prioritari 

Codi (segons Directiva 67/97/CE): 5110 
Nom: Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos 
Prioritat: No prioritari 

Codi (segons Directiva 67/97/CE): 8130 
Nom: Tarteres de l’Europa meridional amb vegetació poc o molt termòfila 
Prioritat: No prioritari 

Codi (segons Directiva 67/97/CE): 9340 
Nom: Alzinars i carrascars 
Prioritat: No prioritari 

Codi (segons Directiva 67/97/CE): 9530 
Nom: Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra ssp. salzmannii) 
Prioritat: Prioritari 

Codi (segons Directiva 67/97/CE): 8310 
Nom: Coves no explotades pel turisme 
Prioritat: No prioritari 

Codi (segons Directiva 67/97/CE): 6420 
Nom: Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion 
Prioritat: No prioritari 

Codi (segons Directiva 67/97/CE): 6110 
Nom: Pradells de terraprims i replans de roca, calcícoles o basòfils (Alysso-Sedion albi) 
Prioritat: Prioritari 

Codi (segons Directiva 67/97/CE): 5210 
Nom: Màquies i garrigues amb Juniperus spp arborescents, no dunars 
Prioritat: No prioritari 

17BLa Reserva Nacional de Caça del Boumort  

La Reserva Nacional de Caça (RNC) de Boumort va ser creada per la Llei 17/1991 aprovada pel 
Parlament de Catalunya el 23 d’octubre de 1991, amb la finalitat de protegir, fomentar i aprofitar les 
espècies animals que hi habiten en estat salvatge i de preservar els ecosistemes als quals pertanyen. 

La Reserva té una extensió de 13.097 ha. Es troba situada al Prepirineu occidental català, entre les valls 
de la Noguera Pallaresa i del Segre, i abasta tot un seguit de serralades disposades transversalment 
d’una vall a l’altra d’entre les quals destaquen la serra de Boumort que dóna nom a la Reserva, la serra de 
Carreu, la serra de Cuberes i la serra de Batsacans. L’altura màxima de la Reserva s’assoleix al Pic de 
Boumort (2.077 m), al Pi Sec (1.917 m) i al Cap de Carreu (1.848 m).  

Quatre municipis corresponents a tres comarques integren la RNC de Boumort: 
- Conca de Dalt (Pallars Jussà): 5.846 ha. 



- Valls d’Aguilar (Alt Urgell): 2.638 ha.   
- Baix Pallars (Pallars Sobirà): 2.600 ha. 
- Abella de la Conca (Pallars Jussà): 2.013 ha. 

Ens trobem davant d’un paisatge típicament prepirinenc amb serres abruptes i relleu força accidentat que 
dóna peu a forts contrastos, la qual cosa afavoreix que hi hagi una gran biodiversitat en el medi.  

18BPrecedents de creació de centres d’interpretació de la natura  

A Catalunya, segons el Cens d’entitats d’educació ambiental, hi ha diverses entitats que tenen com a 
objectiu fonamental el donar a conèixer la riquesa del medi natural, social i cultural del nostre territori. a la 
societat en general, i als grups d’escolars en particular, per tal que adquireixin uns valors i actituds de 
respecte, estima i protecció vers la natura i el patrimoni socio-cultural del medi que ens envolta.   

Les activitats que realitzen les diferents entitats per tal d’assolir aquest ambiciós objectiu comú són ben 
diverses: les típiques colònies escolars i els campaments d’estiu; tallers específics i crèdits variables; 
visites guiades a espais naturals i indrets històrics; rutes a peu, esports d’aventura, etc. 

D’aquesta manera doncs, tenim que generalment cada centre s’especifica més en un o altre tipus 
d’activitat, i va dirigida, per tant, a un o altre tipus de públic: 

 Les típiques cases de colònies, on es mostren les formes de vida tradicionals del medi rural com
són l’agricultura, la ramaderia, l’elaboració artesanal d’aliments, etc., dirigides, sobretot, a
escolars d’educació infantil i primària. En els darrers anys, però, molts d’aquests equipaments
han evolucionat vers el turisme rural, on els visitants majoritaris són famílies i/o grups d’amics que 
el que busquen és sortir de la gran ciutat i passar uns dies tranquils al camp o a la muntanya.

 Caldria parlar també dels centres vinculats als nombrosos espais naturals de territori català:

- relacionats amb les zones humides: n’hi ha al delta de l’Ebre, als aiguamolls de 
l’Empordà, al Montgrí i el Baix Ter (vora les illes Medes), al delta del Llobregat…  

- lligats al que és el Pirineu i el Pre-pirineu: a les Valls d’Àneu, al Cadí-Moixeró, a la 
Vall de Núria, a la zona volcànica de la Garrotxa, a la Serra del Montsec… 

- i també propis dels sistemes intermitjos, entre la costa i la muntanya: a la Serra del 
Montnegre-Corredor, a les Guilleries, Sant Miquel del Fai, Montseny... 

En aquests tipus d’equipaments la gent el que cerca és un coneixement més ampli de l’indret en 
qüestió. 

Es tracta de centres que van dirigits a escolars que ja disposen d’una certa base, i a aquell públic 
en general que vol gaudir d’un medi que, generalment, li és desconegut o bé pel qual se sent 
atret. 

 Indrets específics, ja sigui de recuperació de fauna (com per exemple el centre de reproducció de 
tortugues de l’Albera o el Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Vallcalent), de
restauració del patrimoni arquitectònic…
En aquest cas, per exemple, també podrien incloure’s el Museu dels Volcans de la Garrotxa
(depenent de la secció de Ciències Naturals del Museu Comarcal), el Museu de les Ciències
Naturals de Tremp, etc.
Són activitats dirigides a un públic molt específic, el qual vol complementar la seva formació
mitjançant el contacte amb experts en aquell tema en concret.

 I el que serien els albergs juvenils (la majoria d’ells gestionats per la Generalitat de Catalunya).
Es tracta d’equipaments dispersos per tot el territori català i que ofereixen la pràctica d’esports
d’aventura durant tot l’any: a l’hivern predominen els esports de neu, mentre que la resta de l’any 
es realitzen altres tipus d’activitats com poden ser l’escalada, la bicicleta de muntanya, el descens 
de barrancs, el rafting, el parapent, el submarinisme, etc.



En aquest cas les activitats va dirigides, sobretot, a gent jove que busca un cert grau de diversió 
però mantenint un cert contacte amb la natura. 

Això, però, no vol dir que en un alberg juvenil, per exemple, no es desenvolupin activitats d’altre 
tipus que no siguin esports d’aventura; tothom qui vulgui pot anar a un alberg, ja sigui amb 
aquesta finalitat, ja sigui per fer una excursió pels seus voltants, o bé per assistir a un curs de la 
flora de la zona. A la majoria dels equipaments es combinen els diferents tipus d’activitats, encara 
que com ja s’ha comentat, es prioritzin unes en detriment de les altres. 

Recentment, la Fundació Territori i Paisatge ha inaugurat a la vall d’Àneu un centre de natura. 
Aquest se situa a les Planes de Son, i ofereix les següents activitats: 

- Excursions guiades pels pobles dels voltants, per conèixer la geologia de la zona, els 
seus boscos…  

- Visites culturals per conèixer els elements de la vida domèstica a les valls 
pirinenques, els principis de l’arquitectura bioclimàtica i d’integració en el paisatge 
que s’han adoptat en el disseny del centre… 

- Exposicions i altres: donar a conèixer els jocs tradicionals de la contrada, interpretar 
l’esfera celest i l’observació del cel nocturn, realització de reportages fotogràfics, etc. 

2.2.3.- 35BJUSTIFICACIÓ DEL CENTRE 

19BConcepte del Centre Boumort com a Centre d’Interpretació de la Natura 

Són molts els centres que s’han creat en els últims anys arreu, sobretot lligats a espais naturals o d’altres 
indrets que ofereixen uns especials valors, i que ofereixen diferents tipus de serveis (guiatge, difusió dels 
valors naturals de l’indret, activitats d’educació ambiental, ... etc.) dirigits als visitants d’aquestes zones i 
moltes vegades de forma especial als escolars. Generalment cadascun d’aquests centres s’ha 
especialitzat en algun tipus d’activitat concreta, en funció de les característiques intrínseques de l’indret 
on s’ubica. 

El Centre Boumort d’Interpretació de la Natura també s’emmarcarà dins d’aquest conjunt de centres “de 
natura” que ofereixen diferents tipus d’activitats lligades a l’entorn natural i social més pròxim. Però, es 
diferenciarà dels altres amb uns serveis i activitats específiques que deriven de les característiques 
especials que ofereix l’espai Natura 2000 Serra de Boumort i dins d’aquest l’entorn més pròxim al centre. 

Aquestes característiques específiques quedaran en certa manera definides també en base als objectius 
que es persegueixen, i que podem resumir en els següents punts: 

a) Constituir un punt d’atenció i d’informació pels visitants. Complirà la funció d’actuar com a
centre de rebuda i d’oficina d’informació turística, dels visitants a la Serra de Boumort que
optin de fer-ho entrant per la vall de Carreu.

b) Ser un centre de coordinació i desenvolupament d’activitats d’educació ambiental.
c) Ser per si mateix, i gràcies al seu emplaçament un punt d’observació de la natura.
d) Ser un centre de coordinació d’activitats lúdiques i recreatives que es desenvolupin en el

medi natural.

20BProjecte Educatiu  

El desenvolupament d’activitats d’educació ambiental en base a les potencialitats que ofereix l’espai Serra 
de Boumort i el centre objecte d’aquest projecte ha de constituir un dels principals objectius del centre. 
Aquesta activitat seria a més un dels principals justificants de la creació del centre i aniria d’acord amb els 
objectius plantejats per a la seva creació. A més seria la manera de donar un ús al centre en dates 
diferents als caps de setmana i a les èpoques de vacances. 

Però, a l’hora de plantejar-se activitats educatives relacionades amb el medi ambient cal considerar 
quines són les necessitats educatives i com s’han de cobrir. 



A partir de la Reforma Educativa, un dels reptes d’aquesta ha estat introduir una sèrie de matèries de gran 
importància educativa, per l’estreta connexió que mantenen amb les grans problemàtiques de la 
humanitat, be directament incloent-los dins dels programes educatius o mitjançant la introducció d’aquests 
temes per mitjà de la transversalitat curricular. L’educació ambiental és un d’aquests temes transversals, 
que sovint ofereix una sèrie de problemes: 

- Manca aparent d’espai curricular atesa l’envergadura dels continguts que comporten els 
eixos transversals. 

- Contradiccions entre els objectius que es proposen i el model de societat on estem 
immersos. 

- Poca recerca sobre els procés ensenyament-aprenentatge d’aquests temes. 
- Poca tradició avaluadora. 

És per això que el lligar el centre a una oferta educativa per tal de suplir les mancances existents. Seria la 
manera d’aprofitar la situació actual per tal de donar una major viabilitat al projecte de creació del centre. 

La Generalitat de Catalunya presenta el seu propi disseny curricular per a l’educació secundària 
obligatòria, en la qual l’educació ambiental és pot desenvolupar més plenament d’acord amb les seves 
finalitats ètiques i la seva base metodològica i conceptual. 

Les àrees d’aprenentatge on s’inclou són: 
- Ciències socials. 
- Ciències experimentals. 
- Àrea d’educació tecnològica. 
- Actituds, normes i valors. 

Això dona un gran marge als possibles projectes educatius que es podrien generar, ja que podrien anar 
adreçats a diferents edats i a l’hora podrien anar lligats amb d’altres aspectes presents a la zona 
(culturals, socials, costums....) i no només l’ambiental, integrant en un major grau el centre i el seu ús a la 
realitat del territori. 

Aquesta activitat podria arribar a permetre la viabilitat econòmica de la contractació d’un equip 
d’educadors/dinamitzadors. Aquest equip podria realitzar tant tasques d’educadors ambientals duent a 
terme els diferents projectes educatius plantejats, com ajudar a dinamitzar i coordinar les diferents ofertes 
turístiques i ambientals que hi hagi en relació amb l’espai. 

La presencia d’un projecte educatiu seria un element clau per tal de donar un caire integrador i dinàmic a 
al conjunt d’activitats a realitzar al centre i a l’espai de la Serra de Boumort. 

2.2.4.- 36BBASES DEL PROJECTE 

2.2.4.1.- 46BDirectrius del projecte 

Amb aquest projecte es pretén definir, en base a l’estructura de l’edifici de les antigues escoles de 
Pessonada, els equipaments necessaris per a que es pugui dur a terme les tasques d’informació i 
interpretació de l’espai de la Serra de Boumort. 

D’aquesta manera l’equipament podrá tenir els següents usos: 
- Centre d’acollida. Ha d’informar als visitants de l’espai de  quines activitats s’hi poden dur a 

terme, tant a nivell individual com a traves d’empreses que ofereixin serveis dins de l’espai. 
- Centre d’interpretació. Mostrar al visitant quins són els valors de l’espai, per tal de què aquest 

el pugui conèixer i valorar. Això permetrà al visitant distingir en quin dels valors de l’espai 
està més interessat, per tal de planificar millor la seva visita. 

- Observació de la natura. L’emplaçament de l’edifici permet el realitzar una observació directa 
d’un dels habitats més importants de l’espai, les cingleres. 

- Tasques d’educació ambiental. Aquesta educació de l’usuari del centre es realitza al mateix 
temps que és du a terme l’especificat en els punts anteriors. Però també pot ser un objectiu 
específic en si mateix i pot actuar com a motor d’un conjunt d’activitats que es poden realitzar 
aprofitant les característiques del centre. 



2.2.4.2.- 47BCondicionants del projecte 

38BCondicionants de l’emplaçament  
El principal condicionant del projecte és el seu desenvolupament dins de les possibilitats que ofereix 
l’edifici actual de les escoles de Pessonada. És per això que el plantejament de les activitats i 
l’equipament ha estat realitzat en tot moment d’acord amb el projecte d’adequació de l’edifici. 

39BCondicionants de la Xarxa Natura 2000 i les diferents figures de protecció i planejament de l’espai. 
Els objectius de les diferents activitats referents a l’espai Serra de Boumort que es duran a terme en el 
centre estan en consonància en tot moment amb els objectius i les directrius marcades en les directives 
que afecten als espais Natura 2000. Al mateix temps les activitats estan d’acord amb la resta de figures 
de planejament que existeixen a l’espai, com són la RNC de Boumort i el EIN Serra de Boumort. 

40BCondicionants del medi físic i biològic de l’espai i els seus voltants. 
A continuació es presenta una descripció de l’espai i les serres que l’envolten a partir de les diferents 
diagnosis que s’han realitzat d’aquesta zona, per tal de poder fer una valoració de com afecta les 
condicions de la zona al plantejament de les activitats a dur a terme en el centre, i quines possibilitats 
ofereix per a la realització d’activitats. 

49BClima 

57BPrecipitació 

La precipitació inclou tota l’aigua que cau dels núvols, en qualsevol de les formes possibles (pluja, neu, 
pedra, etc). 

Les estacions i períodes considerats per a l’estudi de precipitacions són els següents: 

ESTACIO ANYS 

POBLA DE SEGUR 70-80 
BUSEU 70-80 
ABELLA DE LA CONCA 70-80 

Les característiques principals del règim pluviomètric són: 

- Precipitació mitjana anual. 

POBLA DE SEGUR 732,2 mm 
BUSEU 804,6 mm 
ABELLA DE LA CONCA 579,2 mm 

- Precipitació mitjana mensual mínima. 

POBLA DE SEGUR  44,0 mm - juliol 
BUSEU  29,8 mm - novembre 
ABELLA DE LA CONCA  21,1 mm - febrer 

- Precipitació mitjana mensual màxima. 

POBLA DE SEGUR 100,0 mm - maig   
BUSEU 116,0 mm - maig 
ABELLA DE LA CONCA  89,2 mm - desembre 

- Estacions més plujoses i més seques. 

En el cas de POBLA DE SEGUR les estacions més plujoses són la primavera i al principi de l’hivern 



(desembre i gener), mentre que els períodes més secs corresponen al final de la tardor (novembre) i al 
final de l’hivern (febrer i març). 

En el cas de BUSEU les precipitacions més altes són els mesos de primavera amb un segon màxim a la 
tardor i principis de l’hivern (exceptuant el mes de novembre). Els mesos de l’estiu (juliol i agost) i els del 
final de l’hivern són els més secs. 

A ABELLA DE LA CONCA la pluja es concentra a la primavera i al mes de desembre, essent més secs 
els mesos del final de l’estiu (agost- setembre) i el mes de febrer. 

- Proporció de neu en la precipitació total. 

Quasi la totalitat de la precipitació és en forma de pluja tant a la POBLA DE SEGUR com a ABELLA DE 
LA CONCA, mentre que a BUSEU tenim de 4 a 3 dies de neu mensuals els mesos del primer trimestre de 
l’any. 

- Mitjana anual de dies de pluja i neu. 

POBLA DE SEGUR  82,3 dies pluja/any 
  1,9 dies neu/any 

BUSEU  93,5 dies pluja /any 
 16,5 dies neu/any 

ABELLA DE LA CONCA  55,3 dies pluja/any 
  1,9 dies neu/any 

58BBoira 

- Dies de boira anuals. 

La boira és escassa a les tres estacions estudiades, essent la POBLA DE SEGUR la que té uns màxims i 
una mitjana més elevades (6,8 dies/any) i ABELLA DE LA CONCA la que els té més baixos (2,1 dies 
/any). 

- Mes de major nombre de dies de boira. 

Els mesos de major nombre de dies de boira són desembre i gener a POBLA DE SEGUR i ABELLA DE 
LA CONCA, i maig i juny a BUSEU. 

59BTemperatura 

L’estació i període considerat per a l’estudi de temperatures ha estat la de la POBLA DE SEGUR per als 
anys 70-80. Les altres dues estacions emprades a l’estudi de precipitacions no disposen de dades de 
temperatura. 

Les característiques principals del règim de temperatures d’aquesta estació són les següents: 

- Temperatura mitjana anual: 11,6 ºC. 

- Mes més càlid: agost. 

- Mes més fred: desembre. 

- Amplitud de les temperatures entre la mitjana del mes més càlid i el mes més fred: 19,5 ºC. 

- Temperatura mitjana de les màximes del mes més càlid: 35,0 ºC; i temperatura mitjana de les mínimes 
del mes més fred: -8,4 ºC. 



60BVents predominants 

S’ha recollit les dades de vents predominants de les estacions de la POBLA DE SEGUR i BUSEU per al 
mateix període considerat en els estudis de precipitació i temperatura. Les característiques principals del 
règim de vents dominants d’aquestes estacions (que tan sols registren la direcció del vent dels dies amb 
precipitació) són les següents: 

- Direcció dels vents predominants: 

Gen Feb Mar Abr Mg Jn Jl Ag Set Oct Nov Des 
La Pobla NE SW NW SW NE SW NE var SW N var var 
Buseu W var NW var W W var W E W NW var 

Tal com s’observa a la taula, existeix una gran variabilitat en la direcció dels vents predominants registrats 
i no es pot concloure que existeixin patrons de vents molt constants, tot i que la direcció més freqüent és 
la d’oest i sudoest. 

61BCàlcul de l’evapotranspiració potencial 

L’evapotranspiració potencial ve determinada per una sèrie de factors de difícil estimació. Existeixen 
diversos mètodes per a determinar-la de caràcter teòric mitjançant fórmules matemàtiques. El mètode 
escollit per a aquest estudi és l’anomenat de Thornwaite, que es basa exclusivament en dades de 
temperatura. 

A l’espai existeix un marcat dèficit hídric durant els mesos de juliol a octubre. Les reserves (suposant una 
saturació a 100 mm) comencen a constituir-se el mes de novembre, s’arriba a la saturació el mes de 
gener, comença a disminuir el mes de juny i s’esgota el mes de juliol. 

62BCorrecció de les dades climàtiques segons altitud i orientacions predominants en els quatre 
sectors principals de l’àrea d’estudi 

A partir de les dades climàtiques recollides a les diverses estacions esmentades podem corregir les dades 
segons la diferència d’altitud que hi ha entre les estacions i els quatre sectors principals de l’estudi. En 
funció de l’orientació general d’aquests sectors es selecciona a partir de quina de les estacions es 
considera més raonable extrapolar les dades. Per a les dades de temperatura sempre ens haurem de 
referir a les de l’estació de la POBLA DE SEGUR per ser de l’única que se’n disposen. 

SECTOR DE COLLEGATS 

El punt mig del congost de Collegats es troba a 550 m d’altitud, 25 més que l’estació de POBLA DE 
SEGUR, i al fons de la vall del Noguera Pallaresa. L’escassa diferència d’altituds i la proximitat entre els 
dos punts no fa suposar una gran diferència de condicions climàtiques. En tot cas on més es poden 
acusar aquestes diferències pot ser en el règim de temperatures màximes dels mesos d’hivern degut a 
l’escassa insolació de molts trams del congost. 

SECTOR DE CUBERES 

Englobaria el terç nord de l’àrea d’estudi i es correspondria bàsicament amb les dades de l’estació de 
BUSEU. Donat que l’altitud mitjana del territori englobat en aquest sector és de 1.500 m les dades 
corregides serien les següents: 

Precipitació mitjana anual: 1204,6 mm. 
Temperatura mitjana anual: 7,6 ºC. 

SECTOR DE BOUMORT 



Englobaria la part central de l’àrea d’estudi, bàsicament les obagues de Boumort i Carreu i les parts altes 
de la solana de Boumort. L’alçada mitjana de d’aquest sector seria de 1.600 m i les dades es corregirien a 
partir de les de l’estació de la POBLA DE SEGUR. 

Precipitació mitjana anual: 1.169.7 mm. 
Temperatura mitjana anual: 6,6 ºC. 

SECTOR DE CARREU 

Englobaria tota la conca d’Abella, la solana de Carreu i les parts baixes i més solanes dels cingles de 
Pessonada i Boumort. L’alçada mitjana en aquest sector seria 1.200 m i les dades es corregirien a partir 
de les de l’estació d’ABELLA DE LA CONCA. 

Precipitació mitja anual: 704,2 mm. 
Temperatura mitja anual: 10,0 ºC. 

63BClassificacions climàtiques i determinació dels índexs més significatius 

Les classificacions i índexs que presentem a continuació es faran a partir de les dades climàtiques 
recopilades a l’estació de POBLA DE SEGUR, l’única de la que disposem dades de precipitació i 
temperatura prou completes. 

Clasificació agroclimàtica de Papadakis. 

Aquesta clasificació s’obté a partir de les dades climàtiques extremes, les més limitants a l’hora de 
caracteritzar aspectes agrícoles. 

L’aplicació d’aquesta classificació és de caràcter macroclimàtic per la qual cosa no sempre es correspon a 
les múltiples variacions microclimàtiques que podem trobar a l’àrea d’estudi. 

Tipus d’hivern: Civada (càlid). 

Tipus d’estiu: Gossypium (més càlid). 

Segons el mapa de tipus climàtics de Papadakis elaborat pel Servicio Metereológico Nacional a l’àrea 
d’estudi trobem clima temperat càlid. 

Clasificació de Köpen. 

Aquesta classificació climàtica depén d’un índex K que es defineix de la següent forma: 

- Règim pluviomètric uniforme: K=2xt+14 
- Plujes màximes a l’estiu: K=2xt+28 
- Plujes màximes a l’hivern: K=2xt 

essent t la temperatura mitjana anual en ºC, tenim 

K=51,2 

Aquesta classificació comprén 5 tipus fonamentals de clima, designats per les lletres A, B, C, D, E, definits 
segons les característiques següents: 

TIPUS A (Tropical plujós): la temperatura mitjana normal del mes més fred és superior a 18ºC; la 
precipitació anual normal en milímetres és superior a 750. 

TIPUS B (Sec): Sense referència a la temperatura; la precipitació anual normal en 
centímetres és inferior a K. 

TIPUS C (Temperat plujós): La temperatura mitjana normal del mes més fred és superior a -3ºC i inferior 
a 18ºC; la precipitació anual normal en centímetres és superior a K. 



TIPUS D (Fred): La temperatura mitjana normal del mes més fred és inferior a -3ºC; la del 
mes més càlid superior a 10ºC; la precipitació anual normal és superior a K. 

TIPUS E (Polar): La temperatura mitjana normal del mes més fred és inferior a -3ºC; la del 
mes més càlid inferior a 10ºC; la precipitació anual normal és superior a K. 

Aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el règim pluviomètric o de temperatura. Els principals 
subtipus i els seus respectius símbols són els següents: 

Af: Selva tropical - plujós tot l’any. 
Aw: Sabana - plujós a l’estiu. 
BS: Estepa - precipitació anual > K/2 
BW: Desert - precipitació anual < K/2 
Cf: Mesotermal (temperat) humit - plujós tot l’any. 
Cw: Mesotermal (temperat) humit, amb hivern sec - plujós a l’estiu. 
Cs: Mesotermal (temperat, humit, amb estiu sec)(Mediterrani) - plujós a l’hivern. 
Df: Microtermal (fred) humit - plujós tot l’any. 
Dw: Microtermal (fred, amb hivern sec) - plujós a l’estiu. 
ET: Tundra - temperatura del mes més càlid > 0ºC. 
EF: Gelat - temperatura del mes més càlid < 0ºC. 

Segons les dades esmentades tenim que a l’àrea d’estudi li correspon un tipus de clima C (temperat 
plujós), subgrup Cw= Mesotermal (temperat) humit, amb hivern sec - plujós a l’estiu. 

Index d’aridesa de Martonne. 

 Ia=R/(t+10) 

essent Ia: Index d’Aridesa; R: Precipitació mitjana anual en mm; t: Temperatura mitjana anual en ºC. 

 Ia=33,9 

En ser el valor obtingut superior a 20, segons Martonne, la classificació agroclimàtica seria de cultiu de 
secà i oliveres, essent arriscat el cultiu de cereals. 

Index termopluviomètric de Dantín i Revenga. 

 Itp=(100xt)/R 

essent Itp: Index termopluviomètric; t: Temperatura mitjana anual en ºC; R: Precipitació anual mitjana. 

 Itp=1,6 

Segons aquest índexs seran zones humides les que el seu índex es trobi entre 0 i 2. 

Com es pot observar hi ha contradiccions en les diverses classificacions emprades la qual cosa ens 
reforça la constatació que l’àrea d’estudi es troba a la frontera entre les zones més fredes i humides del 
Pirineu Axial i les condicions més continentals, amb estius calurosos, del Prepirineu. 

50BHidrografia 

51BIntroducció a la xarxa hidrogràfica 

La xarxa hidrogràfica de l’espai ve determinada per quatre cursos principals que vessen les seves aigües 
al Noguera Pallaresa i pel propi riu Noguera Pallaresa al seu pas per Collegats. Tan sols a l’extrem 
sudoriental trobem la capçalera de la conca del riu Rialp que vessa les seves aigües al Segre. Els quatre 
cursos principals inclosos a la zona que envolta el centre són les parts altes de les conques dels rius i 
barrancs d’Abella, de Carreu, de l’Infern i Major. 



Fora de l’àrea d’estudi destaquem per la seva proximitat la presència d’un gran embassament del riu 
Noguera Pallaresa, el de Sant Antoni, de 2.040 ha de superfície i 184 hm3 de capacitat útil, localitzat 
aigües avall de Collegats. 

L’aprofitament per a regadiu és inexistent a l’àrea d’estudi i la xarxa de distribució d’aigua dels nuclis 
habitats més propers es nodreixen bàsicament de fonts i pous excepte a la Pobla de Segur que pren 
l’aigua del riu Noguera Pallaresa. 

Les úniques dades disponibles de cabals es refereixen al riu Noguera Pallaresa, mesurats a l’estació EA-
102 a Collegats. 

TAULA 2.1.3. Dades de l’aforament EA-102 a Collegats. 

Superfície de la conca 1518 km2 
 Cabal mitjà 29,2 m3/seg. 
 Aportació mitjana  913 hm3/any  

Cabal màxim instantani  900 m3/s 
Font: Dirección General de Obras Hidráulicas. MOPU. 1979. 

Les dades esmentades ens mostren que el cabal màxim instantani és considerable per bé que l’aforament 
es troba a la part mitja de la conca del Noguera Pallaresa, relativament allunyat de les avingudes puntuals 
característiques de les capçaleres de conca. Els cabals màxims són propis dels mesos de maig i juny 
segons les dades que es mostren per a una sèrie de 55 anys on el cabal mitjà dels mesos de maig i juny 
és de més de 70 i 65 m3/s respectivament. Els cabals mínims són els del mesos d’hivern, gener i febrer 
sobretot, i els del final de l’estiu, agost i setembre, tots ells al voltant dels 15 m3/s. Cal tenir en compte, 
però, que els cabals del riu Noguera Pallaresa estan influenciats aigües amunt per la regulació que 
imposa la presa de la Torrassa, a l’alçada de la Guingueta d’Aneu. 

Així doncs el règim hídric del riu Noguera Pallaresa a l’alçada de Collegats es pot descriure com a 
nivopluvial, caracteritzat per la crescuda de les aigües coincidint amb la fosa de les neus en els mesos de 
maig i juny, arribant al màxim cabal absolut, i acusar també les pluges estacionals de primavera i tardor, 
donant un segon màxim relatiu el mes de novembre. 

52BAigües subterrànies 

L’espai, localitzat íntegrament en el sector pirenaic, es troba a cavall de dues àrees hidrogeològiques 
definides pel Servei Geològic de Catalunya i l’Institut Cartogràfic de Catalunya. Aquestes àrees 
representen unitats estructurals amb una certa identitat en les seves característiques litològiques i, per 
tant, en les seves característiques aqüíferes. Les àrees on s’inclouen els espai són l’àrea devoniana i 
mesozoica de les Nogueres (108) i l’àrea mesozoica i terciària del Montsec-Conca de Tremp (117). 
Aquestes àrees han estat subdividides en unitats que representen els primers elements diferenciats 
segons el seu caràcter hidrogeològic. 

La primera àrea coincideix amb la complexa zona geològica de les Nogueres, fet que es tradueix amb una 
relativa complexitat hidrogeològica. Només la variabilitat litològica ha fet necessari diferenciar-hi set 
unitats per al conjunt d’aquesta àrea. 

La segona àrea hidrogeològica és una continuació cap a la part occidental de l’àrea del Pedraforca i 
també definida per conceptes estructurals. Comprén essencialment la conca paleògena de Tremp i el seu 
entorn mesozoic.  

A l’interior de l’àrea d’estudi trobem les següents unitats. 

Unitat de calcàries juràssico-cretàciques corresponent a les àrees calcàries de Cuberes, part de Boumort i 
Carreu. 

Unitat de conglomerats oligocens de la zona de Collegats, sector oriental de Boumort i cingles de 
Pessonada. 



Unitat de margues cretàciques del fons de la vall de Carreu, alguns punts de la Coma d’Orient i de la 
conca d’Abella. 

Els tipus d’aqüífers segons els medis litològics presents són aqüífers consolidats amb permeabilitat per 
fissuració i carstificació en zones de predomini detrític (conglomerats) o en zones d’alternança de nivells 
de calcàries i nivells de margues i argiles, i zones poc permeables amb aqüífers locals en zones de 
predomini margo-argilós. 

Les condicions hidràuliques dels aqüífers principals són d’aqüífers lliures o confinats en règim de 
descàrrega natural, sense problemes d’explotació. 

Encara que fora de l’àrea d’estudi pròpiament dita cal esmentar per la seva importància socioeconòmica, 
almenys històricament, la font d’aigua salina de Gerri de la Sal, provenent d’un aqüífer en margues del 
Keuper. 

53BGeologia, litologia i sòls 

64BIntroducció 

Hom distingeix els Pirineus occidentals o basco-cantàbrics, en els quals predominen les vergències cap al 
nord, i els Pirineus centrals i orientals, on predominen les estructures vergents cap al sud. En totes 
aquestes grans unitats afloren materials del sòcol hercinià que, juntament amb els terrenys de la 
cobertora post-herciniana, han estat afectats per les estructures alpines. 

Les estructures dominants als Pirineus són els encavalcaments i els plecs associats. 

Als Pirineus centrals i orientals es distingeix una zona meridional, amb estructures vergents cap el sud, i 
una zona septentrional o zona nord-pirinenca, amb estructures vergents cap al nord. 

Els Pirineus meridionals estan constituïts per un conjunt d’unitats estructurals o mantells de corriment que 
han estat desplaçats cap al sud uns quants quilòmetres. L’encavalcament inferior i més meridional 
d’aquest conjunt de mantells s’anomena encavalcament frontal sud-pirinenc, i separa la Conca de l’Ebre 
dels Pirineus. 

Els mantells de corriment meridionals inclouen les unitats estructurals de cobertora del vessant sud i els 
terrenys del sòcol hercinià que integren l’anomenada Zona Axial. Aquests terrenys del sòcol hercinià són 
limitats al nord per la falla nord-pirinenca, de cabussament subvertical, que separa els Pirineus 
meridionals dels septentrionals o zona nord-pirinenca. 

Segons les característiques estructurals i estratigràfiques, els mantells de corriment poden agrupar-se en 
dos grans conjunts: els mantells superiors i els inferiors. 

Els mantells superiors van ésser els primers en desplaçar-se cap al sud. Els mantells inferiors es vàren 
traslladar amb posterioritat. L’edat de translació de les unitats sud-pirinenques varia des del Cretaci 
superior fins al Miocè inferior, així per exemple el mantell superior més superficial (Bóixols) es va 
emplaçar durant el Maastrichtià, el del Pedraforca durant el Cuisià-Lutecià inferior, i els mantells inferiors 
des del Lutecià fins els Miocè inferiors en els Pirineus centrals, i fins l’Oligocè en els meridionals. 

65BGeologia 

Els mantells superiors dels Pirineus meridionals estan constituïts per làmines encavalcants o unitats 
estructurals de cobertora, en les quals predominen els materials carbonàtics mesozoics. Aquests mantells 
defineixen una gran unitat anomenada unitat Sud-pirinenca Central. 

La unitat Sud-pirinenca Central correspon geogràficament, al terme Pre-pirineus. Comprén els mantells de 
Bóixols, del Montsec i de les Serres Marginals, al sector central, i el mantell del Cotiella, a l’extrem nord-
occidental. Els tres primers encavalquen, per sota del nivell de desenganxament inferior situat a les 



evaporites del Keuper, materials paleògens autòctons, en continuïtat amb els de la Conca de l’Ebre. 
Aquests materials paleògens es disposen discordantment per sobre dels materials paleozoics o d’una 
sèrie mesozoica molt reduïda. La superposició dels mantells de la unitat Sud-pirinenca Central per sobre 
d’aquesta sèrie autòctona és superior als 40 Km; en total el desplaçament acumulat per aquests mantells 
superiors pot ésser d’uns 80 Km. 

L’entroncament en un únic encavalcament dels esmentats mantells es coneix amb el nom 
d’encavalcament del Segre. Són, doncs, estructures d’encavalcament oblíqües, que només afecten els 
materials de cobertora dels mantells superiors i de cap manera no constitueixen una falla subvertical. 
Aquesta afirmació és corroborada per la continuïtat en profunditat de les capes eocèniques de la Conca 
de l’Ebre per sota de la unitat Sud-pirinenca Central, i també pel fet que no afecten els materials del sòcol 
hercinià. 

L’estructura interna dels mantells superiors és caracteritzada per l’existència de sistemes imbricats 
d’encavalcaments i per plecs associats de bloc superior. Els plecs són concèntrics i sense clivatge de pla 
axial. Així, doncs, les estructures penetratives són pràcticament inexistents. 

66BEdafologia 

Els sòls són la part sòlida més externa de l’escorça terrestre i el suport físic de la vegetació i la majoria de 
les activitats humanes. Els sòls sofreixen de forma permanent les accions causades pels agents 
atmosfèrics i els éssers vius per la qual cosa estan en constant evolució. El substrat calcari que 
predomina a la major part de l’àrea d’estudi i les diferents condicions climàtiques i microclimàtiques han 
estat els factors que més han determinat les característiques edafològiques de l’espai que ens ocupa. En 
general, es considera sòl la part de materials no consolidats, meteoritzats o alterats de la seva condició 
original i situats sobre un llit rocós, dur i consolidat. Des del punt de vista agronòmic o forestal, els sòls 
són el suport i la font de nutrients per als cultius o per a les masses forestals i estan compostos pel 
material original de la roca mare, de la materia orgànica viva i morta procedent del desenvolupament dels 
processos biològics, condicionada per una certa humitat i amb un cert volum d’aire. 

A més dels aspectes esmentats, el coneixement dels sòls té interès com a suport d’activitats constructives 
molt diverses o com a font de materials per a un gran nombre d’activitats humanes. En l’actualitat, a la 
zona que envolta el centre no observem l’explotació directa (graveres, extraccions de torbes, etc..) 
d’aquest recurs natural. 

Així doncs el sòl ens apareix com un factor o recurs natural limitat que justifica la seva consideració en 
qualsevol estudi de planificació com el que ens ocupa. Igualment, el sòl és un dels elements receptors 
d’impactes més afectats per les diverses activitats humanes que es desenvolupen al medi natural. 

67BSingularitats geològiques i geomorfològiques 

El procés de formació de l’actual relleu de l’àrea d’estudi, ric en fenòmens tectònics complexes, fa que 
molts retalls del territori, vistos des de l’aire o des de punts elevats, siguin llibres oberts de determinats 
passatges de la història geològica del nostre país. 

La predominància de la roca calcària a l’àrea d’estudi també afavoreix la presència de nombroses 
singularitats a l’àrea d’estudi com ara cingles, engorjats, avencs, dolines i arcs naturals de roca. Els 
conglomerats també ens proporcionen elements singulars com cingles i baumes. Finalment, les margues 
ens proporcionen interessants "bad lands" producte de l’erosió sofrida. 

Destaquen per la seva espectacularitat els cingles del Foradot d’Abella, els del vessant sud de la serra de 
Carreu i els de Pessonada. 

Entre els engorjats, el més famós és el de Collegats, que permet el pas del riu Noguera Pallaresa i fa de 
frontera natural entre les comarques del Pallars Sobirà i el Pallars Jussà. També són coneguts, si més no 
pels practicants dels esports d’aventura, el del barranc de Sant Pere de les Maleses, el del barranc de 
l’Infern, el del riu Major i el del barranc de la Coma d’Orient. 



Avencs se’n coneixen pocs i estan poc explorats. Entre els més importants hi trobem a l’interior de l’àrea 
d’estudi els següents: 

Pou de Gel. Cap de Boumort. 
Pou del Frare. Cap de Boumort. 
Avenc de Montpedrós. Montpedrós. 
Avenc de les Penyes Rojes. Montpedrós. 
Avenc de la Penya Alta. Coma de Perauba. 
L’Espluga d’en Josep. Herbasavina. 
La cova de sota el Pla de Tro. Vall de Carreu. 
El Forat de la Serpent. Collegats. 

Finalment trobem un arc de roca natural a l’extrem oriental de la serra de Carreu i un altre, encara fora del 
límit de l’espai, aprop de la pista que puja a Esplà a través del bosc de Pentina, relativament aprop de 
l’anomenat Salt de la Núvia, pas de l’antic camí de Solduga a Gerri. 

És destacable la presència de baumes grans als conglomerats del vessant meridional de Cuberes. En 
una d’elles, la més gran, s’hi ha construït una ermita i una sèrie de petits habitatges, avui en dia 
abandonats, que formaven el poble d’Espluga. Més amunt hi ha una altre bauma, no tan pronunciada, que 
també va ser aprofitada per a la construcció d’una ermita i dues o tres cases del poble de Solduga. També 
són interessants les baumes dels cingles de Pessonada i de Carreu, en alguna de les quals s’hi ha trobat 
restes prehistòriques. 

A les capes de margues de la part baixa de la vall de Carreu, s’ha format una bona representació de "bad 
lands", amb grans xaragalls i zones denudades per l’erosió. La seva visió des de l’entrada de la vall és 
espectacular. 

68BPunts d’interès científic i educatiu 

Es fa difícil de separar zones geològiques d’interès atès que tota l’àrea d’estudi es troba inclosa en una 
part del Pirineu on és abundosa la varietat litològica i estructural, enfatitzades per les agressives formes 
del relleu actual; tots aquests elements defineixen unes espectaculars panoràmiques des dels punts 
elevats. 

Des del punt de vista científic té especial rellevància la disposició dels sediments en tota una franja entre 
el coll de Faidella, Abella de la Conca i la base de Sant Corneli. El nivell de coneixements assolit en 
aquesta àrea és molt bo en totes les especialitats, la qual cosa dóna renom internacional a l’àrea. També 
són destacables en aquesta mateixa àrea els jaciments paleontològics, sobretot les petjades i els ous de 
dinosaure fossilitzats. 

Els dos grans trets que diferencien la regió on es troba l’àrea d’estudi respecte d’altres amb semblants 
característiques són: d’una banda i des del punt de vista estratigràfic, l’existència de la sèrie cretàcica 
inferior més potent i millor conservada de tot el Pirineu, present al sector nord i amb continuïtat al sector 
sud de la zona d’estudi. Les formacions litològiques es disposen concordantment de nord a sud, de més 
antigues a més modernes, i algunes d’elles prenen el nom d’indrets o localitats tipus incloses en aquest 
espai, així tenim: les calcàries del Coll d’Abella, les margues de Carreu, les margues d’Herbasavina, les 
calcàries i margues de Senyús, calcarenites de la Collada de Gassó i els conglomerats de Collegats.  

D’altra banda i des del punt de vista estructural, l’àrea d’estudi està dins de l’anomenat mantell de Bóixols, 
i curiosament els seus límits nord i sud coincideixen amb els marges septentrional i meridional de 
l’esmentat mantell. Aquest mantell superior, juntament amb el del Montsec i el de les Serres Marginals, 
configuren la Unitat Central Sud-pirinenca. Està formada per un conjunt de làmines encavalcants que han 
lliscat sobre altres mantells inferiors i s’han desplaçat tectònicament cap al sud. Aquest desplaçament fou 
provocat a causa de la col.lisió de la placa europea i la ibèrica que va proporcionar l’empenta necessària 
per originar l’apilament de l’antiforme de la Zona Axial, i per moure la cobertora mesozoica des del Cretaci 
superior fins l’Oligocè superior al llarg d’uns 80 km des del seu punt d’origen sedimentari.  

S’han diferenciat, en concret, un total de 3 zones d’especial interès geològic a l’interior de l’àrea d’estudi 



que tot seguit analitzem: 

Vall de Carreu 

A l’obaga de la vall de Carreu trobem el paratge de la Pedra Ficada. Tots els materials visibles pertanyen 
al Cretaci superior. Des d’aquest punt, en plena unitat de les margues de Carreu (P), es divisa la vall de 
Carreu pel fons de la qual discorre el riu Carreu. Al seu marge sud es divisen de nord a sud les 
formacions P, O, N i M, cabussant cap al nord. Al marge nord del curs les capes de les formacions P i Q 
cabussen cap al nord i representen els darrers materials del flanc nord de l’anticlinal de Bóixols o bé els 
primers del flanc sud del sinclinal del Boumort. Des d’aquest punt s’observa el nucli d’Herbasavina sobre 
les argiles i margues (Q) que porten el seu nom; per sobre d’aquestes, i discordantment, es disposen 
subhoritzontalment els conglomerats de l’Eocè superior que formen els cingles de la serra de la 
Pessonada. 

Vall de Coma d’Orient 

Baixant la pista que porta a la Coma d’Orient, a l’alçada del paratge de la Penalta es divisa, després 
d’atravessar els darrers materials del Cretaci superior corresponents a les barres calcàries de Sta. Fe, un 
potent gruix de roques del Cretaci inferior cabussant suaument cap al sud, és a dir, formant part encara 
del flanc nord del sinclinal del Boumort, i clarament sobreposades per les diferències cromàtiques de les 
formacions litològiques. A mesura que ens desplacem cap el nord, les capes van guanyant en antiguitat. 

Collegats 

En darrer lloc, cal remarcar l’especial interès que revesteix el tram de la carretera C-147 (N-260) inclós en 
el P.E.I.N. Aprofitant el tall sobre la roca que ofereix el congost del riu Noguera Pallaresa, en el paratge 
anomenat de Collegats, s’observen uns canvis de litofàcies espectaculars sobretot entre les calcàries del 
Cretaci inferior i els conglomerats de l’Oligocè que les fossilitzen. No menys peculiars són les formes que 
s’observen al paratge de l’Argenteria sobre les roques carbonatades del Cretaci inferior; l’alternança entre 
capes calcàries i margoses o margocalcàries ha facilitat una erosió diferencial que ha posat al descobert 
les xarneres de plecs d’escala mètrica que configuren les formes actuals. 

54BFlora i vegetació 

69BIntroducció 

El poblament vegetal del conjunt de les serres incloses a l’espai representen la transició entre el paisatge 
boreal dels Pirineus axials i el país mediterrani continental de les parts més meridionals del Prepirineu. La 
vegetació dominant és la submediterrània representada majoritàriament per pinedes secundàries pinassa 
(Pinus nigra ssp. salzmannii) en el domini de les rouredes seques de roure de fulla petita (Violo-
Quercetum faginae) i per pinedes de pi roig de caràcter calcícola amb molses (Polygalo-Pinetum 
sylvestris). Les solanes, però, mostren com la influència del clima mediterrani arriba fins molt amunt a les 
comarques de ponent del nostre país afavorint la presència de carrascars (Buxo-Quercetum rotundifoliae). 
Només a les parts més altes de les serres de Cuberes, Boumort, Carreu i àdhuc de Carrànima es fan 
pinedes subalpines de pi negre (Pulsatillo-Pinetum uncinatae), de caràcter calcícola. La distribució 
d’aquestes comunitats vegetals mostren l’alternança d’ambients mediterranis, medieuropeus i boreals, 
bàsicament provocada per factors com l’altitud i l’exposició. 

Malgrat l’escassetat d’estudis específics de flora a l’àrea, s’ha detectat espècies de gran interès botànic ja 
sigui per la seva raresa al nostre país, per localitzar-se al límit de la seva distribució geogràfica, o per 
correspondre a tàxons rars. Entre elles podem destacar l’alpina Aquilegia pyrenaica, localitzada a les 
pedrusqueres i cingleres; Euphorbia duvalii, característica de brolles oromediterrànies; Dethawia tenuifolia 
que té en els prats d’ussona de la zona culminal del Boumort el seu límit meridional de distribució. 

A l’annex III apleguem els resultats dels diversos inventaris realitzats per l’equip redactor durant el treball 
de camp i altres que han estat publicats sobre l’àrea d’estudi. 

70BLa vegetació de l’àrea d’estudi 



La major part de la superfície central de l’àrea d’estudi està recoberta per pinedes de pi roig de caràcter 
calcícola i pinedes de pi negre amb sesleria i ginebres. Les pinedes de pi roig es troben en franges 
altitudinals més baixes que les de pi negre, que tan sols ocupen els punts més elevats i amb tendència a 
l’orientació obaga. A les parts més baixes del sector occidental de l’àrea d’estudi, coincidint amb l’entrada 
de la influència mediterrània a través de la vall de la Noguera Pallaresa, hi trobem el carrascar. Al sector 
sud hi trobem dues petites àrees on la vegetació potencial correspon a les rouredes, de roure de fulla 
petita al voltant del poble d’Abella de la Conca i de roure martinenc al voltant del poble de Bòixols, a la 
conca del riu Rialp. 

Descripció de les principals comunitats vegetals de l’espai: 

La terra baixa mediterrània. 

Les condicions climàtiques de les solanes de les principals serres de l’àrea d’estudi, així com de les parts 
baixes de les valls dels afluents a la Noguera Pallaresa fins a l’alçada del congost de Collegats es 
caracteritzen per tenir unes condicions climàtiques mediterrànie encara que amb un marcat caràcter 
continental. Tal com ens mostra l’estudi climàtic realitzat a partir de les dades de l’observatori 
metereològic més meridional, les precipitacions són més baixes, les temperatures hivernals prou fredes i 
les calors estivals més importants que en un clima mediterrani litoral. Aquestes condicions més extremes 
permeten el desenvolupament d’una comunitat forestal pobre en espècies i d’estructura força simple: el 
carrascar continental que a l’àrea d’estudi que ens ocupa sol anar acompanyat d’un estrat arbustiu de boix 
(Buxo-Quercetum rotundifoliae). L’estrat arbori és dominat per la carrasca (Quercus ilex ssp. rotundifolia). 
L’estrat arbustiu està mancat de les característiques lianes dels alzinars litorals i està format per espècies 
de port més aviat baix entre les quals destaca el boix (Buxus sempervirens). L’estrat herbaci és 
relativament divers però amb poca cobertura i clarament dominat per les espècies heliòfiles. 

El carrascar està àmpliament representat a l’àrea d’estudi a les solanes de les serres que la conformen. Al 
sector més meridional trobem carrascars alternats amb àrees de brolla i matollars a totes les zones no 
conreades ni excessivament pasturades de la conca d’Abella, sobretot als anomenats Feixans de les 
Guineus, en una banda d’amplada variable a la base dels cingles de Carreu i a tots els vessants 
meridionals de l’extrem oriental d’aquesta serra, just al nord de Bòixols. A la part intermèdia el carrascar 
apareix a la base dels cingles de Pessonada, allà on s’acaben les terrasses de conreus, al voltant del 
poble d’Herbasavina (allà on no ha estat repoblat amb pinassa) i a tot el replà superior dels cingles que hi 
ha sobre de la casa d’Hortó i del Pla del Tro (també allà on no ha estat repoblat amb pinassa o xiprés). 
Finalment, al sector més septentrional de l’àrea d’estudi el carrascar es concentra a les solanes de la 
Coma d’Orient, a la part baixa de la solana de Cuberes entre el coll de Pan, Solduga i Espluga i a bona 
part del marge dret del congost de Collegats, allà on la inclinació i l’orientació meridional permet 
l’assentament d’aquest tipus de vegetació arbòria. 

La secular activitat forestal i pastoral que ha sofert bona part de les zones recobertes de carrascar ha 
provocat l’aparició de brolles, matollars i altres comunitats arbustives producte de la degradació de la 
coberta arbòrea. A l’àrea d’estudi s’ha detectat brolles pertanyents a l’aliança Rosmarino-Ericion, 
boixedes i joncedes. Concretament O. de Bolós, 1961 descriu Rosmarinetum-Lithospermetum al congost 
de Collegats, sobre conglomerats calcaris assolellats. 

Muntanya mitjana submediterrània. 

Entre els 900-1.000 m i fins als 1.500-1.700 m es poden trobar comunitats de transició entre la vegetació 
mediterrània i la boreoalpina. A les terres interiors aquest estatge es troba dominat per les rouredes 
seques i pinedes secundàries. A l’àrea d’estudi, a mesura que anem augmentant l’altitud o que ens 
desplacem cap al nord veiem com les condicions climàtiques varien en incrementar una mica les 
precipitacions i disminuir temperatures. Aquestes condicions marquen una tipologia vegetal de vocació 
clarament forestal, que quan es transforma degut a l’activitat humana sòl donar bosquines i sobretot els 
característics prats de pastura de la muntanya mitjana catalana. A l’àrea d’estudi hi trobem el bosc 
perennifoli acicular (de pi roig i pinassa). Es tracta de boscos d’arbres grans, amb un estrat arbustiu pobre 
i un estrat herbaci força ric compost bàsicament d’hemicriptòfits i geòfits. 

A l’àrea d’estudi els boscos de pinassa i pi roig corresponen en part al domini de les rouredes seques. En 
primer lloc, entre els 600-700 m i els 1.000 m, el domini correspondria a la roureda de roure de fulla petita 



(Violo-Quercetum fagineae) de característiques encara prou mediterrànies. L’estrat arbori es caracteritza 
per la presència del roure de fulla petita (Quercus faginea ssp. faginea), de la pinassa (Pinus nigra ssp. 
salzmannii), de la blada (Acer opalus ssp. opalus) i del pi roig (Pinus sylvestris). El sotabosc encara és 
força ric. 

A l’àrea d’estudi el domini del Violo-Quercetum fagineae està ocupat sempre per pinedes secundàries de 
pinassa (Pinus nigra ssp. salzmannii), essent escasos i dispersos els peus de roure. Aquestes pinedes es 
distribueixen a les parts baixes de les obagues de la meitat meridional: Carrànima i serra de Carreu. 
També apareixen peus barrejats amb pi roig a la part baixa de la Coma d’Orient. A les àmplies solanes de 
la serra de Boumort i de Carreu, allà on un torrent o un barranc crea una petita obaga també hi sol 
aparèixer la pinassa. Al bosc de Toà, al voltant d’Herbasavina i al clot de Cuberes hi ha plantacions de 
pinassa que en alguns casos corresponen a subespècies no autòctones com Pinus nigra ssp. nigra. 

Per sobre del domini de l’anterior comunitat és possible trobar el de la roureda de roure martinenc amb 
boix o típica (Buxo-Quercetum pubescentis), adaptada a les condicions de continentalitat, amb un 
sotabosc encara ric en diversitat d’espècies i amb un estrat herbaci també ric, amb nombroses espècies 
de caràcter medieuropeu. L’estrat arbori està format bàsicament per roures martinencs (Quercus humilis), 
blada (Acer opalus ssp. opalus), pi roig (Pinus sylvestris) i carrasques (Quercus ilex ssp. rotundifolia). 

A l’àrea d’estudi el domini de la roureda de roure martinenc és molt escàs i no és fàcil diferenciar-lo de 
l’anterior. En determinades àrees recobertes per pinedes secundàries de pi roig, apareixen peus de roure 
martinenc aïllats, sobretot en les zones més inaccessibles i a les vores de torrents. 

A l’obaga de Carrànima, es pot trobar una petita població de faigs, testimoni d’èpoques més humides i 
que s’adscriu a la fageda amb boix (Buxo-Fagetum). 

A les zones desarbrades del domini de les rouredes seques apareixen els matollars de boix o boixedes 
(Violo-Quercetum fagineae buxetosum) i les joncedes (Aphyllantion), comunitats herbàcies formades 
bàsicament per gramenets i jonça. La boixeda seca amb gavó fruticós (Ononido Buxetosum) ocupa 
extensions considerables a l’àrea d’estudi. Es tracta d’una comunitat densa integrada bàsicament per boix 
(Buxus sempervirens), corner (Amelanchier ovalis) i per gavó fruticós (Ononis fruticosa). Entre les 
joncedes en destaca una comunitat exclusiva de la conca de Tremp i la seva rodalia, la jonceda amb 
serpoll blanc (Teucrio-Thymetum fontqueri), de marcat caràcter xeròfil, amb domini del fenàs de marge 
(Brachypodium phoenicoides), jonça (Aphyllanthes monspeliensis), argelaga (Genista scorpius) i el serpoll 
blanc (Thymus serpyllum ssp. fontqueri). 

Trobem boixedes a la part alta de la serra de Carreu i a diverses zones que van sofrir incendis forestals 
com una part de l’obaga de Carreu i el bosc de Pentina. 

Les joncedes es distribueixen en petites superfícies arreu del domini de les rouredes. La de serpoll blanc 
la podem trobar localitzada exclusivament a les àrees més baixes i assolellades de la solana de Carreu. 

Quan augmenta l’humitat i les precipitacions, a les zones continentals com la que ens ocupa, no 
apareixen les fagedes o altres boscos de caducifolis humits sinó que trobem el domini de les pinedes de 
pi roig boreals de caràcter climàcic (Deschampsio-Pinion) caracteritzades per la presència de la gramínia 
Deschampsia flexuosa. Al Pirineu axial aquestes pinedes estan àmpliament representades sobre 
substrats silícics, però al Pre-pirineu, i a l’àrea d’estudi també, es troben desenvolupades sobre substrats 
calcaris. Es tracta de pinedes de pi roig amb molses de caràcter calcícola (Polygalo-Pinetum sylvestris) 
caracteritzades per la presència de Polygala calcarea, Festuca gautieri i Valeriana montana, a més de 
diverses espècies de molsa com Hylocomium splendens i Rhytidiadelphus triquetrus. El rentat dels sòls 
calcaris dóna lloc a l’acidificació dels sòls amb la conseqüent aparició de plantes acidòfiles com la pròpia 
Deschampsia flexuosa. 

Aquestes pinedes es localitzen a la franja més alta de l’estatge de la muntanya mitjana, en contacte amb 
les relictes pinedes subalpines de pi negre. Això és a l’obaga de la serra de Cuberes, al vessant Nord del 
cap de Boumort, l’obaga de la Coma d’Orient i a tota la Coma de Perauba, a l’extrem oriental i en una 
franja d’amplada variable de la part culminal de la serra Carreu i a bona part de l’obaga de Carrànima, per 
sobre de la pinassa. 



A l’estatge montà hi podem trobar pastures de caràcter subhumit, (Mesobromion erecti) les quals ocupen 
zones obertes amb elevada humitat edàfica. Una altra comunitat freqüent a la zona és el prat de plantatge 
mitjà i eufrasià (Euphrasio-Plantaginetum mediae), formació densa caracteritzada per espècies com 
plantago media, Carex glauca, Bromus sp. pl. i Euphrasia pectinata. 

A nivells culminals, degut al vent, l’escassetat de sòl i la carstificació es creen unes condicions d’aridesa, 
tot i la relativa abundància de plujes, que no permeten l’assentament d’una vegetació arbòria de port alt, 
ans al contrari, apareixen formacions de brolles de matolls amb formes pulvinulars. A l’estatge 
oromediterrani continental, i concretament a determinades àrees de la serra de Boumort, entre els 1.400 i 
els 2.000 m, tenim la comunitat d’antil.lis de muntanya i globulàries (Ononido-Anthyllidetum montanae). O. 
DE BOLOS (1961) també descriu la comunitat d’Aphyllantheto-Lavanduletum pyrenaicae a la solana de la 
serra de Carreu, a 1.150 m, com una comunitat de substitució de Buxo-Quercetum. 

Finalment ROMO (1986), descriu una comunitat d’herbassar megafòrbic de l’aliança de l’Adenostylion que 
requereix un ambient humit Realitzant tasques de millora de la qualitat de l’hàbitat i sòl ric en matèria 
orgànica i més aviat frescal, Gentiano montserratii-Aconitetum lamarckii. Aquesta comunitat només es 
troba al peu de cingleres exposades al nord. A la serra de Carreu i Boumort fan una estreta franja al peu 
de cingleres entre els 1.700 m i els 1.900 m. 

L’alta muntanya subalpina. 

A l’àrea d’estudi, sobre sòls calcaris (que en determinats punts poden estar prou acidificats degut a 
l’intens rentat a què estan sotmesos) trobem la pineda de pi negre amb seslèria (Pulsatillo-Pinetum 
uncinatae), sense els típics arbusts acidòfils de les pinedes de pi negre del pirineu axial. Per contra, 
conserva força espècies indiferents de les pròpies de la pineda de pi negre amb neret, com la moixera de 
guilla (Sorbus aucuparia), les píroles, la majoria de les molses, etc, i s’enriqueix amb la seslèria (Sesleria 
coerulea), amb la magnífica pulsatilla blanca (Pulsatilla alpina) i fins amb mates de boix. En els vessants 
solells les pinedes de pi negre presenten un sotabosc amb major abundància de ginebró (Juniperus 
communis) i apareix la boixerola (Arctostaphylos uva-ursi) i l’ussona (Festuca gautieri). 

La distribució del pi negre (Pinus uncinata) a l’àrea d’estudi té un especial interès pel fet de ser una 
mostra residual de l’època de la retirada de les glaciacions. Es tracta del conjunt de pinedes de pi negre 
més meridionals de Catalunya (juntament amb les de la veïna serra de Sant Aubenç). Per aquesta raó 
han estat delimitades a una escala de detall, per tal de proposar la preservació de qualsevol acció que 
pugui eliminar-les o degradar-les. En el conjunt de l’àrea d’estudi trobem pi negre a les parts culminals de 
Cuberes, al cap de Boumort, la part oriental de Carreu i Carrànima. Els primers peus solen aparèixer al 
voltant dels 1.600 m d’alçada, però la veritable comunitat forestal de pi negre no es dóna fins als 1.750 m 
o àdhuc per sobre dels 1.800 m, en funció de l’orientació.

En aquest mateix domini, sovint per la destrucció dels boscos per part de l’home, també trobem àrees 
més o menys àmplies desarbrades on prosperen comunitats predominantment herbàcies. Entre elles en 
destaquen les gespes d’ussona (Festucetum gautieri) pròpies també de l’estatge alpí, principalment a la 
serra de Boumort i de Cuberes. També sobre sòls esquelètics es desenvolupen una sèrie de comunitats 
poc estudiades, pertanyents a Ononidetalia striatae. Quan les condicions de profunditat, humitat i 
estabilitat dels sòls són més favorables per al desenvolupament vegetal es forma un prat més dens i ric 
d’Astragalo danici-Poetum alpinae. En algunes depresions, amb la pressió ramadera, es pot arribar a 
donar comunitats caracteritzades per la dominància del pèl caní (Nardion strictae). 

Els boscos de ribera. 

Els cursos d’aigua presents a l’àrea d’estudi, i molt notablement a la Noguera Pallaresa, han permès el 
desenvolupament de comunitats vegetals que, malgrat trobar-se dins unes condicions climàtiques 
generals semblants a la resta del territori, gaudeixen d’una major disponibilitat d’aigua i un microclima més 
fresc. Es tracta de boscos de ribera amb una notable diversitat d’espècies arbòries que ocupen una franja 
més o menys ample en funció de l’extensió de la capa freàtica. Sovint aquest espai ha estat ocupat en 
part per conreus per tal d’aprofitar la riquesa edàfica i la humitat característica d’aquests sòls. 

A l’àrea d’estudi la millor representació d’aquesta comunitat forestal és sens dubte els marges de la 
Noguera Pallaresa al seu pas pel congost de Collegats. Precisament l’estretor del pas no ha permès el 



desenvolupament de l’agricultura als seus marges i durant molt temps ha estat respectada l’ocupació del 
bosc de ribera. Malauradament, les obres de condicionament i millora de la carretera N-260 (C-147) entre 
La Pobla de Segur i Sort han provocat un greu impacte ja que els materials de rebuig produïts en 
l’excavació de desmunts i túnels han estat abocats en dues àrees de considerable superfície que, si bé no 
estaven totalment ocupades per bosc de ribera, formaven part del domini d’aquesta comunitat. Pel gruix 
dels abocaments i per les caracterítiques dels materials abocats (roca principalment) aquest impacte es 
pot considerar irreversible. 

Bàsicament es tracta de boscos de pollancres, la tipologia dels quals no concorda amb cap comunitat de 
bosc de ribera descrita. En alguns trams del riu l’arbre de ribera que domina és el vern (Alnus glutinosa), 
però l’excessiva continentalitat de la regió no permet el desenvolupament del sotabosc característic de les 
vernedes. Les espècies arbòries més freqüents al llarg de la Noguera Pallaresa són els pollancres 
(Populus nigra), les robínies (Robinia pseudoacacia), els verns (Alnus glutinosa) i els freixes (Fraxinus 
excelsior), A primera línia de l’aigua, sobre els marges pedregosos del llit del riu apareixen les salzedes 
de sarga (Saponario-Salicetum purpurae) amb saulic (Salix purpurea) i sargues (Salix elaeagnos). 

Les comunitats rupícoles. 

L’abundància de penya-segats, cingles i tarteres a l’àrea d’estudi mereix un capítol a part en la descripció 
de les comunitats vegetals que s’hi assenten. L’escassetat edàfica, la preponderància de sals, la 
considerable aridesa i altres factors ambientals adversos fan que les comunitats que s’hi arrelen tinguin 
un gran interès botànic. 

De comunitats estrictament rupícoles n’hi ha de diversos tipus segons on es troben arrelades les plantes 
que les formen. Fissurícoles o casmòfits, comòfits i glareícoles, però a l’àrea d’estudi la comunitat rupícola 
més destacable és la de corona de rei i orella d’ós (Saxifrago-Ramondetum myconii) de tipus fissurícola, 
amb corona de rei (Saxifraga longifolia) i orella d’os (Ramonda myconii), localitzada als penya-segats 
humits de Collegats i dels barrancs de la serra de Boumort i Cuberes. 

BOLOS (1961), cita la comunitat de Petrocoptideto-Antirrhinetum mollis al congost de Collegats, encara 
que sense comprobar la presència de l’endemisme Petrocoptis montsicciana. Malgrat això, no podem 
descartar la seva possible presència en els penya-segats de l’àrea d’estudi, ecològicament prou similars 
als que si que s’hi ha trobat com Terradets i Montrebei. 

En els degotalls del congost de Collegats es desenvolupa una comunitat característica de zones on 
traspua aigua amb carbonat càlcic que precipita en entrar en contacte amb l’aire, Eucladio-Adiantetum. 
L’espècie més característica de l’associació és un briòfit: Eucladium verticillatum i forma importants 
masses. Hi són presents les espècies Adiantum carpillus-veneris i Samolus valerandi. 

55BRelació d’arbres i boscos singulars protegida 

Malgrat que sovint no tenen una gran significància botànica o ecològica, és bo conèixer els arbres 
singulars que podem trobar a l’àrea d’estudi. Entre ells en destaquem els següents: 

A. Faigs (Fagus sylvatica) de l’obaga de Carrànima i de Cuberes. 
B. Noguera (Juglans regia) de la Coma d’Orient. 
C. Freixes de fulla gran (Fraxinus excelsior) de les cases de Carreu. 
D. Roure de fulla petita (Quercus faginea) de sobre de la casa del pla de Tro. 
E. Pinus uncinata. 

El pi negre forma masses pures a l’estatge subalpí, a les obagues de Cuberes, al massís de Boumort i a 
la part culminal de l’obaga de Carreu. També es pot trobar algun peu a la part culminal de la serra de 
Carrànima. 

Relació de flora protegida. 

La flora estrictament protegida, d’acord amb l’article 9 de la Llei 12/1985 d’espais naturals i del Decret 
328/1992 d’aprovació del Pla d’Espais d’Interès Natural a l’interior del espai del PEIN de Boumort les 



localitats on potencialment es poden trobar són les següents: 

A. Aquilegia pyrenaica. 

La presència d’aquesta ranunculàcia a Boumort és possible en roques i pedrusques dels cims més alts. 

B. Narcissus alpestris. 

Potencialment present en prats i boscos aclarits i relleixos rocosos, des de l’estatge montà als cims de 
Boumort. 

C. Astragalus danicus. 

Existent als prats i pastures del cap de Boumort. 

D. Thymelaea nivalis. 

Espècie que es fa en pradells i matollars dels terrenys rocosos, secs i assolellats, damunt de substrat 
calcari. A Boumort la trobem a la serra de Boumort des de l’estatge montà al subalpí (1400 - 2000 m). 

E. Pulsatilla alpina. 

Oròfit europeu que es fa a boscos i pasturatges. A l’àrea d’estudi l’hem vist a punts ombrívols del bosc de 
pi roig i també deu ser-hi als boscos de pi negre. 

Les plantes presents a l’àrea d’estudi protegides segons l’ordre de 5 de novembre de 1984 sobre 
protecció de plantes de la flora autòctona amenaçada són les següents: 

A. Taxus baccata. 

Es troben alguns peus al fons del barranc de l’Infern i de la Coma d’Orient, en punts molt inaccessibles. 

B. Ilex aquifolium. 

N’existeixen alguns peus a la capçalera de la vall de Carreu i a l’obaga de Cuberes. 

Fora de l’àrea d’estudi, però molt pròxim a ella, hi ha l’om de la Borda de Ros, declarat arbre monumental 
mitjançant l’ordre de 8 de febrer de 1990, per la qual es declaren arbres i arbredes monumentals. 

Les plantes presents a l’àrea d’estudi que han estat incloses al "Libro rojo de las especies vegetales 
amenazadas de España peninsular e islas Baleares", les quals no tenen mesures de protecció legals són 
les següents: 

A. Anthirrinum molle. 

Inclosa amb la categoria de RARA, escrofulariàcia rupícola freqüent en els penya-segats del massís. 

B. Gentiana montserratii. 

Inclosa amb la categoria de RARA, planta pròpia de les comunitats megafòrbiques dels peus de cingle de 
l’obaga de Carreu i Boumort. Aquesta espècie està sota protecció legal al Parc Nacional de la vall 
d’Ordesa. 

Finalment també inclourem dues plantes més amb categories subespecífiques endèmiques a l’àmbit de 
Catalunya: 

A. Aquilegia hirsutissima var. montsicciana. 

Espècie citada al Pla de la Llet, localitzat molt aprop del límit oriental de l’àrea d’estudi. És presumible la 



seva presència a les parts altes del cap de Boumort. 

B. Asplenium seelosii ssp. catalaunicum. 

Viu a les baumes extraplomades de la serra de Carreu i als cingles de Pessonada. Endèmica de 
Catalunya. 

56BFauna 

La composició de la fauna de l’àrea d’estudi ens revela un acusat contrast entre espècies més termòfiles i 
d’altres de caràcter medieuropeu i boreals. Això és conseqüència dels gradients de latitud i d’altitud que 
trobem en el conjunt de les serres de Carreu, Boumort i Cuberes. La solana de Carreu es troba inclosa en 
l’ambient mediterrani continental típic de la Conca de Tremp, mentre que el cap de Boumort (2.077 m) o 
les obagues de les parts altes de Carreu, Boumort i Cuberes (> 1.650 m) es caracteritzen per un clima i 
una vegetació subalpí típic. També és destacable la presència de nombroses espècies escasses al 
conjunt del territori de Catalunya i que actualment troben refugi i les condicions adequades per a 
alimentar-se i reproduir-se al conjunt d’aquestes serres. 

Pel que fa als invertebrats, hi ha molt poca informació sobre l’àrea d’estudi encara que hem de destacar la 
presència d’una espècie de cargol endèmica dels congostos del Pre-pirineu de Lleida, Pyrenaearia 
organiaca, i a nivell de subespècie , un altre cargol exclusiu de les terres de Lleida, Chondrina farinesi 
sexplicata. També són importants les cites d’alguns insectes d’interès com Geotrechus ubachi ESPAÑOL, 
1965, un coleòpter caràbid cavernícola que tan sols es coneix la seva presència a tres coves, la de la 
Bòfia de la Mantella de les Planes, a la vall de Cabó, una aprop de Guàrdia d’Ares i la tercera a la Serra 
d’Odén, i el coleòpter catòpid Troglocharinus impellitierii ESPAÑOL, 1957, un altre cavernícola endèmic 
de la regió trobat aprop de Taús. A nivell de subespècies podem esmentar la presència als vessants sud 
de Boumort d’Abax pyrenaeus jeannei ORTUÑO Y ARRIBAS, 1992. Finalment podem pressuposar la 
presència d’una papallona endèmica de la península ibèrica, la Graellsia isabelae, abundant a les pinedes 
de pi roig del Pre-pirineu de Lleida. 

És destacable de la fauna herpetològica del Boumort la presència d’una espècie d’amfibi endèmica dels 
Pirineus i d’altres massissos propers, el tritó pirinenc (Euproctus asper), força abundant als bassals que 
es creen al llarg dels torrents que desemboquen a la Noguera Pallaresa, a l’alçada del congost de 
Collegats i a la capçalera del riu Rialp. 

En quan a la fauna ornítica trobem que a les obagues i les parts més elevades s’hi alberguen espècies de 
característiques medieuropees i àdhuc boreals com la becada (Scolopax rusticola), la merla de pit blanc 
(Turdus torquatus), la llucareta (Serinus citrinella) i especialment el gall fer (Tetrao urogallus), el picot 
negre (Dryocopus martius) i el mussol pirinenc (Aegolius funereus). En canvi, a les parts més baixes i 
orientades al migjorn ens apareixen espècies típicament mediterrànies com la perdiu roja (Alectoris rufa), 
l’abellerol (Merops apiaster), el còlit ros (oneanthe hispanica), la merla de cuablanca (Oneanthe leucura) i 
el tallarol capnegre (Sylvia melanocephala). 

Altres ambients que han proporcionat un poblament ornític especial són les nombroses parets de roca que 
trobem en el torturat paisatge del Boumort. Entre la fauna rupícola o que, si més no, depèn dels cingles i 
precipicis per a poder dur a terme alguna part del seu cicle vital, destaquen diverses espècies d’aus 
rapinyaires. A l’espai que ens ocupa hi nidifiquen o hi han nidificat recentment les tres espècies d’aus 
carronyaires del nostre país: el voltor comú (Gyps fulvus), el trencalòs (Gypaetus barbatus) i l’aufrany 
(Neophron pernopterus). El primer dels tres ho fa colonialment als cingles de Pessonada amb més de 100 
parelles i en dos punts més, el segon ha ocupat nius en diverses àrees, tan de l’interior de l’àrea d’estudi 
com en punts molt pròxims a ella, tot i que de forma irregular degut a molèsties que possiblement han 
causat els propis voltors, naturalistes inconscients i les obres de condicionament de la carretera N-260 (C-
147) que passa per Collegats. Finalment l’aufrany hi és present de forma estable, encara que amb una 
població escassa. Altres rapinyaires destacables que emprén els espadats per a fer-hi el niu són l’àliga 
daurada (Aquila chrysaetos) i el falcó pelegrí (Falco peregrinus). La gralla de bec groc (Phyrrocorax 
graculus), en el seu límit meridional de distribució, i la de bec vermell (Phyrrocorax phyrrocorax). El 
pelarroques (Tichodroma muraria), el ballester (Apus melba) i el roquerol (Ptyonoprogne rupestris) són 
altres moixons, la presència dels quals està lligada als ambients rupícoles. 



Els mamífers mantenen a l’àrea d’estudi una abundància i diversitat relativament gran en comparació a 
moltes altres àrees pròximes. En destaca la presència de diverses espècies d’ungulats, com l’isard 
(Rupicapra rupicapra), el porc senglar (Sus scrofa) i el cérvol (Cervus elaphus), i de carnívors, com la 
marta (Martes martes), la geneta (Genetta genetta) i el gat salvatge (Felis sylvestris). 

La presència dels cérvols es deu a la reintroducció efectuada a principis dels anys 80 per part de 
l’administració a finques de propietat pública de Boumort i Carreu. El conseqüent control de l’activitat 
cinegètica ha permès l’expansió de la població així com la millora de les poblacions de moltes de les 
altres espècies d’animals salvatges que habiten l’àrea tal com ja hem anat esmentant fins ara. També en 
els últims anys s’ha observat les incursions de dos ungulats salvatges més, el cabirol (Capreolus 
capreolus), tal pel sector de la Geganta Adormida com per Gabarret, i la daina (Dama dama), per 
Gabarret. 

Com a referències històriques del poblament faunístic de l’àrea d’estudi podem esmentar que la riquesa 
d’espècies, sobretot de mamífers, era superior a finals del segle XVIII tal com ho demostren les respostes 
a l’"Interrogatorio" de Francisco de Zamora. Entre les espècies que hi eren presents llavors i actualment ja 
no, en destaquen el llop (Canis lupus), extingit a principis del s.XX, l’ós (Ursus arctos), el linx (Linx 
pardina?), el cabirol i la daina (Dama dama), aquests dos últims poden tornar a colonitzar l’àrea en el futur 
procedents de les poblacions situades més al nord. És curiós el fet que a finals del segle XVIII ja no hi 
devia haver cérvol i en canvi actualment, és una espècie abundant gràcies a les reintroduccions. 

2.2.4.3.- 48BSituació actual 

Actualment es disposa d’un edifici, en un estat de conservació deficient, d’una planta, amb una superfície 
construïda de 132 m2. Aquest edifici actualment consta d’una aula d’uns 60 m2 per a la realització de 
classes i d’un habitatge que ocupa la resta de la planta. 

La rehabilitació d’aquest edifici disposarà d’una planta de 132 m2. És en base a aquesta aproximació que 
es planifica l’equipament i les activitats necessàries per a dur a terme els objectius plantejats per a 
l’edifici. 

2.2.5.- 37BENGINYERIA DEL DISSENY 

21BUsos de les sales i espais del centre 

Per tal de desenvolupar els objectius plantejats es proposen una sèrie d’actuacions distribuïdes en 
diferents àmbits de l’edifici, tal com es defineixen a continuació. 

A més l’edifici ha de comptar amb un disseny de rotulació i logotip unitari per als diferents elements que 
pertanyin al centre, per tal de donar unitat a l’edifici i de que al mateix temps siguin fàcilment identificables 
les activitats que es promouen des d’aquest. 

41BParet exterior 

El visitant ha de poder consultar la informació bàsica necessària per tal d’accedir a l’espai des de 
l’exterior. Així en el cas que el centre estès tancat l’usuari rebria un mínim d’informació. Això es pretén 
aconseguir mitjançant la instal·lació d’un plafó exterior on hi ha d’anar: 

a) mapa de l’espai amb els principals itineraris.
b) una petita descripció de l’espai.
c) un recull de normes i consells a tenir en compte durant la visita de l’espai.

El plafó ha d’estar preparat per a suportar romandre al ras (efecte del sol, la pluja, els canvis de 
temperatura...) 

42BSala polivalent 



Aquesta sala ha de complir les següents funcions: 
a) recepció i informació turística
b) presentació de l’espai Serra de Boumort

Per això es planteja la necessitat de que a la sala hi hagi un mostrador d’acollida. En aquest mostrador 
una persona hi realitzarà tasques d’informació tant d’aspectes referents a la visita i a les característiques 
de l’espai com per donar informació respecte a la oferta turística de la zona. Al mostrador s’hi podrà trobar 
tríptics explicatius de l’espai, referents a les ofertes turístiques de la zona, i la possibilitat de comprar 
material de record de la visita. El mostrador constarà d’un magatzem annex per tal d’emmagatzemar el 
material informatiu necessari. 

La feina realitzada a nivell de mostrador estarà suportada per una exposició fixa sobre l’espai Serra de 
Boumort. En aquesta exposició es farà referència al concepte d’espai de la Xarxa Natura 2000, a la funció 
de la RNC de Boumort dins la zona, al context històrico-socio-economic de la zona en relació amb l’espai i 
una presentació de les característiques de l’espai, diferenciant-ne els seus hàbitats més característics. 
L’element principal de l’exposició serà el gràfic evitant un excés d’informació escrita. L’exposició no será 
excessivament delicada ja que hauran de suportar la possibilitat de ser tocats per infants que puguin 
visitar l’exposició. D’aquesta manera hi haurà informació amb temàtica: 

a) D’introducció als espais de la Xarxa Natura 2000 i la seva implicació a nivell europeu.
b) D’introducció històrica de l’espai, la Reserva Nacional de Caça de Boumort i la relació de

l’espai amb els seus habitants
c) D’introducció al medi físic: geologia, clima...
d) Dels ambients vegetals- la terra baixa mediterrània, muntanya mitjana submediterrània, l’alta 

muntanya subalpina, els boscos de ribera, les comunitats rupícoles- i els corresponents als
hàbitats faunístics.

Els principals espais de memoria aniran acompanyats d’una explicació que permeti entendre tot l’àmbit 
que abarca. En aquesta explicació hi seran presents els límits de l’àrea, els diferents biòtops i habitats 
presents a l’espai, els camins principals tant d’accés com transitables, les poblacions existents a l’espai i 
als seus voltants immediats i els itineraris recomanats per a dur a terme una visita de reconeixement. 

43BAula de natura 

L’aula de natura es planteja com un espai polivalent que ha de complir les següents funcions: 
a) capacitat per a 25 visitants.
b) servir d’espai per a la realització de tasques (tallers, classes, dinàmiques...) d’educació

ambiental.
c) oferir als visitants, de material didàctic (llibres, dossiers..) que serveixin per a completar la

descoberta de la Serra de Boumort.

La sala polivalent pot tenir un doble funcionament. Quan el centre sigui visitat per grups escolars en què 
les visites seran organitzades en base a un projecte educatiu associat, l’aula serà el lloc on realitzar part 
de les activitats necessàries per tal de desenvolupar el projecte educatiu i serà conduït per un educador 
que serà present a la sala. Quan el centre estigui obert a visites individuals, la sala polivalent estarà 
oberta i serà on el visitant, sobretot els més petits, hi trobarà material de consulta/joc per tal de completar 
la descoberta de la Serra de Boumort d’una manera interactiva. 

44BEspai expositu 

La sala polivalent acollirà una exposició fixa sobre la fauna a l’espai Serra de Boumort. L’objectiu será la 
de la introducció al coneixement de la fauna dels diferents hàbitats presents a la Serra de Boumort. 

D’aquesta manera hi haurà una sèrie de plafons explicatius dels hábitats de ribera i zones humides, de 
matollars i carrascars de les zones més termòfiles, hábitats forestals de pinassa i pi roig, de boscos de pi 
negre subalpins i gespes d’ussona i hàbitats rupícoles, cingles i congostos 

Els plafons presentaran les diferents espècies de la fauna que viu en els hàbitats. Aquests plafons seran 
bàsicament gràfics però algun podría anar acompanyat per elements interactius de so i tacte i 



reproduccions d’animals i rastres (so de la brama del cérvol, cant del mussol pirinenc, os com a 
representació de l’aliment del trencalòs, excrements de gall fer, reproducció d’un trencalòs, un voltor i una 
àguila daurada en ple vol...). 

45BObservatori de les cingleres 

Aquest és un dels punts de major interès del centre, ja que la ubicació excepcional del centre permet 
l’observació directa de les cingleres de Pessonada. La funció d’aquest observatori és: 

a) descobrir als visitants l’hàbitat de les cingleres.
b) observar i ensenyar a observar les espècies presents en aquest hàbitat.

L’edifici disposarà d’una obertura que permetrà observar des de dins de l’edifici la cinglera que es situa 
just a sobre del nucli de Pessonada. Aquest àmbit tindrà un doble funcionament. Quan la visita al centre 
sigui per a grups, l’observació podrà anar acompanyada per les indicacions d’un educador, que serà qui 
farà una explicació de l’hàbitat de les cingleres i la seva fauna, i tot seguit donarà les indicacions de la 
tècnica de com observar i trobar les espècies abans presentades a la cinglera. L’educador podria disposar 
d’una càmara accionada per control remot i amb un potent zoom. Això permetria localitzar a la cinglera els 
individus i nius que es poden observar des del centre; aquest procés i podría ser seguit a traves d’una 
pantalla per la resta d’usuaris presents a la sala. Quan el centre estigui obert al públic general i les visites 
no siguin guiades, el funcionament de l’observatori serà el d’ajudar a l’autoaprenentatge per part dels 
usuaris. L’observació podría anar precedida per un petit audiovisual d’introducció a les cingleres. A 
continuació l’usuari disposarà d’unes fitxes on hi haurà una reproducció de les cingleres amb la 
localització de punts d’especial interès (nius, repises,...) i amb la fauna que pot ser observada 
habitualment des d’aquest punt. A la sala hi haurà a disposició dels usuaris el material òptic necessari per 
a l’observació. 

22BEl projecte educatiu  

El projecte educatiu ha de tenir la funció general de formar als escolars en els valors generals de respecte 
i coneixement del medi ambient i de la realitat socio-cultural de la comarca. També ha de complir però, 
l’objectiu concret de coneixement de l’espai de la Serra de Boumort tant del medi físic i natural, com 
aspectes més socials i històrics. 

El projecte educatiu ha d’estar redactat en base a la realitat de l’espai i a les necessitats actuals del món 
formatiu. Ha de constar d’un conjunt d’activitats amb el seu material associat. A l’hora de planificar les 
activitats s’ha de tenir en compte en tot moment a qui va dirigit (edat, procedència....) i què es pretén 
transmetre amb cada una de les activitats per separat i amb el conjunt de totes elles. Les activitats a 
realitzar han de ser dinàmiques per tal que permetin l’aprenentatge senzill del que es vol transmetre.  

L’elaboració del projecte educatiu i el material associat pot ser realitzat tant per l’equip educatiu propi del 
centre com pot ser elaborat coordinadament amb una associació o empresa externa. Es desestima l’opció 
de que el projecte educatiu sigui elaborat únicament per una part externa ja què pot plantejar problemes a 
l’hora de l’aplicabilitat del projecte educatiu. 

Les diferents activitats planificades en el projecte educatiu hauran d’estar adaptades als diferents cicles 
educatius que són actualment presents en el nostre sistema educatiu. D’aquesta manera s’ha de tenir el 
material necessari per a a desenvolupar tasques amb els següents cicles: 

a) educació infantil de primària
b) cicle inicial de primària
c) cicle mitjà de primària
d) cicle superior de primària
e) ESO

Per tal de dur a terme aquestes funcions és necessari: 
a) Dossier educatiu adaptat a un determinat cicle educatiu per al professor.
b) Dossier educatiu adaptat a un determinat cicle educatiu per a l’alumne.
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23BItineraris de natura 

La realització d’itineraris de natura distribuïts per els diferents àmbits de l’espai, serien realitzats per 
aconseguir diferents finalitats: 

a) ajudar a trobar sobre el terreny aquells elements que l’usuari ha après a interpretar amb la
seva visita al centre. 

b) regular l’ús públic dins els límits de l’espai.
c) oferir una eina per a engrescar un possible desenvolupament turístic al voltant de l’espai.

La realització dels itineraris s’ha de fer sota el condicionant de que no representi una amenaça per a la 
conservació tant de les espècies protegides com dels hàbitats d’interès presents a l’espai per això es 
proposa que s’utilitzi com a base la proposta de pla de d’ús i gestió i programa d’actuacions dels espais 
del PEIN de Collegats i de les Serres de Boumort i Carreu. La planificació dels itineraris s’ha de realitzar 
d’acord amb els tècnics de la RNC de Boumort. Els itineraris han de tenir un projecte associat que els hi 
doni contingut i que permeti la generació d’un material associat que en forma de plafons i guies ajudi a 
l’usuari a la seva interpretació durant el seu recorregut. 

La interpretació dels itineraris podria anar completada per la visita guiada d’aquests, per par d’un equip de 
guies preparats per realitzar aquesta tasca i que podrien ser tant personal associat al mateix centre com 
extern, però amb una preparació prèvia.  
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio CENTRE BOUMORT, ANTIGUES ESCOLES DE PESSONADA
Dirección CARRETERA, Nº 3, PESSONADA
Municipio PESSONADA Código Postal 25518
Provincia Lleida Comunidad Autónoma Cataluña
Zona climática E1 Año construcción 2022
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) CTE 2013

Referencia/s catastral/es 6757601CG3775N0001DK

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente

○ Vivienda ● Terciario
○ Unifamiliar ● Edificio completo
○ Bloque ○ Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Rosa Claverol Lopez NIF(NIE) 36966029s
Razón social estudio arquyitectura NIF 36966029s
Domicilio carrer Tremp, 13-A
Municipio Barcelona Código Postal 08030
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail: ad657@coac.net Teléfono 699268265
Titulación habilitante según normativa vigente arquitecta coac
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

 92.2 AA< 114.3

B114.3-185.8

C185.8-285.8

D285.8-371.6

E371.6-457.3

F457.3-571.6

G≥ 571.6

 16.6 AA< 26.9

B26.9-43.8

C43.8-67.3

D67.3-87.5

E87.5-107.7

F107.7-134.6

G≥ 134.6

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 27/04/2022

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 99.43

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

COBERTA INCLINADA Cubierta 103.17 0.22 Conocidas
SOLERA Suelo 99.43 0.25 Por defecto
FAÇANA SUD 1 Fachada 52.05 0.31 Conocidas
FAÇANA SUD 2 Fachada 7.07 0.29 Conocidas
FAÇANA EST Fachada 9.59 0.31 Conocidas
FAÇANA NORD Fachada 61.78 0.31 Conocidas
FAÇANA OEST Fachada 26.89 0.31 Conocidas
FAÇANA S-CONTACTE TERRENY Fachada 3.71 0.25 Por defecto
FAÇANA E-CONTACTE TERRENY Fachada 8.24 0.25 Por defecto
FAÇANA N-CONTACTE TERRENY Fachada 5.34 0.25 Por defecto

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

PORTA ACCES Hueco 5.45 1.46 0.09 Conocido Conocido
FINESTRA 1 Hueco 4.0 1.50 0.00 Conocido Conocido
FINESTRA 2 Hueco 9.36 1.31 0.01 Conocido Conocido
FINESTRA 3 Hueco 4.0 1.50 0.35 Conocido Conocido
FINESTRA 4 Hueco 1.26 1.56 0.25 Conocido Conocido
FINESTRA 5 Hueco 1.0 2.37 0.10 Conocido Conocido
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y
refrigeración

Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 380.0 Electricidad Conocido

TOTALES Calefacción

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y
refrigeración

Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 560.0 Electricidad Conocido

TOTALES Refrigeración

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 0.0

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

TOTALES ACS

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Potencia instalada
[W/m²] VEEI [W/m²·100lux] Iluminación media

[lux] Modo de obtención

Edificio Objeto 5.43 1.09 500.00 Conocido
TOTALES 5.43

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio 99.43 Intensidad Baja - 8h
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática E1 Uso Intensidad Baja - 8h

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

 16.6 AA< 26.9

B26.9-43.8

C43.8-67.3

D67.3-87.5

E87.5-107.7

F107.7-134.6

G≥ 134.6

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] A
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] -

12.06 0.00

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] -

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] A
0.00 4.50

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m² año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 11.81 1174.71
Emisiones CO2 por otros combustibles 4.75 472.24

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

 92.2 AA< 114.3

B114.3-185.8

C185.8-285.8

D285.8-371.6

E371.6-457.3

F457.3-571.6

G≥ 571.6

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] A
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] -

65.60 0.00

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] -

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] A
0.00 26.57

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 47.5

B47.5-77.3

 101.3 CC77.3-118.9

D118.9-154.5

E154.5-190.2

F190.2-237.7

G≥ 237.7

No calificable

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

CONJUNT 1

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

 30.9 AA< 114.3

B114.3-185.8

C185.8-285.8

D285.8-371.6

E371.6-457.3

F457.3-571.6

G≥ 571.6

 6.8 AA< 26.9

B26.9-43.8

C43.8-67.3

D67.3-87.5

E87.5-107.7

F107.7-134.6

G≥ 134.6

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]
A< 47.5

B47.5-77.3

 101.3 CC77.3-118.9

D118.9-154.5

E154.5-190.2

F190.2-237.7

G≥ 237.7

No calificable

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 126.62 -209.3% 0.00 -% 0.00 -% 13.60 0.0% 140.22 -157.1%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
4.31 A 93.4% 0.00 - -% 0.00 - -% 26.57 A 0.0% 30.88 A 66.5%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 2.28 A 81.1% 0.00 - -% 0.00 - -% 4.50 A 0.0% 6.78 A 59.1%

Demanda [kWh/m² año] 101.3
0 C 0.0% 0.00 - -%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
CALDERA BIOMASA
Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés
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CONJUNT 2

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

 73.7 AA< 114.3

B114.3-185.8

C185.8-285.8

D285.8-371.6

E371.6-457.3

F457.3-571.6

G≥ 571.6

 12.5 AA< 26.9

B26.9-43.8

C43.8-67.3

D67.3-87.5

E87.5-107.7

F107.7-134.6

G≥ 134.6

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]
A< 47.5

B47.5-77.3

 101.3 CC77.3-118.9

D118.9-154.5

E154.5-190.2

F190.2-237.7

G≥ 237.7

No calificable

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 24.12 41.1% 0.00 -% 0.00 -% 13.60 0.0% 37.72 30.8%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
47.13 A 28.2% 0.00 - -% 0.00 - -% 26.57 A 0.0% 73.70 A 20.0%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 7.98 A 33.8% 0.00 - -% 0.00 - -% 4.50 A 0.0% 12.48 A 24.6%

Demanda [kWh/m² año] 101.3
0 C 0.0% 0.00 - -%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
BOMBA CALOR GRANS PRESTACIONS
Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL

TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador 27/04/2022

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR

DOCUMENTACION ADJUNTA
DADES CADASTRALS, PLANOLS REHABILITACIO
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CENTRE BOUMORT - ESPAI D´INTERPRETACIÓ DE LA NATURA.

AMIDAMENTS Data: 27/04/22 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST CENTRE BOUMORT
Capítol 01  ENDERROCS

1 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

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

2 Àmbit interior 106,950 106,950 C#*D#*E#*F#
3 Perimetre exterior 270,000 270,000 C#*D#*E#*F#
4 dcte. edifici. -132,000 -132,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 244,950

2 K12GF000BB u Desmuntatge d'instal.lacions interiors afectades.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 K12GF002BB u Desmuntatge d'instal.lacions d'enllumenat exterior afectades.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 F21H1A53 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a
màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 K2151110 m2 Enderroc complet de coberta inclinada, de teules, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

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

1 T superficie % coberta % en peu
2 coberta teula 144,300 1,050 0,500 75,758 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,758

6 K2161511 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

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

1 T longitud alçada mitja
2 parets interiors 40,000 3,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

7 K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Àmbit interior 106,950 106,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 106,950

8 K2192311 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

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

2 Àmbit interior 106,950 0,100 10,695 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,695

9 K2213422BB m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora petita i càrrega
directa sobre camió

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

1 T superfície fondària
2 Rebaix fins cota de graves 106,950 0,200 21,390 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,390

10 K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

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

2 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

11 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

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

2 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

12 K214D2H3 m3 Desmuntatge de mur de paredat, amb mitjans manuals, neteja, aplec de material per a la seva reutilització i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

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

1 T superficie gruix ut
2 Façana sud 14,350 0,500 7,175 C#*D#*E#*F#
3 3,650 0,500 1,825 C#*D#*E#*F#
4 Façana est 9,350 0,500 4,675 C#*D#*E#*F#
5 Façana oest 0,700 0,500 3,000 1,050 C#*D#*E#*F#
6 Façana nord 1,280 0,500 0,640 C#*D#*E#*F#
7 4,000 0,500 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,365

13 K2182281 m2 Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

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

1 T superficie
2 Façana sud 54,000 54,000 C#*D#*E#*F#
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3 Façana est 9,850 9,850 C#*D#*E#*F#
4 Façana oest 30,400 30,400 C#*D#*E#*F#
5 Façana nord 58,440 58,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 152,690

14 E21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega
sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 E2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

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

2 Teules 106,950 0,020 2,139 C#*D#*E#*F#
3 Envans 160,000 0,050 8,000 C#*D#*E#*F#
4 Soleres i paviments 106,950 0,150 16,043 C#*D#*E#*F#
5 Fusteries 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 Arrebossats 152,690 0,020 3,054 C#*D#*E#*F#
7 Pedra no aprofitable d'enderroc 17,365 0,200 3,473 C#*D#*E#*F#
8 Terres 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
9 Altres 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,709

16 E2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

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

2 Teules 106,950 0,020 2,139 C#*D#*E#*F#
3 Envans 160,000 0,050 8,000 C#*D#*E#*F#
4 Soleres i paviments 106,950 0,150 16,043 C#*D#*E#*F#
5 Fusteries 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 Arrebossats 152,690 0,020 3,054 C#*D#*E#*F#
7 Pedra no aprofitable d'enderroc 17,365 0,200 3,473 C#*D#*E#*F#
8 Terres 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
9 Altres 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,709

Obra 01 PRESSUPOST CENTRE BOUMORT
Capítol 02  SUBBASES

1 E9232B91 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica 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

2 Àmbit interior 106,950 106,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 106,950
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2 E7B21A0L m2 Làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col·locada no adherida

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

1 T superficie perimetre alçada
2 Àmbit interior 106,950 106,950 C#*D#*E#*F#
3 Perimetres àmbit interior 48,220 0,150 7,233 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 114,183

3 E93628B6 m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm amb additiu
hidròfug, de gruix 15 cm, abocat amb bomba

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

2 Àmbit interior 106,950 106,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 106,950

4 E9Z4AA16 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

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

2 Àmbit interior 106,950 106,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 106,950

Obra 01 PRESSUPOST CENTRE BOUMORT
Capítol 03  ESTRUCTURES
Titol 3 02  ESTRUCTURA DE COBERTA

1 1458116G m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I abocat amb
bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 102 kg/m3

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

1 T llargària gruix alçada mitja uts
2 Perimetral, base de coberta 50,000 0,300 0,250 3,750 C#*D#*E#*F#
3 Lligams verticals 1,150 0,300 0,250 2,000 0,173 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,923

2 E0000001 m2 Subministre i col.locació d'estructura mecanitzada de coberta amb bigues de fusta laminada (amb marcatge CE)
de qualitat visible. Estructura principal i secundària, segons seccions de plànols d'estructura, amb claus, cargols,
peçes de subjecció metàl.liques necessàries, tirants i tots els ferratges necessaris per la fixació de la estructura
de fusta. Tancament format per tarima encadellada d'abet de 19mm de gruix, llàmina tipus fre de vapor, aïllant
tipus poliextiré extruït de 160mm de gruix, conductivitat <=0,032 W/mk, rastrellat de secció 100x160mm, lamina
transpirable, taula basta de 25 de gruix i llàmina impermeable tipus onduline. Rafec format per prolongació de
rastrellats. El tractament en autoclau buit-buit de la estructura de fusta, amb garantia decenal i certificat per
classe d´ús 3.1. Pintura lasur, en un color estándar, de les bigues per les seves 4 cares i en la cara vista a la
tarima. Tots els remats inclosos.

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

1 T superficie % coberta
2 157,890 1,060 167,363 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 167,363
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Obra 01 PRESSUPOST CENTRE BOUMORT
Capítol 03  ESTRUCTURES
Titol 3 03  ALTELL I LLINDES D'ACCES

1 K45GD7BB m3 Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat manualment.

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

1 HEB.160 T llarg ample cantell ut
2 0,300 0,300 0,150 1,000 0,014 C#*D#*E#*F#
3 2,250 0,300 0,150 1,000 0,101 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,115

2 K4DGC5BB m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament amb tauló de fusta.

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

1 HEB.160 T llarg cantell ut
2 0,300 0,150 2,000 0,090 C#*D#*E#*F#
3 2,250 0,150 2,000 0,675 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,765

3 E4ZZU0BB dm3 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra.

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

1 HEB.160 T llargària uts dm3/ml
2 0,300 1,000 2,400 0,720 C#*D#*E#*F#
3 2,250 1,000 2,400 5,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,120

4 E4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades 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 llargària kg ut
2 Altell
3 IPE 160 10,500 15,800 8,000 1.327,200 C#*D#*E#*F#
4 UPN.240 12,300 33,200 1,000 408,360 C#*D#*E#*F#
5 Acces
6 UPN.220 4,650 29,400 1,000 136,710 C#*D#*E#*F#
7 HEB.160 4,950 42,600 2,000 421,740 C#*D#*E#*F#
8 lligams HEB.160 0,200 42,600 5,000 42,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.336,610

5 E43SL3BB m2 Sostre amb panell Thermoship TCH/10/40/19 o similiar format per placa de 10mm tauler ciment fusta, 40mm
poliestire extruït i 19mm tauler hidròfug., inclou ferramenta col·locat amb fixacions mecàniques. S'inclou tots els
mitjans auxiliars, materials i mesures de seguretat necessàries per deixar completament acabada la partida.

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

2 30,500 30,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,500
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6 E7D21423 m2 Aïllament de gruix 2,5 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat,
projectat sobre elements lineals

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

1 T llargària envolvent ut
2 Altell
3 IPE 160 10,500 0,750 8,000 63,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,000

7 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 llargària envolvent ut
2 Altell
3 UPN.240 12,300 0,750 1,000 9,225 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,225

Obra 01 PRESSUPOST CENTRE BOUMORT
Capítol 03  ESTRUCTURES
Titol 3 04  LLINDES

1 K4DGC5BB m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament amb tauló de fusta.

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

1 HEB.160 T gruix 0,2X0,3 ut
2 llinda 1 0,060 4,000 0,240 C#*D#*E#*F#
3 0,500 4,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 llinda 1.8 0,060 2,000 0,120 C#*D#*E#*F#
5 0,500 2,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 llinda 1.4 0,060 2,000 0,120 C#*D#*E#*F#
7 0,500 2,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,480

2 E4ZZU0BB dm3 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra.

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

1 HEB.160 T llargària uts dm3/ml
2 1,000 4,000 2,400 9,600 C#*D#*E#*F#
3 1,800 2,000 2,400 8,640 C#*D#*E#*F#
4 1,400 2,000 2,400 6,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,960

3 K45GD7BB m3 Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat manualment.

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

1 HEB.160 T gruix 0,2X0,3 ut
2 llinda 1 0,500 0,060 4,000 0,120 C#*D#*E#*F#
3 llinda 1.8 0,500 0,060 2,000 0,060 C#*D#*E#*F#
4 llinda 1.4 0,500 0,060 2,000 0,060 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 0,240

4 E4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades 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 HEB.160 T llargària uts kg uts
2 1,000 2,000 42,600 2,000 170,400 C#*D#*E#*F#
3 1,800 2,000 42,600 1,000 153,360 C#*D#*E#*F#
4 1,500 2,000 42,600 1,000 127,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 451,560

Obra 01 PRESSUPOST CENTRE BOUMORT
Capítol 04  FAÇANES I COBERTA

1 E4F2B574 m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:4 (10
N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2

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

1 T llargària alçada gruix
2 Façana Sud 2,300 2,750 0,300 1,898 C#*D#*E#*F#
3 4,650 1,000 0,300 1,395 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,293

2 K4G211BB m3 Paredat de revestiment de 20 a 25 cm de gruix mig de pedra granítica reaprofitada de l'enderroc i la resta de
característiques similars a l'existent, d'una cara vista, col·locada amb morter mixt 1:1:7, amb col·locació de
connectors collats a la paret existent amb rodó d'acer galvanitzat de 8 mm de diàmetre 5 per m2 de paret.

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

1 T superficie gruix llarg alçada
2 Façana sud 10,400 0,500 5,200 C#*D#*E#*F#
3 0,200 4,650 1,450 1,349 C#*D#*E#*F#
4 Façana nord 7,300 0,500 3,650 C#*D#*E#*F#
5 Façana oest 1,100 0,500 0,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,749

3 E7C9R6I4 m2 Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 50 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK i resistència tèrmica >= 1,471 m2.K/W, amb revestiment de paper
kraft, col·locada amb fixacions mecàniques

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

1 Façana sud 79,400 79,400 C#*D#*E#*F#
2 dcte. fusteries -4,000 -4,000 C#*D#*E#*F#
3 -5,640 -5,640 C#*D#*E#*F#
4 Façana nord 79,400 79,400 C#*D#*E#*F#
5 dcte. fusteries -4,000 -4,000 C#*D#*E#*F#
6 -1,300 -1,300 C#*D#*E#*F#
7 Façana oest 26,440 26,440 C#*D#*E#*F#
8 dcte. fusteries -0,750 3,000 -2,250 C#*D#*E#*F#
9 Façana est 16,500 16,500 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 184,550

4 E65A3843 m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de muntant d'amplària 36 mm, col·locats cada 60 cm, i canal
d'amplària 48 mm, fixats mecànicament, per a suport de paret recta

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

1 Façana sud 79,400 79,400 C#*D#*E#*F#
2 dcte. fusteries -4,000 -4,000 C#*D#*E#*F#
3 -5,640 -5,640 C#*D#*E#*F#
4 Façana nord 79,400 79,400 C#*D#*E#*F#
5 dcte. fusteries -4,000 -4,000 C#*D#*E#*F#
6 -1,300 -1,300 C#*D#*E#*F#
7 Façana oest 26,440 26,440 C#*D#*E#*F#
8 dcte. fusteries -0,750 3,000 -2,250 C#*D#*E#*F#
9 Façana est 16,500 16,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 184,550

5 E83F5H03 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'hidròfuga (H) i gruix 15 mm, col·locada sobre perfileria d'acer
galvanitzat amb fixacions mecàniques

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

1 Façana sud 79,400 79,400 C#*D#*E#*F#
2 dcte. fusteries -4,000 -4,000 C#*D#*E#*F#
3 -5,640 -5,640 C#*D#*E#*F#
4 Façana nord 79,400 79,400 C#*D#*E#*F#
5 dcte. fusteries -4,000 -4,000 C#*D#*E#*F#
6 -1,300 -1,300 C#*D#*E#*F#
7 Façana oest 26,440 26,440 C#*D#*E#*F#
8 dcte. fusteries -0,750 3,000 -2,250 C#*D#*E#*F#
9 Façana est 16,500 16,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 184,550

6 E811C1BB m2 Rejuntat de façana de pedra amb morter similar a l'existent.

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

1 T superficie
2 Façana Oest 26,750 26,750 C#*D#*E#*F#
3 Façana Nord 72,500 72,500 C#*D#*E#*F#
4 Façana Sud 74,650 74,650 C#*D#*E#*F#
5 Façana Est 9,800 9,800 C#*D#*E#*F#
6 Dcte. zones de pedra recolocada -25,540 -25,540 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 158,160

7 E52211NK m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color vermell (envellida o similar a existent), de 30 peces/m2, com
a màxim, col·locada amb morter mixt 1:2:10

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

1 T superficie % coberta
2 157,890 1,060 167,363 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 167,363

8 E5ZA2752 m Carener ceràmic de teula àrab, de color vermell i 5 peces/m, col·locat amb morter mixt 1:2:10
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,100 20,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,100

9 E5ZJ125BB m Formació de canal de recollida d'aigües de manyeria de 3mm de gruix, amb fixacions mecàniques a la tarima i
bigues de fusta, rectangular de secció 18x18cmt i goteró extrem de 9cmt, amb acabat pintat oxiron, de 4 mm de
gruix, completament col.locat segons detall.

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

2 20,100 2,000 40,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,200

10 ED143A70 m Baixant de tub de planxa galvanitzada prelacada amb unió plegada de DN 100 mm, rectantular i 1 mm de gruix,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

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

2 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

Obra 01 PRESSUPOST CENTRE BOUMORT
Capítol 05  DIVISÒRIES INTERIORS

1 E65A6863 m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de muntant d'amplària 70 mm, col·locats cada 60 cm, i canal
d'amplària 70 mm, fixats mecànicament, per a suport de paret recta

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

1 Divisòries interiors T longitud alçada
2 PB 10,700 2,700 28,890 C#*D#*E#*F#
3 Paltell 6,500 1,000 6,500 C#*D#*E#*F#
4 6,500 0,600 3,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,290

2 E7C41711 m2 Aïllament amb feltre de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 70 mm,
amb una conductivitat tèrmica <= 0,039 W/mK, resistència tèrmica >= 1,795 m2.K/W, amb paper kraft
enquitranat, col·locat sense adherir

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

1 Divisòries interiors T longitud alçada
2 PB 10,700 2,700 28,890 C#*D#*E#*F#
3 Paltell 6,500 1,000 6,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,390

3 E83F5H03 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'hidròfuga (H) i gruix 15 mm, col·locada sobre perfileria d'acer
galvanitzat amb fixacions mecàniques

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

1 T longitud alçada unitats
2 Planta baixa 11,900 2,700 1,000 32,130 C#*D#*E#*F#
3 3,700 2,700 1,000 9,990 C#*D#*E#*F#
4 5,150 2,700 1,000 13,905 C#*D#*E#*F#
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5 4,600 2,700 1,000 12,420 C#*D#*E#*F#
6 1,500 2,700 1,000 4,050 C#*D#*E#*F#
7 Planta altell 6,500 1,000 2,000 13,000 C#*D#*E#*F#
8 6,500 0,600 2,000 7,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 93,295

Obra 01 PRESSUPOST CENTRE BOUMORT
Capítol 06  FUSTERIES
Titol 3 01  FUSTERIES INTERIORS

1 1A2304BB u Subministrament i col·locació de porta interior, tipus P1 segons plànols de projecte, formada per porta de fusta
d'una fulla de 80 cm d'amplada i 210 cm d'alçada, de DM per pintar de 40mm. Inclou maneta d'alumini Ocàriz
sèrie Prestigio o similar equivalent, estructura per a paret de cartró guix, tope a peu de porta, pany i clau,
bastiment, ferratges, tapajunts de fusta i pintat de porta, fixe i tapajunts a l'esmalt sintètic, amb una capa de
protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Porta completament acabada en servei.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 1A2305BB u Subministrament i col·locació de porta interior, tipus P2 segons plànols de projecte, formada per porta de fusta
d'una fulla de 70 cm d'amplada i 210 cm d'alçada, de DM per pintar de 40mm. Inclou maneta d'alumini Ocàriz
sèrie Prestigio o similar equivalent, estructura per a paret de cartró guix, tope a peu de porta, pany i clau,
bastiment, ferratges, tapajunts de fusta i pintat de porta, fixe i tapajunts a l'esmalt sintètic, amb una capa de
protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Porta completament acabada en servei.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CENTRE BOUMORT
Capítol 06  FUSTERIES
Titol 3 02  FUSTERIES EXTERIORS

1 EAFF0P01 u F01- Finestra d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic de color segons d.f, col·locada sobre bastiment de
base inclòs, amb una fulla batent amb vidre 3+3/12/3+3, per a un buit d'obra aproximat de 65x115cm, elaborada
amb perfils de preu alt tipus Cortizo COR3500 RPT54 o similar , classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207:2000, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208:2000 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana, amb tots els remats
perimetrals inclosos.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 EAFF0P02 u F02- Finestra d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic de color segons d.f, col·locada sobre bastiment de
base inclòs, amb dos fulles batents amb vidre 3+3/12/3+3(BE), per a un buit d'obra aproximat de 110x115cm,
elaborada amb perfils de preu alt, sense persiana, amb tots els remats perimetrals inclosos.

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

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

3 EAFF0P03 u F03- Finestra d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic de color segons d.f, col·locada sobre bastiment de
base inclòs, amb una fulla fixa amb vidre 3+3/12/3+3(BE), per a un buit d'obra aproximat de 200x200cm,
elaborada amb perfils de preu alt, sense persiana, amb tots els remats perimetrals inclosos.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 EAFF0P04 u F04 i F05- Finestra d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic de color segons d.f, col·locada sobre
bastiment de base inclòs, amb una fulla fixa amb vidre 3+3/17/3+3(BE), per a un buit d'obra aproximat
trapezoidal de 283x115 i 214cm d'alçada, elaborada amb perfils de preu, sense persiana, amb tots els remats
perimetrals inclosos.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 EPORT00 ut Subministre i col.locació de porticó de passamà metàl.lic de 8mm i perfils verticals L50.4, de fulla corredera,
inclòs guies completament col.locat amb mecanisme de tancament amb clau inclòs.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EAPAPA1 u PA- Porta d'accés d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic de color segons d.f, col·locada sobre bastiment
de base inclòs, amb una fulla batent i un fixe lateral amb vidre 3+3/17/3+3(BE), per a un buit d'obra aproximat de
217x250cm, elaborada amb perfils de preu alt, amb tiradors, pany amb clau, compàs i amb tots els remats
perimetrals inclosos.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EAPAPA2 u PA2- Porta d'accés d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic de color segons d.f, col·locada sobre
bastiment de base inclòs, amb una fulla batent i lateral fixe amb vidre 3+3, per a un buit d'obra aproximat de
217x250cm, elaborada amb perfils de preu alt, amb tiradors, pany amb clau, compàs i amb tots els remats
perimetrals inclosos.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 EB32U050 m2 Reixa de perfils d'acer amb passamans i travessers soldada al xassis perimetral.

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

1 T llargària alçada unitats
2 Reixes de ventilació 0,650 0,700 2,000 0,910 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,910

EUR



CENTRE BOUMORT - ESPAI D´INTERPRETACIÓ DE LA NATURA.

AMIDAMENTS Data: 27/04/22 Pàg.: 12

Obra 01 PRESSUPOST CENTRE BOUMORT
Capítol 07  REVESTIMENTS I PAVIMENTS
Titol 3 01  PAVIMENTS

1 E9C21424 m2 Paviment de terratzo amb relleu de gra petit, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de
ciment 1:6, per a ús exterior

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

2 Paviments interiors (inclòs divisòries) 106,200 106,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 106,200

2 E9U2U005 m Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu superiror, de 10 cm d'alçària, polit i abrillantat, col·locat amb adhesiu
cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004

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

2 55,100 55,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,100

Obra 01 PRESSUPOST CENTRE BOUMORT
Capítol 07  REVESTIMENTS I PAVIMENTS
Titol 3 02  REVESTIMENTS

1 E8251245 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola de
València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, de 26 a 45 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

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

1 T longitud alçada
2 Banys 7,350 2,500 18,375 C#*D#*E#*F#
3 6,200 2,500 15,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,875

2 E8447220 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada
(BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

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

2 Sota altell 14,850 14,850 C#*D#*E#*F#
3 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,850

3 E8659C75 m2 Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat
per procés sec MDF, de 12 mm de gruix i >= 800 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5,
reacció al foc B-s2, d0, acabat no revestit, tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques sobre parament
vertical

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

1 T llargària alçada superficie
2 Planta baixa, parets accés i recepció 11,900 2,500 29,750 C#*D#*E#*F#
3 dcte. portes -4,400 -4,400 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 25,350

4 E8981BB0 m2 Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida,
una segelladora i dues d'acabat

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

1 T llargària alçada superficie
2 Planta baixa, parets accés i recepció 11,900 2,500 29,750 C#*D#*E#*F#
3 dcte. portes -4,400 -4,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,350

5 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 Trasdossat façanes 184,550 184,550 C#*D#*E#*F#
2 Divisòries interiors 93,295 93,295 C#*D#*E#*F#
3 dcte.banys -33,875 -33,875 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 243,970

6 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal 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

2 Sota altell 14,850 14,850 C#*D#*E#*F#
3 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,850

7 E894A0BB m2 Pintat d´elements amb pintura de partícules metàl.liques tipus oxiron o similar, aplicada en dues capes.

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

2 Frontal biga altell 5,700 0,500 2,850 C#*D#*E#*F#
3 pilaret central sota biga altell 2,500 0,250 0,625 C#*D#*E#*F#
4 Frontal biga acces 6,500 0,500 3,250 C#*D#*E#*F#
5 Canal de servicios colgada 13,200 0,240 3,168 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,893

Obra 01 PRESSUPOST CENTRE BOUMORT
Capítol 08  MANYERIA

1 EREMATBB m Caixa de remat perimetral de forat de façana de planxa d'acer plegada i tub 40x30 amb acabat pintat oxiron
inclòs, de 4 mm de gruix, 60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a escopidor, brancal o
llinda, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat, completament col.locat.

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

1 T llarg alçada unitats unitats
2 Fusteria F1 0,650 2,000 2,000 2,600 C#*D#*E#*F#
3 1,150 2,000 2,000 4,600 C#*D#*E#*F#
4 Fusteria F2 1,100 2,000 1,000 2,200 C#*D#*E#*F#
5 1,150 2,000 1,000 2,300 C#*D#*E#*F#
6 Fusteria F3 2,000 2,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
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7 2,000 2,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
8 Fusteria F4/F5 2,900 1,000 2,000 5,800 C#*D#*E#*F#
9 1,500 1,000 2,000 3,000 C#*D#*E#*F#

10 Reixes de ventilació 0,650 2,000 2,000 2,600 C#*D#*E#*F#
11 0,700 2,000 2,000 2,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,900

2 E4435115BB kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a reforços i subestructures, formades 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 Reforç fusteries F03, F04 i F05 T llargària unitats kg
2 Perfil L50.7 vertical ancorat a paret 3,000 6,000 5,150 92,700 C#*D#*E#*F#
4 Perfils a la zona de l'acces T alçada unitats kg
5 Tub 100.3 2,600 2,000 8,890 46,228 C#*D#*E#*F#
6 Pefil L.40.3 2,600 2,000 2,420 12,584 C#*D#*E#*F#
7 Tubs trasdossats 40.3 2,600 5,000 3,240 42,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 193,632

3 EREMAZBB m2 Aplacats metàl.lics de la porta d'entrada amb xapa de 3mm, acabat pintat amb 2 capes de pintura de partícules
metàl.liques tipus oxiron negre.

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

1 T llargària alçada
2 4,100 2,500 10,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,250

4 EABG3A62BB u Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 60x250 cm, amb bastidor de tub de
40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany amb clau, acabat pintat amb pintures
metàl.liques tipus oxiron negre, col·locada

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

2 Porta armari de comptatge i escomesa
elèctrica

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CENTRE BOUMORT
Capítol 09  ALTRES

1 EESCL00 ut Subministre i col.locació de escala de fusta de pi de 60cmts d'ample i tirada recta per pujar a altell.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EQ54U0BB m2 Taulell de punt de control i accès a dos nivells segons definició de plànols amb tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 16 mm de gruix i >= 800 kg/m3 de densitat, per a ambient sec
segons UNE-EN 622-5, reacció al foc B-s2, d0, pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues
d'acabat col·locat sobre obra amb fixacions mecàniques, s'inclou les dos potes de suport per taulell.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Moble 1 1,300 1,300 C#*D#*E#*F#
3 Moble 2 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,750

3 EESCL01 ut Subministre i col.locació de rotulació del centre a la porta d'acces.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CENTRE BOUMORT
Capítol 10  INSTAL.LACIONS
Titol 3 01  INSTAL.LACIÓ DE SANEJAMENT

1 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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 ED111B31 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 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 ED111B51 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 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 ED7K3334 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 8 (8
kN/m2) de rigidesa anular, 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 Distribució fins pericó 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 Connexió a escomesa actual 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 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
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 K222B432 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora

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

2 24,000 1,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

7 ED5A1600 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm

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

2 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

8 ED5L1HA3 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb nòduls de 20 mm d'alçària aproximada i una resistència
a la compressió aproximada de 180 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical

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

2 24,000 2,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

9 E7B11AA0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir

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

2 24,000 3,300 79,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,200

10 F9231J10 m3 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del
material

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

2 24,000 0,500 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

11 F228F60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material adequat de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

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

2 24,000 0,500 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST CENTRE BOUMORT
Capítol 10  INSTAL.LACIONS
Titol 3 02  APARELLS SANITARIS
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1 EJ14BA1P u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, 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 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 EJ13B712 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt, col·locat amb
suports murals

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 EJ1AB21P u Abocador de porcellana esmaltada 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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EJ23612G u Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari,
de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 EJ24A121 u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç
incorporat, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 EJ2A8125 u Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega integral
incorporats, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 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 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000
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8 EJ33B14F u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´ amb enllaç de diàmetre 25 mm, connectat a la
xarxa de petita evacuació

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 EJ46U003 u Barra mural doble abatible 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 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 EJ43U010 u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre,
col·locat amb fixacions mecàniques

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 EJ42U015 u Dosificador de sabó de plàstic, de 160 mm d'alçària per 130 mm de diàmetre, capacitat 1 l i accionat per
polsador, col·locat amb fixacions mecàniques

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 EC1KU402 m2 Mirall de vidre laminar incolor de seguretat 4+4, amb cantells polits i bisellats, col·locat fixat mecànicament sobre
el parament

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST CENTRE BOUMORT
Capítol 10  INSTAL.LACIONS
Titol 3 03  INSTAL.LACIÓ DE FONTANERIA

1 1J41A001 u Instal·lació de lampisteria interior, sense ajudes de ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CENTRE BOUMORT
Capítol 10  INSTAL.LACIONS
Titol 3 04  INSTAL.LACIÓ D'ELECTRICITAT

1 EG1PUD16 u Protecció diferencial per a conjunt de protecció i mesura TMF10 de 80 a 160 A (55 a 111 kW), amb toroidal de
70 mm de diàmetre, sortida superior o lateral, muntat en caixa modular de poliéster reforçat amb fibra de vidre,
col·locat adossat al conjunt de protecció i mesura

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EG113762 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 100 A, segons esquema Unesa número 1
, seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles monofàsica (sense fusibles), neutre seccionable,
borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EG1A2D81 u Armari per a quadre de distribució elèctrica, de cos de planxa d’acer acabat pintat al forn i porta metàl·lica opaca
amb pany i clau de serreta, per a una intensitat màxima de 630 A, de dimensions aproximades de 1350x800x250
mm, associat a passadís lateral de 300 mm d’amplària, aïllament elèctric classe I i grau de protecció IP40 i IK08,
muntat superficialment

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 4G411333 u Quadre de comandament i protecció de l'interior, per a instal·lació d'electrificació amb 7 circuits, amb interruptor
automàtic magnetotèrmic tipus ICP-M de 4x20 A d'intensitat nominal, interruptor diferencial de 4x40 A
d'intensitat nominal i interruptors de protecció magnetotèrmica a cada circuit, col·locat en caixa de dotze mòduls
de material autoextingible, amb porta, encastada, inclou l'obertura de regates i formació de petits encastaments,
tub de PVC de DN 32 mm, connexió amb el comptador amb conductors de coure H07V-R de 16 mm2 de secció,
i cablejat intern de la caixa amb conductor de coure H07V-R, segons esquema unifilar.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EG312324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE
21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

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

1 1,000 310,000 310,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 310,000
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6 EG312336 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE
21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o
safata

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

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

TOTAL AMIDAMENT 200,000

7 EG312346 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE
21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o
safata

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

1 1,000 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

8 EG312366 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
3 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE
21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o
safata

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

1 1,000 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

9 EG312376 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
3 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE
21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o
safata

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

1 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

10 EG2D3111 m Safata tipus escala per a distribució de cables elèctrics o de comunicacions, de 200 mm d'amplària i 60mm
d'alçària, en trams de 3 m de llarg, amb 9 travessers, de planxa d'acer galvanitzat d’1,5 mm de gruix, col·locada
suspesa del sostre amb travessers i varetes roscades

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

1 1,000 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

11 EG161611 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

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

1 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

12 EG21251H m Tub rígid de PVC, de 16 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
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muntat superficialment

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

1 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

13 EG21271H m Tub rígid de PVC, de 20 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 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

14 EG21281H 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 roscada i
muntat superficialment

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

1 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

15 EG21291H m Tub rígid de PVC, de 32 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 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

16 EG63D15R 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 mitjà, muntada superficialment

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

1 1,000 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

17 EG64D17P u Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i amb caixa estanca, preu alt, amb grau de
protecció IP-55

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 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 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000
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19 EG6112F1 u Caixa de registre de plàstic, rectangular, amb capacitat per a 6 mecanismes de tipus modular de 2 mòduls
estrets, col·locada superficialment al terra tècnic, inclosos tots els accessoris necessaris per al muntatge

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

1 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST CENTRE BOUMORT
Capítol 10  INSTAL.LACIONS
Titol 3 05  INSTAL.LACIÓ D'ENLLUMENAT

1 EHA1H3N4 u Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent de 58 W, de forma rectangular, amb xassís de
planxa d'acer perfilat, muntada superficialment al sostre

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 EH12JED1 u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 44 W de potència de la llumenera, 3200 lm de flux
lluminós, protecció IP20, no regulable, muntada superficialment

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 EH13C320 u Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb òptica d'alumini acabat especular i difusor de lamel·les
d'alumini acabat especular, nombre de tubs fluorescents 1 de 58 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura de
color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa
d'acer galvanitzat en calent pintat blanc, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic, muntada
superficialment al sostre

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

1 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 EH1L14G1 u Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini i metacril·lat amb 16 leds, de 21 W de potència de la llumenera,
amb font d'alimentació, muntada superficialment

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

1 1,000 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

5 EHZ1U015 m Carril d'acer tipus UPN.120, per penjar els llums industrials, amb part proporcional d'accessoris i muntat

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

1 1,000 13,200 13,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,200

6 EH61RE59 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de
protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 100 a 140 lúmens, 3 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 8,000

7 EH2LJJCH u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 10 W de
potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric regulable
DALI, aïllament classe Iamb kit d'emergència , cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54, encastat

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST CENTRE BOUMORT
Capítol 10  INSTAL.LACIONS
Titol 3 06  INSTAL.LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS

1 EP74JH11 u Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 24 unitats d'alçària, de 1200 x 800 x 800 mm (alçària x amplària
x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i estructura
fixa, col·locat

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EP434BA0 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 7 F/FTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, amb una classe de reacció al foc Dca-s2,d2,a2 segons norma UNE-EN 50575,
col·locat sota tub o canal

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

1 1,000 180,000 180,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,000

3 EP7382F3 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble, categoria 6
U/FTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor

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

1 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

4 EP417444 m Cable coaxial de designació RG11 A/U amb conductor de coure flexible, aïllament de polietilè, pantalla amb
trena de coure amb cobertura igual o superior al 95% i coberta de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, de
baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una
impedància de 75 Ohm, col·locat en tub

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

1 1,000 180,000 180,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,000
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Obra 01 PRESSUPOST CENTRE BOUMORT
Capítol 10  INSTAL.LACIONS
Titol 3 07  INSTAL.LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ

1 EEE13342 u Bomba de calor aerotèrmica partida aire/aigua tipus inverter, per a calefacció, refrigeració i ACS, de 400 V de
tensió d'alimentació, de 12 a 16 kW de potència calorífica amb un COP superior a 4,2, d'11 a 15 kW de potència
frigorífica amb un EER superior a 4, amb dipòsit d'ACS de 200 a 300 l de capacitat , equipat amb regulació
electrònica, bomba circuladora, dipòsit d'expansió i elements de seguretat ,col·locada

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EEC42582 u Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V, de 1550 m3/h de cabal màxim, transmissió directa
amb 2 motors a impulsió i aspiració de 300 W cada un, amb 2 filtres a aspiració classes F-7 i F-8, amb bateria
elèctrica de 9 kW de potència, col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes
de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EEJ7MTAJ u Fan-coil del tipus conductes horitzontal, amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució
d'aigua de 4 tubs, de, 17 a 20 kW de potència frigorífica màxima i 17 a 20 kW de potència calorífica màxima,
amb una pressió disponible de 90 a 100 Pa, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb control electromecànic,
i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs, col·locat

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EE42C942 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer inoxidable de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1
mm, muntat superficialment

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

1 1,000 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,000

Obra 01 PRESSUPOST CENTRE BOUMORT
Capítol 10  INSTAL.LACIONS
Titol 3 08  INSTAL.LACIÓ CONTRAINCENDIS

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR
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P-1 1458116G m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó
HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 102 kg/m3

733,41 €

(SET-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-2 1A2304BB u Subministrament i col·locació de porta interior, tipus P1 segons plànols de projecte, formada
per porta de fusta d'una fulla de 80 cm d'amplada i 210 cm d'alçada, de DM per pintar de
40mm. Inclou maneta d'alumini Ocàriz sèrie Prestigio o similar equivalent, estructura per a
paret de cartró guix, tope a peu de porta, pany i clau, bastiment, ferratges, tapajunts de fusta i
pintat de porta, fixe i tapajunts a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Porta completament acabada en servei.

666,75 €

(SIS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-3 1A2305BB u Subministrament i col·locació de porta interior, tipus P2 segons plànols de projecte, formada
per porta de fusta d'una fulla de 70 cm d'amplada i 210 cm d'alçada, de DM per pintar de
40mm. Inclou maneta d'alumini Ocàriz sèrie Prestigio o similar equivalent, estructura per a
paret de cartró guix, tope a peu de porta, pany i clau, bastiment, ferratges, tapajunts de fusta i
pintat de porta, fixe i tapajunts a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Porta completament acabada en servei.

651,38 €

(SIS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-4 1J41A001 u Instal·lació de lampisteria interior, sense ajudes de ram de paleta 1.131,16 €

(MIL  CENT TRENTA-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-5 4G411333 u Quadre de comandament i protecció de l'interior, per a instal·lació d'electrificació amb 7
circuits, amb interruptor automàtic magnetotèrmic tipus ICP-M de 4x20 A d'intensitat nominal,
interruptor diferencial de 4x40 A d'intensitat nominal i interruptors de protecció
magnetotèrmica a cada circuit, col·locat en caixa de dotze mòduls de material autoextingible,
amb porta, encastada, inclou l'obertura de regates i formació de petits encastaments, tub de
PVC de DN 32 mm, connexió amb el comptador amb conductors de coure H07V-R de 16
mm2 de secció, i cablejat intern de la caixa amb conductor de coure H07V-R, segons
esquema unifilar.

891,58 €

(VUIT-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-6 E0000001 m2 Subministre i col.locació d'estructura mecanitzada de coberta amb bigues de fusta laminada
(amb marcatge CE) de qualitat visible. Estructura principal i secundària, segons seccions de
plànols d'estructura, amb claus, cargols, peçes de subjecció metàl.liques necessàries, tirants i
tots els ferratges necessaris per la fixació de la estructura de fusta. Tancament format per
tarima encadellada d'abet de 19mm de gruix, llàmina tipus fre de vapor, aïllant tipus poliextiré
extruït de 160mm de gruix, conductivitat <=0,032 W/mk, rastrellat de secció 100x160mm,
lamina transpirable, taula basta de 25 de gruix i llàmina impermeable tipus onduline. Rafec
format per prolongació de rastrellats. El tractament en autoclau buit-buit de la estructura de
fusta, amb garantia decenal i certificat per classe d´ús 3.1. Pintura lasur, en un color
estándar, de les bigues per les seves 4 cares i en la cara vista a la tarima. Tots els remats
inclosos.

207,59 €

(DOS-CENTS SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-7 E21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

160,59 €

(CENT SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-8 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió

2,09 €

(DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-9 E2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

9,80 €

(NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
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P-10 E2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

20,95 €

(VINT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-11 E43SL3BB m2 Sostre amb panell Thermoship TCH/10/40/19 o similiar format per placa de 10mm tauler
ciment fusta, 40mm poliestire extruït i 19mm tauler hidròfug., inclou ferramenta col·locat amb
fixacions mecàniques. S'inclou tots els mitjans auxiliars, materials i mesures de seguretat
necessàries per deixar completament acabada la partida.

66,50 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-12 E4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades 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

2,08 €

(DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-13 E4435115BB kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a reforços i subestructures, formades 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

2,08 €

(DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-14 E4F2B574 m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100
mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment
CEM I, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una
resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2

285,11 €

(DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-15 E4ZZU0BB dm3 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra. 6,53 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-16 E52211NK m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color vermell (envellida o similar a existent), de
30 peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter mixt 1:2:10

40,71 €

(QUARANTA EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-17 E5ZA2752 m Carener ceràmic de teula àrab, de color vermell i 5 peces/m, col·locat amb morter mixt 1:2:10 14,56 €

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-18 E5ZJ125BB m Formació de canal de recollida d'aigües de manyeria de 3mm de gruix, amb fixacions
mecàniques a la tarima i bigues de fusta, rectangular de secció 18x18cmt i goteró extrem de
9cmt, amb acabat pintat oxiron, de 4 mm de gruix, completament col.locat segons detall.

78,03 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-19 E65A3843 m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de muntant d'amplària 36 mm, col·locats
cada 60 cm, i canal d'amplària 48 mm, fixats mecànicament, per a suport de paret recta

7,91 €

(SET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-20 E65A6863 m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de muntant d'amplària 70 mm, col·locats
cada 60 cm, i canal d'amplària 70 mm, fixats mecànicament, per a suport de paret recta

8,49 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-21 E7B11AA0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir 2,44 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-22 E7B21A0L m2 Làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col·locada no adherida 1,37 €

(UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
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P-23 E7C41711 m2 Aïllament amb feltre de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162,
de gruix 70 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,039 W/mK, resistència tèrmica >= 1,795
m2.K/W, amb paper kraft enquitranat, col·locat sense adherir

4,61 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-24 E7C9R6I4 m2 Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de
50 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK i resistència tèrmica >= 1,471
m2.K/W, amb revestiment de paper kraft, col·locada amb fixacions mecàniques

10,45 €

(DEU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-25 E7D21423 m2 Aïllament de gruix 2,5 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500
kg/m3 de densitat, projectat sobre elements lineals

12,21 €

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-26 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

48,62 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-27 E811C1BB m2 Rejuntat de façana de pedra amb morter similar a l'existent. 20,24 €

(VINT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-28 E8251245 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada
mat, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, de 26 a 45 peces/m2 col·locades
amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888)

25,10 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-29 E83F5H03 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'hidròfuga (H) i gruix 15 mm, col·locada sobre
perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques

16,80 €

(SETZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-30 E8447220 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12,5 mm de
gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per
perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m ,
per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

33,92 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-31 E8659C75 m2 Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 12 mm de gruix i >= 800 kg/m3 de densitat, per a
ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc B-s2, d0, acabat no revestit, tallat a mida,
col·locat amb fixacions mecàniques sobre parament vertical

16,76 €

(SETZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-32 E894A0BB m2 Pintat d´elements amb pintura de partícules metàl.liques tipus oxiron o similar, aplicada en
dues capes.

27,00 €

(VINT-I-SET EUROS)

P-33 E8981BB0 m2 Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

12,02 €

(DOTZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-34 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

4,79 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-35 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

5,60 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
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P-36 E9232B91 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50
a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

8,44 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-37 E93628B6 m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm amb additiu hidròfug, de gruix 15 cm, abocat amb bomba

31,75 €

(TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-38 E9C21424 m2 Paviment de terratzo amb relleu de gra petit, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de
maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús exterior

28,53 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-39 E9U2U005 m Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu superiror, de 10 cm d'alçària, polit i abrillantat, col·locat
amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004

9,81 €

(NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-40 E9Z4AA16 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

4,26 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-41 EABG3A62BB u Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 60x250 cm, amb
bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany amb clau,
acabat pintat amb pintures metàl.liques tipus oxiron negre, col·locada

265,59 €

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

P-42 EAFF0P01 u F01- Finestra d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic de color segons d.f, col·locada
sobre bastiment de base inclòs, amb una fulla batent amb vidre 3+3/12/3+3, per a un buit
d'obra aproximat de 65x115cm, elaborada amb perfils de preu alt tipus Cortizo COR3500
RPT54 o similar , classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207:2000, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208:2000 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana, amb
tots els remats perimetrals inclosos.

270,70 €

(DOS-CENTS SETANTA EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-43 EAFF0P02 u F02- Finestra d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic de color segons d.f, col·locada
sobre bastiment de base inclòs, amb dos fulles batents amb vidre 3+3/12/3+3(BE), per a un
buit d'obra aproximat de 110x115cm, elaborada amb perfils de preu alt, sense persiana, amb
tots els remats perimetrals inclosos.

446,89 €

(QUATRE-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-44 EAFF0P03 u F03- Finestra d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic de color segons d.f, col·locada
sobre bastiment de base inclòs, amb una fulla fixa amb vidre 3+3/12/3+3(BE), per a un buit
d'obra aproximat de 200x200cm, elaborada amb perfils de preu alt, sense persiana, amb tots
els remats perimetrals inclosos.

1.331,14 €

(MIL TRES-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-45 EAFF0P04 u F04 i F05- Finestra d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic de color segons d.f,
col·locada sobre bastiment de base inclòs, amb una fulla fixa amb vidre 3+3/17/3+3(BE), per
a un buit d'obra aproximat trapezoidal de 283x115 i 214cm d'alçada, elaborada amb perfils de
preu, sense persiana, amb tots els remats perimetrals inclosos.

1.552,97 €

(MIL CINC-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-46 EAPAPA1 u PA- Porta d'accés d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic de color segons d.f,
col·locada sobre bastiment de base inclòs, amb una fulla batent i un fixe lateral amb vidre
3+3/17/3+3(BE), per a un buit d'obra aproximat de 217x250cm, elaborada amb perfils de preu
alt, amb tiradors, pany amb clau, compàs i amb tots els remats perimetrals inclosos.

2.171,17 €

(DOS MIL  CENT SETANTA-UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
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P-47 EAPAPA2 u PA2- Porta d'accés d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic de color segons d.f,
col·locada sobre bastiment de base inclòs, amb una fulla batent i lateral fixe amb vidre 3+3,
per a un buit d'obra aproximat de 217x250cm, elaborada amb perfils de preu alt, amb tiradors,
pany amb clau, compàs i amb tots els remats perimetrals inclosos.

2.035,42 €

(DOS MIL TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-48 EB32U050 m2 Reixa de perfils d'acer amb passamans i travessers soldada al xassis perimetral. 120,08 €

(CENT VINT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-49 EC1KU402 m2 Mirall de vidre laminar incolor de seguretat 4+4, amb cantells polits i bisellats, col·locat fixat
mecànicament sobre el parament

72,33 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-50 ED111B31 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 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

17,46 €

(DISSET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-51 ED111B51 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 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

19,06 €

(DINOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-52 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

24,28 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-53 ED143A70 m Baixant de tub de planxa galvanitzada prelacada amb unió plegada de DN 100 mm,
rectantular i 1 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

39,12 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-54 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

199,21 €

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

P-55 ED5A1600 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm 11,68 €

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-56 ED5L1HA3 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb nòduls de 20 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 180 kN/m2, fixada
mecànicament sobre parament vertical

7,68 €

(SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-57 ED7K3334 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN
160 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, 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

70,52 €

(SETANTA EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-58 EE42C942 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer inoxidable de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 1 mm, muntat superficialment

88,97 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-59 EEC42582 u Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V, de 1550 m3/h de cabal màxim,
transmissió directa amb 2 motors a impulsió i aspiració de 300 W cada un, amb 2 filtres a
aspiració classes F-7 i F-8, amb bateria elèctrica de 9 kW de potència, col·locat fixat
mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i
control i als conductes d'aspiració i impulsió

2.723,29 €

(DOS MIL SET-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
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P-60 EEE13342 u Bomba de calor aerotèrmica partida aire/aigua tipus inverter, per a calefacció, refrigeració i
ACS, de 400 V de tensió d'alimentació, de 12 a 16 kW de potència calorífica amb un COP
superior a 4,2, d'11 a 15 kW de potència frigorífica amb un EER superior a 4, amb dipòsit
d'ACS de 200 a 300 l de capacitat , equipat amb regulació electrònica, bomba circuladora,
dipòsit d'expansió i elements de seguretat ,col·locada

7.317,94 €

(SET MIL TRES-CENTS DISSET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-61 EEJ7MTAJ u Fan-coil del tipus conductes horitzontal, amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes
de distribució d'aigua de 4 tubs, de, 17 a 20 kW de potència frigorífica màxima i 17 a 20 kW
de potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 90 a 100 Pa, amb alimentació
monofàsica de 230 V, amb control electromecànic, i amb safata de recollida de condensats i
bomba de desguàs, col·locat

2.265,15 €

(DOS MIL DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-62 EESCL00 ut Subministre i col.locació de escala de fusta de pi de 60cmts d'ample i tirada recta per pujar a
altell.

224,70 €

(DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-63 EESCL01 ut Subministre i col.locació de rotulació del centre a la porta d'acces. 392,36 €

(TRES-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-64 EG113762 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 100 A, segons
esquema Unesa número 1 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles
monofàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43,
IK09, muntada superficialment

122,61 €

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

P-65 EG161611 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40,
encastada

20,96 €

(VINT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-66 EG1A2D81 u Armari per a quadre de distribució elèctrica, de cos de planxa d’acer acabat pintat al forn i
porta metàl·lica opaca amb pany i clau de serreta, per a una intensitat màxima de 630 A, de
dimensions aproximades de 1350x800x250 mm, associat a passadís lateral de 300 mm
d’amplària, aïllament elèctric classe I i grau de protecció IP40 i IK08, muntat superficialment

735,46 €

(SET-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-67 EG1PUD16 u Protecció diferencial per a conjunt de protecció i mesura TMF10 de 80 a 160 A (55 a 111
kW), amb toroidal de 70 mm de diàmetre, sortida superior o lateral, muntat en caixa modular
de poliéster reforçat amb fibra de vidre, col·locat adossat al conjunt de protecció i mesura

250,50 €

(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-68 EG21251H m Tub rígid de PVC, de 16 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

2,89 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-69 EG21271H m Tub rígid de PVC, de 20 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

3,18 €

(TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-70 EG21281H 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 roscada i muntat superficialment

3,58 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-71 EG21291H m Tub rígid de PVC, de 32 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

4,08 €

(QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-72 EG2D3111 m Safata tipus escala per a distribució de cables elèctrics o de comunicacions, de 200 mm
d'amplària i 60mm d'alçària, en trams de 3 m de llarg, amb 9 travessers, de planxa d'acer
galvanitzat d’1,5 mm de gruix, col·locada suspesa del sostre amb travessers i varetes
roscades

108,69 €

(CENT VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-73 EG312324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc
Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

1,96 €

(UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-74 EG312336 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc
Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata

2,23 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-75 EG312346 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1
segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata

2,89 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-76 EG312366 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc
Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata

6,33 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-77 EG312376 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc
Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata

9,16 €

(NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-78 EG6112F1 u Caixa de registre de plàstic, rectangular, amb capacitat per a 6 mecanismes de tipus modular
de 2 mòduls estrets, col·locada superficialment al terra tècnic, inclosos tots els accessoris
necessaris per al muntatge

15,32 €

(QUINZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-79 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

18,71 €

(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-80 EG63D15R 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 mitjà, muntada superficialment

12,02 €

(DOTZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-81 EG64D17P u Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i amb caixa estanca, preu
alt, amb grau de protecció IP-55

15,01 €

(QUINZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)
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P-82 EH12JED1 u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 44 W de potència de la llumenera,
3200 lm de flux lluminós, protecció IP20, no regulable, muntada superficialment

104,81 €

(CENT QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-83 EH13C320 u Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb òptica d'alumini acabat especular i
difusor de lamel·les d'alumini acabat especular, nombre de tubs fluorescents 1 de 58 W i
diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de
color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer galvanitzat en calent pintat
blanc, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic, muntada superficialment al sostre

174,24 €

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

P-84 EH1L14G1 u Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini i metacril·lat amb 16 leds, de 21 W de
potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntada superficialment

192,25 €

(CENT NORANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-85 EH2LJJCH u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma
circular, 10 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60
lm/W, amb equip elèctric regulable DALI, aïllament classe Iamb kit d'emergència , cos
d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54, encastat

284,17 €

(DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-86 EH61RE59 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no
estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 100 a 140
lúmens, 3 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt,
col·locat superficial

94,65 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-87 EHA1H3N4 u Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent de 58 W, de forma rectangular,
amb xassís de planxa d'acer perfilat, muntada superficialment al sostre

51,86 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-88 EHZ1U015 m Carril d'acer tipus UPN.120, per penjar els llums industrials, amb part proporcional
d'accessoris i muntat

49,20 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-89 EJ13B712 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu
alt, col·locat amb suports murals

140,03 €

(CENT QUARANTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-90 EJ14BA1P u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes
de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació

263,96 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-91 EJ1AB21P u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt,
col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

94,39 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-92 EJ23612G u Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o
aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets

263,99 €

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

P-93 EJ24A121 u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment,
amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

20,02 €

(VINT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
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P-94 EJ2A8125 u Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de
descàrrega integral incorporats, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

144,92 €

(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-95 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

17,62 €

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-96 EJ33B14F u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´ amb enllaç de diàmetre 25 mm,
connectat a la xarxa de petita evacuació

18,54 €

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-97 EJ42U015 u Dosificador de sabó de plàstic, de 160 mm d'alçària per 130 mm de diàmetre, capacitat 1 l i
accionat per polsador, col·locat amb fixacions mecàniques

20,18 €

(VINT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-98 EJ43U010 u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255
mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques

37,17 €

(TRENTA-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-99 EJ46U003 u Barra mural doble abatible 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

250,50 €

(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-100 EJ46U010 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

67,89 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-101 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a paret

45,20 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-102 EP417444 m Cable coaxial de designació RG11 A/U amb conductor de coure flexible, aïllament de
polietilè, pantalla amb trena de coure amb cobertura igual o superior al 95% i coberta de
poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una impedància de 75 Ohm,
col·locat en tub

2,43 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-103 EP434BA0 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 7 F/FTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una classe de reacció al foc
Dca-s2,d2,a2 segons norma UNE-EN 50575, col·locat sota tub o canal

1,88 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-104 EP7382F3 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45
doble, categoria 6 U/FTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt,
muntada sobre caixa o bastidor

29,31 €

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

P-105 EP74JH11 u Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 24 unitats d'alçària, de 1200 x 800 x 800 mm
(alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i
clau, amb panells laterals i estructura fixa, col·locat

993,68 €

(NOU-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-106 EPORT00 ut Subministre i col.locació de porticó de passamà metàl.lic de 8mm i perfils verticals L50.4, de
fulla corredera, inclòs guies completament col.locat amb mecanisme de tancament amb clau
inclòs.

2.301,60 €

(DOS MIL TRES-CENTS UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
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P-107 EQ54U0BB m2 Taulell de punt de control i accès a dos nivells segons definició de plànols amb tauler de
fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 16 mm de gruix i >= 800
kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc B-s2, d0, pintat a
l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat col·locat sobre obra amb fixacions
mecàniques, s'inclou les dos potes de suport per taulell.

230,70 €

(DOS-CENTS TRENTA EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-108 EREMATBB m Caixa de remat perimetral de forat de façana de planxa d'acer plegada i tub 40x30 amb
acabat pintat oxiron inclòs, de 4 mm de gruix, 60 cm de desenvolupament, com a màxim,
amb 3 plecs, per a escopidor, brancal o llinda, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat,
completament col.locat.

74,55 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-109 EREMAZBB m2 Aplacats metàl.lics de la porta d'entrada amb xapa de 3mm, acabat pintat amb 2 capes de
pintura de partícules metàl.liques tipus oxiron negre.

111,48 €

(CENT ONZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-110 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

4,98 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-111 F21H1A53 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10
m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador
sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

122,72 €

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-112 F228F60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material adequat de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a
compactar, amb compactació del 95% PM

9,53 €

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-113 F9231J10 m3 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material

36,43 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-114 K12GF000BB u Desmuntatge d'instal.lacions interiors afectades. 829,12 €

(VUIT-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-115 K12GF002BB u Desmuntatge d'instal.lacions d'enllumenat exterior afectades. 207,28 €

(DOS-CENTS SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-116 K214D2H3 m3 Desmuntatge de mur de paredat, amb mitjans manuals, neteja, aplec de material per a la
seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

167,12 €

(CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-117 K2151110 m2 Enderroc complet de coberta inclinada, de teules, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

12,96 €

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-118 K2161511 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

6,73 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-119 K2182281 m2 Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

10,45 €

(DEU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-120 K2192311 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

148,80 €

(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-121 K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

7,07 €

(SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-122 K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

23,22 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-123 K2213422BB m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora
petita i càrrega directa sobre camió

12,07 €

(DOTZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-124 K222B432 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres
deixades a la vora

12,71 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-125 K45GD7BB m3 Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat manualment.

582,15 €

(CINC-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-126 K4DGC5BB m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament amb tauló de fusta. 121,00 €

(CENT VINT-I-UN EUROS)

P-127 K4G211BB m3 Paredat de revestiment de 20 a 25 cm de gruix mig de pedra granítica reaprofitada de
l'enderroc i la resta de característiques similars a l'existent, d'una cara vista, col·locada amb
morter mixt 1:1:7, amb col·locació de connectors collats a la paret existent amb rodó d'acer
galvanitzat de 8 mm de diàmetre 5 per m2 de paret.

238,50 €

(DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
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P-1 1458116G m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó
HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 102 kg/m3

733,41 €

Altres conceptes 733,41000 €

P-2 1A2304BB u Subministrament i col·locació de porta interior, tipus P1 segons plànols de projecte, formada
per porta de fusta d'una fulla de 80 cm d'amplada i 210 cm d'alçada, de DM per pintar de
40mm. Inclou maneta d'alumini Ocàriz sèrie Prestigio o similar equivalent, estructura per a
paret de cartró guix, tope a peu de porta, pany i clau, bastiment, ferratges, tapajunts de fusta i
pintat de porta, fixe i tapajunts a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Porta completament acabada en servei.

666,75 €

BAZGH2AL u Estructura tipus Orchidea per parets de cartró guix de 10cmt. 200,00000 €

BAZGH240 u Ferramenta per a portes corredisses composada per guia d'acer galvanitzat de 2 m, llarg, per
a una porta de pes màxim de 40 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors,
peça de guiat inferior i elements de fixació

30,63000 €

BAZG1220 u Joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa gran, de preu mitjà 27,31000 €

E89A2BB0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

79,79599 €

EAP36189 u Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una
llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 250 cm d'alçària

66,79000 €

EAPHU030 u Folrat de bastiment de base de 3/4, per a porta d'una fulla batent amb fusta o DM per a pintar
per a una llum de bastiment de fins a 100 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

50,24690 €

EAQDDG86 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 210 cm alçària , per a
pintar, rebaixada amb plafons i estructura interior de fusta, col·locada

134,66447 €

EAZ13196 m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

33,69192 €

Altres conceptes 43,62072 €

P-3 1A2305BB u Subministrament i col·locació de porta interior, tipus P2 segons plànols de projecte, formada
per porta de fusta d'una fulla de 70 cm d'amplada i 210 cm d'alçada, de DM per pintar de
40mm. Inclou maneta d'alumini Ocàriz sèrie Prestigio o similar equivalent, estructura per a
paret de cartró guix, tope a peu de porta, pany i clau, bastiment, ferratges, tapajunts de fusta i
pintat de porta, fixe i tapajunts a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Porta completament acabada en servei.

651,38 €

EAPHU030 u Folrat de bastiment de base de 3/4, per a porta d'una fulla batent amb fusta o DM per a pintar
per a una llum de bastiment de fins a 100 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

50,24690 €

EAQDDG76 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 70 cm d'amplària i 210 cm alçària , per a
pintar, rebaixada amb plafons i estructura interior de fusta, col·locada

128,48447 €

EAP36189 u Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una
llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 250 cm d'alçària

66,79000 €

BAZG1220 u Joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa gran, de preu mitjà 27,31000 €

EAZ13196 m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

33,69192 €

BAZGH240 u Ferramenta per a portes corredisses composada per guia d'acer galvanitzat de 2 m, llarg, per
a una porta de pes màxim de 40 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors,
peça de guiat inferior i elements de fixació

30,63000 €

BAZGH2AL u Estructura tipus Orchidea per parets de cartró guix de 10cmt. 200,00000 €

E89A2BB0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

71,61179 €

Altres conceptes 42,61492 €

P-4 1J41A001 u Instal·lació de lampisteria interior, sense ajudes de ram de paleta 1.131,16 €
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Altres conceptes 1.131,16000 €

P-5 4G411333 u Quadre de comandament i protecció de l'interior, per a instal·lació d'electrificació amb 7
circuits, amb interruptor automàtic magnetotèrmic tipus ICP-M de 4x20 A d'intensitat nominal,
interruptor diferencial de 4x40 A d'intensitat nominal i interruptors de protecció
magnetotèrmica a cada circuit, col·locat en caixa de dotze mòduls de material autoextingible,
amb porta, encastada, inclou l'obertura de regates i formació de petits encastaments, tub de
PVC de DN 32 mm, connexió amb el comptador amb conductors de coure H07V-R de 16
mm2 de secció, i cablejat intern de la caixa amb conductor de coure H07V-R, segons
esquema unifilar.

891,58 €

Altres conceptes 891,58000 €

P-6 E0000001 m2 Subministre i col.locació d'estructura mecanitzada de coberta amb bigues de fusta laminada
(amb marcatge CE) de qualitat visible. Estructura principal i secundària, segons seccions de
plànols d'estructura, amb claus, cargols, peçes de subjecció metàl.liques necessàries, tirants i
tots els ferratges necessaris per la fixació de la estructura de fusta. Tancament format per
tarima encadellada d'abet de 19mm de gruix, llàmina tipus fre de vapor, aïllant tipus poliextiré
extruït de 160mm de gruix, conductivitat <=0,032 W/mk, rastrellat de secció 100x160mm,
lamina transpirable, taula basta de 25 de gruix i llàmina impermeable tipus onduline. Rafec
format per prolongació de rastrellats. El tractament en autoclau buit-buit de la estructura de
fusta, amb garantia decenal i certificat per classe d´ús 3.1. Pintura lasur, en un color
estándar, de les bigues per les seves 4 cares i en la cara vista a la tarima. Tots els remats
inclosos.

207,59 €

Sense descomposició 207,59000 €

P-7 E21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

160,59 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb
una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

27,44690 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

5,74500 €

Altres conceptes 127,39810 €

P-8 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió

2,09 €

Altres conceptes 2,09000 €

P-9 E2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

9,80 €

Altres conceptes 9,80000 €

P-10 E2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

20,95 €

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

19,58000 €

Altres conceptes 1,37000 €

P-11 E43SL3BB m2 Sostre amb panell Thermoship TCH/10/40/19 o similiar format per placa de 10mm tauler
ciment fusta, 40mm poliestire extruït i 19mm tauler hidròfug., inclou ferramenta col·locat amb
fixacions mecàniques. S'inclou tots els mitjans auxiliars, materials i mesures de seguretat
necessàries per deixar completament acabada la partida.

66,50 €

B43Z0000 u Part proporcional de ferramentes i junts per a fusta contralaminada 3,96000 €
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B43KL34X m2 Panell Thermoship TCH/10/40/19 o similiar format per placa de 10mm tauler ciment fusta,
40mm poliestire extruït i 19mm tauler hidròfug, inclou ferramenta.

47,01000 €

Altres conceptes 15,53000 €

P-12 E4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades 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

2,08 €

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

1,18000 €

Altres conceptes 0,90000 €

P-13 E4435115B kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a reforços i subestructures, formades 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

2,08 €

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

1,18000 €

Altres conceptes 0,90000 €

P-14 E4F2B574 m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100
mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment
CEM I, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una
resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2

285,11 €

B0F1F2A1 u Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

33,69600 €

Altres conceptes 251,41400 €

P-15 E4ZZU0BB dm3 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra. 6,53 €

B0716000 kg Morter expansiu 1,29280 €

Altres conceptes 5,23720 €

P-16 E52211NK m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color vermell (envellida o similar a existent), de
30 peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter mixt 1:2:10

40,71 €

B52211N0 u Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color vermell, de 30 peces/m2, com a màxim 11,65500 €

Altres conceptes 29,05500 €

P-17 E5ZA2752 m Carener ceràmic de teula àrab, de color vermell i 5 peces/m, col·locat amb morter mixt 1:2:10 14,56 €

B52211N0 u Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color vermell, de 30 peces/m2, com a màxim 1,88700 €

Altres conceptes 12,67300 €

P-18 E5ZJ125BB m Formació de canal de recollida d'aigües de manyeria de 3mm de gruix, amb fixacions
mecàniques a la tarima i bigues de fusta, rectangular de secció 18x18cmt i goteró extrem de
9cmt, amb acabat pintat oxiron, de 4 mm de gruix, completament col.locat segons detall.

78,03 €

B89ZM000 kg Pintura partícules metàl·liques 0,92600 €

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 0,90000 €

E442502D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols

41,22429 €

Altres conceptes 34,97971 €

P-19 E65A3843 m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de muntant d'amplària 36 mm, col·locats
cada 60 cm, i canal d'amplària 48 mm, fixats mecànicament, per a suport de paret recta

7,91 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,02000 €
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B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,30840 €

B6B11111 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 36 mm d'amplària 1,56776 €

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 0,73840 €

Altres conceptes 4,27544 €

P-20 E65A6863 m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de muntant d'amplària 70 mm, col·locats
cada 60 cm, i canal d'amplària 70 mm, fixats mecànicament, per a suport de paret recta

8,49 €

B6B11311 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària 2,06660 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,02000 €

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,30840 €

B6B12311 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària 0,78000 €

Altres conceptes 4,31500 €

P-21 E7B11AA0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir 2,44 €

B7B11AA0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2 0,78100 €

Altres conceptes 1,65900 €

P-22 E7B21A0L m2 Làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col·locada no adherida 1,37 €

B7711A00 m2 Vel de polietilè de gruix 50 µm i de pes 48 g/m2 0,15400 €

Altres conceptes 1,21600 €

P-23 E7C41711 m2 Aïllament amb feltre de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162,
de gruix 70 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,039 W/mK, resistència tèrmica >= 1,795
m2.K/W, amb paper kraft enquitranat, col·locat sense adherir

4,61 €

B7C41710 m2 Feltre de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 70
mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,039 W/mK, resistència tèrmica >= 1,795 m2.K/W,
amb paper kraft enquitranat

2,10000 €

Altres conceptes 2,51000 €

P-24 E7C9R6I4 m2 Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de
50 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK i resistència tèrmica >= 1,471
m2.K/W, amb revestiment de paper kraft, col·locada amb fixacions mecàniques

10,45 €

B7CZ1600 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 60 mm de gruix com a màxim 0,87000 €

B7C9R6I0 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 50 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK i resistència tèrmica >= 1,471 m2.K/W,
amb revestiment de paper kraft

5,95350 €

Altres conceptes 3,62650 €

P-25 E7D21423 m2 Aïllament de gruix 2,5 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500
kg/m3 de densitat, projectat sobre elements lineals

12,21 €

B0111000 m3 Aigua 0,02700 €

B7D20021 kg Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, per a aïllament
contra el foc, en sacs

6,12000 €

Altres conceptes 6,06300 €

P-26 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

48,62 €

B8ZAG000 kg Imprimació per a pintura intumescent 2,08543 €

B89ZT000 kg Pintura intumescent 21,28823 €

Altres conceptes 25,24634 €

P-27 E811C1BB m2 Rejuntat de façana de pedra amb morter similar a l'existent. 20,24 €
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Altres conceptes 20,24000 €

P-28 E8251245 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada
mat, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, de 26 a 45 peces/m2 col·locades
amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888)

25,10 €

B0FH3162 m2 Rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o
quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411)

10,27400 €

B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 1,42181 €

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,16830 €

Altres conceptes 13,23589 €

P-29 E83F5H03 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'hidròfuga (H) i gruix 15 mm, col·locada sobre
perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques

16,80 €

B0CC2410 m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

6,72040 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 2,10000 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,11970 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,44289 €

Altres conceptes 7,41701 €

P-30 E8447220 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12,5 mm de
gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per
perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m ,
per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

33,92 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,11340 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,52448 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 1,51200 €

B84Z5610 m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix
laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

3,99000 €

B0CC2310 m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

5,93280 €

Altres conceptes 21,84732 €

P-31 E8659C75 m2 Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 12 mm de gruix i >= 800 kg/m3 de densitat, per a
ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc B-s2, d0, acabat no revestit, tallat a mida,
col·locat amb fixacions mecàniques sobre parament vertical

16,76 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,76500 €

B0CU24F5 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 12 mm de gruix
i >= 800 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc B-s2, d0,
acabat no revestit, tallat a mida

4,96000 €

Altres conceptes 11,03500 €

P-32 E894A0BB m2 Pintat d´elements amb pintura de partícules metàl.liques tipus oxiron o similar, aplicada en
dues capes.

27,00 €

B89ZM000 kg Pintura partícules metàl·liques 3,70400 €

Altres conceptes 23,29600 €

P-33 E8981BB0 m2 Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

12,02 €
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B8ZA1000 kg Segelladora 0,53703 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 4,15466 €

B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 0,88050 €

Altres conceptes 6,44781 €

P-34 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

4,79 €

B89ZPD00 kg Pintura plàstica, per a interiors 1,10588 €

B8ZA1000 kg Segelladora 0,53703 €

Altres conceptes 3,14709 €

P-35 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

5,60 €

B8ZA1000 kg Segelladora 0,53703 €

B89ZPD00 kg Pintura plàstica, per a interiors 1,10588 €

Altres conceptes 3,95709 €

P-36 E9232B91 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50
a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

8,44 €

B0332300 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 4,23124 €

Altres conceptes 4,20876 €

P-37 E93628B6 m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm amb additiu hidròfug, de gruix 15 cm, abocat amb bomba

31,75 €

B065960J m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició IIa

11,88414 €

Altres conceptes 19,86586 €

P-38 E9C21424 m2 Paviment de terratzo amb relleu de gra petit, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de
maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús exterior

28,53 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,27000 €

B0310400 t Sorra de pedrera de 0 a 5 mm 0,56214 €

B9C21424 m2 Terratzo de gra petit amb relleu, de 40x40 cm, preu alt, per a ús exterior 12,09520 €

Altres conceptes 15,60266 €

P-39 E9U2U005 m Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu superiror, de 10 cm d'alçària, polit i abrillantat, col·locat
amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004

9,81 €

B9U2U005 m Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu superior, de 10 cm d'alçària, polit i abrillantat 3,98820 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,09045 €

B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 0,03480 €

Altres conceptes 5,69655 €

P-40 E9Z4AA16 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

4,26 €

B0B34134 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

2,88000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,02410 €

Altres conceptes 1,35590 €

P-41 EABG3A62B u Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 60x250 cm, amb
bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany amb clau,
acabat pintat amb pintures metàl.liques tipus oxiron negre, col·locada

265,59 €
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BABG3762 u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 60x215
cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany
de cop, acabat esmaltat

138,74760 €

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà 27,17000 €

E894A0BB m2 Pintat d´elements amb pintura de partícules metàl.liques tipus oxiron o similar, aplicada en
dues capes.

75,69441 €

Altres conceptes 23,97799 €

P-42 EAFF0P01 u F01- Finestra d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic de color segons d.f, col·locada
sobre bastiment de base inclòs, amb una fulla batent amb vidre 3+3/12/3+3, per a un buit
d'obra aproximat de 65x115cm, elaborada amb perfils de preu alt tipus Cortizo COR3500
RPT54 o similar , classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207:2000, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208:2000 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana, amb
tots els remats perimetrals inclosos.

270,70 €

EC1G4101 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 3+3 mm de gruix (1baix emissiu) amb 1 butiral transparent
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 3+3 mm de gruix
amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat
amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

50,83294 €

BAF425AC m2 Finestra d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de
superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

162,47250 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 9,93650 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 5,04600 €

Altres conceptes 42,41206 €

P-43 EAFF0P02 u F02- Finestra d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic de color segons d.f, col·locada
sobre bastiment de base inclòs, amb dos fulles batents amb vidre 3+3/12/3+3(BE), per a un
buit d'obra aproximat de 110x115cm, elaborada amb perfils de preu alt, sense persiana, amb
tots els remats perimetrals inclosos.

446,89 €

EC1G4101 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 3+3 mm de gruix (1baix emissiu) amb 1 butiral transparent
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 3+3 mm de gruix
amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat
amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

88,11043 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 5,04600 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 9,93650 €

BAF425AC m2 Finestra d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de
superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

281,61900 €

Altres conceptes 62,17807 €

P-44 EAFF0P03 u F03- Finestra d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic de color segons d.f, col·locada
sobre bastiment de base inclòs, amb una fulla fixa amb vidre 3+3/12/3+3(BE), per a un buit
d'obra aproximat de 200x200cm, elaborada amb perfils de preu alt, sense persiana, amb tots
els remats perimetrals inclosos.

1.331,14 €

BAF425AC m2 Finestra d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de
superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

866,52000 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 23,38000 €
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B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 33,64000 €

EC1G4101 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 3+3 mm de gruix (1baix emissiu) amb 1 butiral transparent
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 3+3 mm de gruix
amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat
amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

271,10900 €

Altres conceptes 136,49100 €

P-45 EAFF0P04 u F04 i F05- Finestra d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic de color segons d.f,
col·locada sobre bastiment de base inclòs, amb una fulla fixa amb vidre 3+3/17/3+3(BE), per
a un buit d'obra aproximat trapezoidal de 283x115 i 214cm d'alçada, elaborada amb perfils de
preu, sense persiana, amb tots els remats perimetrals inclosos.

1.552,97 €

BAF425AC m2 Finestra d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de
superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

1.018,16100 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 23,38000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 33,64000 €

EC1G4101 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 3+3 mm de gruix (1baix emissiu) amb 1 butiral transparent
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 3+3 mm de gruix
amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat
amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

318,55308 €

Altres conceptes 159,23592 €

P-46 EAPAPA1 u PA- Porta d'accés d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic de color segons d.f,
col·locada sobre bastiment de base inclòs, amb una fulla batent i un fixe lateral amb vidre
3+3/17/3+3(BE), per a un buit d'obra aproximat de 217x250cm, elaborada amb perfils de preu
alt, amb tiradors, pany amb clau, compàs i amb tots els remats perimetrals inclosos.

2.171,17 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 23,38000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 33,64000 €

BAF439AC m2 Finestra d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb tres fulles batents, per a un buit d'obra de 4 a 5,49 m2 de superfície,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

1.184,71740 €

BAMW2000 u Pany per a porta de vidre 128,13000 €

EC1G4101 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 3+3 mm de gruix (1baix emissiu) amb 1 butiral transparent
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 3+3 mm de gruix
amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat
amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

368,03047 €

BAZGU004 u Parella de tiradors d'acer inoxidable 316 sorrejat, de 30 mm de diàmetre i 40 cm de llargària 250,06000 €

Altres conceptes 183,21213 €

P-47 EAPAPA2 u PA2- Porta d'accés d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic de color segons d.f,
col·locada sobre bastiment de base inclòs, amb una fulla batent i lateral fixe amb vidre 3+3,
per a un buit d'obra aproximat de 217x250cm, elaborada amb perfils de preu alt, amb tiradors,
pany amb clau, compàs i amb tots els remats perimetrals inclosos.

2.035,42 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 23,38000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 33,64000 €

BAZGU004 u Parella de tiradors d'acer inoxidable 316 sorrejat, de 30 mm de diàmetre i 40 cm de llargària 250,06000 €

BAF439AC m2 Finestra d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb tres fulles batents, per a un buit d'obra de 4 a 5,49 m2 de superfície,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

1.184,71740 €
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BAMW2000 u Pany per a porta de vidre 128,13000 €

EC151721 m2 Vidre laminar de seguretat , de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral de color estàndard, classe 2
(B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

241,15988 €

Altres conceptes 174,33272 €

P-48 EB32U050 m2 Reixa de perfils d'acer amb passamans i travessers soldada al xassis perimetral. 120,08 €

BB321A00 m2 Reixa de perfils d'acer amb passamans, travessers i brèndoles cada 10 a 12 cm 95,74500 €

Altres conceptes 24,33500 €

P-49 EC1KU402 m2 Mirall de vidre laminar incolor de seguretat 4+4, amb cantells polits i bisellats, col·locat fixat
mecànicament sobre el parament

72,33 €

B0A81010 cu Grapa metàl·lica per a fixar miralls 5,24480 €

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,44000 €

BC1KU402 m2 Mirall de vidre laminar incolor de seguretat 4+4, amb cantells polits i bisellats 36,66000 €

Altres conceptes 29,98520 €

P-50 ED111B31 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 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

17,46 €

BDW3B300 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm 1,23000 €

BD13139B m Tub de PVC-U de paret massissa, Ã rea d'aplicaciÃ³ B segons norma UNE-EN 1329-1, de
DN 50 mm i de llargÃ ria 5 m, classe de reacciÃ³ al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, per a encolar

1,25000 €

BDY3B300 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm 0,02000 €

Altres conceptes 14,96000 €

P-51 ED111B51 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 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

19,06 €

BDY3B500 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=75 mm 0,03000 €

BDW3B500 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=75 mm 2,07000 €

BD13159B m Tub de PVC-U de paret massissa, Ã rea d'aplicaciÃ³ B segons norma UNE-EN 1329-1, de
DN 75 mm i de llargÃ ria 5 m, classe de reacciÃ³ al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, per a encolar

1,90000 €

Altres conceptes 15,06000 €

P-52 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

24,28 €

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,09000 €

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 5,75000 €

BD13179B m Tub de PVC-U de paret massissa, Ã rea d'aplicaciÃ³ B segons norma UNE-EN 1329-1, de
DN 110 mm i de llargÃ ria 5 m, classe de reacciÃ³ al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, per a encolar

3,03750 €

Altres conceptes 15,40250 €

P-53 ED143A70 m Baixant de tub de planxa galvanitzada prelacada amb unió plegada de DN 100 mm,
rectantular i 1 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

39,12 €

BDY45A70 u Element de muntatge per a baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN
100 mm i 1 mm de gruix

0,96000 €

BDW43A70 u Accessori per a baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 100 mm i 1
mm de gruix

4,33950 €

BD1Z5000 u Brida per a tub de planxa galvanitzada 3,56000 €
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BD145A70 m Tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 100 mm i 1 mm de gruix 8,66000 €

Altres conceptes 21,60050 €

P-54 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

199,21 €

B0111000 m3 Aigua 0,00300 €

BD3Z2776 u Tapa prefabricada de formigó armat de 70x70x6 cm 21,52000 €

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

5,34513 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

10,80090 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,42895 €

Altres conceptes 161,11202 €

P-55 ED5A1600 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm 11,68 €

BD5A2E00 m Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 160 mm de diàmetre 3,91650 €

Altres conceptes 7,76350 €

P-56 ED5L1HA3 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb nòduls de 20 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 180 kN/m2, fixada
mecànicament sobre parament vertical

7,68 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,34000 €

BD5L1HA0 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb nòduls de 20 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 180 kN/m2

4,58700 €

Altres conceptes 2,75300 €

P-57 ED7K3334 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN
160 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, 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

70,52 €

BDW3E900 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm 6,41520 €

BD7K3330 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 8
(8 kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

15,98400 €

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

6,53224 €

BDY3E900 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160 mm 0,46000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 10,81004 €

Altres conceptes 30,31852 €

P-58 EE42C942 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer inoxidable de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 1 mm, muntat superficialment

88,97 €

BE42C940 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer inoxidable de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 1 mm

51,08160 €

BEW49000 u Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm de diàmetre 2,12520 €

Altres conceptes 35,76320 €

P-59 EEC42582 u Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V, de 1550 m3/h de cabal màxim,
transmissió directa amb 2 motors a impulsió i aspiració de 300 W cada un, amb 2 filtres a
aspiració classes F-7 i F-8, amb bateria elèctrica de 9 kW de potència, col·locat fixat
mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i
control i als conductes d'aspiració i impulsió

2.723,29 €
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BEC42582 u Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V, de 1550 m3/h de cabal màxim,
transmissió directa amb 2 motors a impulsió i aspiració de 300 W cada un, amb 2 filtres a
aspiració classes F-7 i F-8, amb bateria elèctrica de 9 kW de potència

2.370,48000 €

Altres conceptes 352,81000 €

P-60 EEE13342 u Bomba de calor aerotèrmica partida aire/aigua tipus inverter, per a calefacció, refrigeració i
ACS, de 400 V de tensió d'alimentació, de 12 a 16 kW de potència calorífica amb un COP
superior a 4,2, d'11 a 15 kW de potència frigorífica amb un EER superior a 4, amb dipòsit
d'ACS de 200 a 300 l de capacitat , equipat amb regulació electrònica, bomba circuladora,
dipòsit d'expansió i elements de seguretat ,col·locada

7.317,94 €

BEE13342 u Bomba de calor aerotèrmica partida aire/aigua tipus inverter, per a calefacció, refrigeració i
ACS, de 400 V de tensió d'alimentació, de 12 a 16 kW de potència calorífica amb un COP
superior a 4,2, d'11 a 15 kW de potència frigorífica amb un EER superior a 4, amb dipòsit
d'ACS de 200 a 300 l de capacitat , equipat amb regulació electrònica, bomba circuladora,
dipòsit d'expansió i elements de seguretat

6.440,00000 €

Altres conceptes 877,94000 €

P-61 EEJ7MTAJ u Fan-coil del tipus conductes horitzontal, amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes
de distribució d'aigua de 4 tubs, de, 17 a 20 kW de potència frigorífica màxima i 17 a 20 kW
de potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 90 a 100 Pa, amb alimentació
monofàsica de 230 V, amb control electromecànic, i amb safata de recollida de condensats i
bomba de desguàs, col·locat

2.265,15 €

BEJ7MTAJ u Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes
de distribució d'aigua de 4 tubs, de 17 a 20 kW de potència frigorífica màxima i 17 a 20 kW de
potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 90 a 100 Pa, amb alimentació
monofàsica de 230 V, amb control electromecànic, i amb safata de recollida de condensats i
bomba de desguàs

1.742,71000 €

Altres conceptes 522,44000 €

P-62 EESCL00 ut Subministre i col.locació de escala de fusta de pi de 60cmts d'ample i tirada recta per pujar a
altell.

224,70 €

BQN2U002 ut Escala de fusta de pi sense vernissar de 60cmts d'ample i 2,45 d'alçada, de tirada recta. 210,00000 €

Altres conceptes 14,70000 €

P-63 EESCL01 ut Subministre i col.locació de rotulació del centre a la porta d'acces. 392,36 €

Sense descomposició 392,36000 €

P-64 EG113762 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 100 A, segons
esquema Unesa número 1 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles
monofàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43,
IK09, muntada superficialment

122,61 €

BGW11000 u Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció 10,21000 €

BG113780 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 100 A, segons
esquema Unesa número 1 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles
monofàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43,
IK09

54,48000 €

Altres conceptes 57,92000 €

P-65 EG161611 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40,
encastada

20,96 €

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

2,70000 €

Altres conceptes 18,26000 €

P-66 EG1A2D81 u Armari per a quadre de distribució elèctrica, de cos de planxa d’acer acabat pintat al forn i
porta metàl·lica opaca amb pany i clau de serreta, per a una intensitat màxima de 630 A, de
dimensions aproximades de 1350x800x250 mm, associat a passadís lateral de 300 mm
d’amplària, aïllament elèctric classe I i grau de protecció IP40 i IK08, muntat superficialment

735,46 €
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BG1A2D81 u Armari per a quadre de distribució elèctrica, de cos de planxa d’acer acabat pintat al forn i
porta metàl·lica opaca amb pany i clau de serreta, per a una intensitat màxima de 630 A, de
dimensions aproximades de 1350x800x250 mm, associat a passadís lateral de 300 mm
d’amplària, aïllament elèctric classe I i grau de protecció IP40 i IK08, per a muntar
superficialment

652,42000 €

Altres conceptes 83,04000 €

P-67 EG1PUD16 u Protecció diferencial per a conjunt de protecció i mesura TMF10 de 80 a 160 A (55 a 111
kW), amb toroidal de 70 mm de diàmetre, sortida superior o lateral, muntat en caixa modular
de poliéster reforçat amb fibra de vidre, col·locat adossat al conjunt de protecció i mesura

250,50 €

BG1PUD16 u Protecció diferencial per a equip de protecció i mesura TMF10 de 160 A (55 a 111 kW), amb
toroidal de 70 mm de diàmetre, sortida superior o lateral, muntat en caixa modular de
poliéster reforçat amb fibra de vidre

209,16000 €

Altres conceptes 41,34000 €

P-68 EG21251H m Tub rígid de PVC, de 16 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

2,89 €

BG212510 m Tub rígid de PVC, de 16 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

0,47940 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,13000 €

Altres conceptes 2,28060 €

P-69 EG21271H m Tub rígid de PVC, de 20 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

3,18 €

BG212710 m Tub rígid de PVC, de 20 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

0,61200 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,13000 €

Altres conceptes 2,43800 €

P-70 EG21281H 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 roscada i muntat superficialment

3,58 €

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

0,90780 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,13000 €

Altres conceptes 2,54220 €

P-71 EG21291H m Tub rígid de PVC, de 32 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

4,08 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,13000 €

BG212910 m Tub rígid de PVC, de 32 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

1,26480 €

Altres conceptes 2,68520 €

P-72 EG2D3111 m Safata tipus escala per a distribució de cables elèctrics o de comunicacions, de 200 mm
d'amplària i 60mm d'alçària, en trams de 3 m de llarg, amb 9 travessers, de planxa d'acer
galvanitzat d’1,5 mm de gruix, col·locada suspesa del sostre amb travessers i varetes
roscades

108,69 €

BGY2EA30 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat, de 200
mm d'amplària, per a col·locació suspesa del sostre amb travessers i varetes roscades

9,77382 €
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BG2D3130 m Safata tipus escala per a distribució de cables elèctrics o de comunicacions, de 200 mm
d'amplària i 60mm d'alçària, en trams de 3 m de llarg, amb 9 travessers, de planxa d'acer
galvanitzat d’1,5 mm de gruix

44,02000 €

BGW2E310 u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer
galvanitzat, de 200 mm d'amplària i 60mm d'alçària

40,20450 €

Altres conceptes 14,69168 €

P-73 EG312324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc
Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

1,96 €

BG312320 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc
Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575

1,08120 €

Altres conceptes 0,87880 €

P-74 EG312336 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc
Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata

2,23 €

BG312330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc
Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575

1,48920 €

Altres conceptes 0,74080 €

P-75 EG312346 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1
segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata

2,89 €

BG312340 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1
segons norma UNE-EN 50575

2,10120 €

Altres conceptes 0,78880 €

P-76 EG312366 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc
Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata

6,33 €

BG312360 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc
Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575

4,31460 €

Altres conceptes 2,01540 €

P-77 EG312376 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc
Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata

9,16 €

BG312370 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc
Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575

6,56880 €

Altres conceptes 2,59120 €

P-78 EG6112F1 u Caixa de registre de plàstic, rectangular, amb capacitat per a 6 mecanismes de tipus modular
de 2 mòduls estrets, col·locada superficialment al terra tècnic, inclosos tots els accessoris
necessaris per al muntatge

15,32 €
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BG6112F1 u Caixa de registre de plàstic, rectangular, amb capacitat per a 6 mecanismes de tipus modular
de 2 mòduls estrets, per a terra tècnic, inclosos tots els accessoris necessaris per al muntatge

5,34000 €

Altres conceptes 9,98000 €

P-79 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

18,71 €

BGW62000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors 0,35000 €

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,

8,89000 €

Altres conceptes 9,47000 €

P-80 EG63D15R 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 mitjà, muntada superficialment

12,02 €

BGW63000 u Part proporcional d'accessoris per a endolls 0,37000 €

BG63D15R 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 mitjà

2,62000 €

Altres conceptes 9,03000 €

P-81 EG64D17P u Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i amb caixa estanca, preu
alt, amb grau de protecció IP-55

15,01 €

BGW64000 u Part proporcional d'accessoris per a polsadors 0,38000 €

BG64D17P u Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i amb caixa estanca, preu
alt, amb grau de protecció IP-55,

5,40000 €

Altres conceptes 9,23000 €

P-82 EH12JED1 u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 44 W de potència de la llumenera,
3200 lm de flux lluminós, protecció IP20, no regulable, muntada superficialment

104,81 €

BH12JED1 u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 44 W de potència de la llumenera,
3200 lm de flux lluminós, protecció IP20, no regulable, per a muntar superficialment

82,98000 €

Altres conceptes 21,83000 €

P-83 EH13C320 u Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb òptica d'alumini acabat especular i
difusor de lamel·les d'alumini acabat especular, nombre de tubs fluorescents 1 de 58 W i
diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de
color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer galvanitzat en calent pintat
blanc, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic, muntada superficialment al sostre

174,24 €

BHW13000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius per a línia contínua, muntats
superficialment

0,52000 €

BH13C320 u Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb òptica d'alumini acabat especular i
difusor de lamel·les d'alumini acabat especular, nombre de tubs fluorescents 1 de 58 W i
diàmetre 26 mm, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer galvanitzat en calent
pintat blanc, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic, per a muntar superficialment al
sostre

145,33000 €

BHU81154 u Làmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 1500 mm de llargària, de 58 W de potència,
amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85

4,02000 €

Altres conceptes 24,37000 €

P-84 EH1L14G1 u Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini i metacril·lat amb 16 leds, de 21 W de
potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntada superficialment

192,25 €

BH1L14G1 u Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini i metacril·lat amb 16 leds, de 21 W de
potència de la llumenera, amb font d'alimentació, per a col·locar superficialment

164,70000 €

Altres conceptes 27,55000 €

P-85 EH2LJJCH u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma
circular, 10 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60
lm/W, amb equip elèctric regulable DALI, aïllament classe Iamb kit d'emergència , cos
d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54, encastat

284,17 €
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BH2LJJCH u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma
circular, 10 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22, eficàcia lluminosa de 60
lm/W, amb equip elèctric regulable DALI, aïllament classe I, amb kit d'emergència , cos
d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54

250,61000 €

Altres conceptes 33,56000 €

P-86 EH61RE59 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no
estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 100 a 140
lúmens, 3 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt,
col·locat superficial

94,65 €

BH61RK5A u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no
estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 100 a 140
lúmens, 3 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

80,97000 €

Altres conceptes 13,68000 €

P-87 EHA1H3N4 u Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent de 58 W, de forma rectangular,
amb xassís de planxa d'acer perfilat, muntada superficialment al sostre

51,86 €

BHWA1000 u Part proporcional d'accessoris de llumeneres industrials amb tubs fluorescents 1,12000 €

BHA1H3N0 u Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent de 58 W, de forma rectangular,
amb xassís de planxa d'acer perfilat

35,87000 €

Altres conceptes 14,87000 €

P-88 EHZ1U015 m Carril d'acer tipus UPN.120, per penjar els llums industrials, amb part proporcional
d'accessoris i muntat

49,20 €

Altres conceptes 49,20000 €

P-89 EJ13B712 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu
alt, col·locat amb suports murals

140,03 €

BJ13B712 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt 117,40000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,42050 €

Altres conceptes 22,20950 €

P-90 EJ14BA1P u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes
de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació

263,96 €

BJ14BA1P u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb
seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i
preu alt

205,08000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,20184 €

Altres conceptes 58,67816 €

P-91 EJ1AB21P u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt,
col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

94,39 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,25230 €

BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 1,38915 €

BJ1AB21P u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, amb
fixacions

67,00000 €

Altres conceptes 25,74855 €

P-92 EJ23612G u Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o
aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets

263,99 €

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

227,15000 €

Altres conceptes 36,84000 €
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P-93 EJ24A121 u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment,
amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

20,02 €

BJ24A121 u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, per a muntar
superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

10,57000 €

Altres conceptes 9,45000 €

P-94 EJ2A8125 u Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de
descàrrega integral incorporats, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

144,92 €

BJ2A8125 u Fluxor per a abocador, mural, per a muntar superficialment, amb aixeta de regulació i tub de
descàrrega integral incorporats, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

102,82000 €

Altres conceptes 42,10000 €

P-95 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

17,62 €

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

9,94000 €

Altres conceptes 7,68000 €

P-96 EJ33B14F u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´ amb enllaç de diàmetre 25 mm,
connectat a la xarxa de petita evacuació

18,54 €

BJ33B14F u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´ amb enllaç de diàmetre 25 mm,
per a connectar al ramal

10,80000 €

Altres conceptes 7,74000 €

P-97 EJ42U015 u Dosificador de sabó de plàstic, de 160 mm d'alçària per 130 mm de diàmetre, capacitat 1 l i
accionat per polsador, col·locat amb fixacions mecàniques

20,18 €

BJ42U015 u Dosificador de sabó de plàstic, de 160 mm d'alçària per 130 mm de diàmetre, capacitat 1 l i
accionat per polsador

12,36000 €

Altres conceptes 7,82000 €

P-98 EJ43U010 u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255
mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques

37,17 €

BJ43U010 u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçaria i 255 mm
de diàmetre

25,64000 €

Altres conceptes 11,53000 €

P-99 EJ46U003 u Barra mural doble abatible 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

250,50 €

BJ46U003 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub
d'alumini recobert de nilò

208,12000 €

Altres conceptes 42,38000 €

P-100 EJ46U010 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

67,89 €

BJ46U010 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable

56,95000 €

Altres conceptes 10,94000 €

P-101 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a paret

45,20 €

BM312611 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 32,00000 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,26000 €

Altres conceptes 12,94000 €

P-102 EP417444 m Cable coaxial de designació RG11 A/U amb conductor de coure flexible, aïllament de
polietilè, pantalla amb trena de coure amb cobertura igual o superior al 95% i coberta de
poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no

2,43 €
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propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una impedància de 75 Ohm,
col·locat en tub

BP417440 m Cable coaxial de designació RG11 A/U amb conductor de coure flexible, aïllament de
polietilè, pantalla amb trena de coure amb cobertura igual o superior al 95% i coberta de
poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una impedància de 75 Ohm

1,51980 €

Altres conceptes 0,91020 €

P-103 EP434BA0 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 7 F/FTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una classe de reacció al foc
Dca-s2,d2,a2 segons norma UNE-EN 50575, col·locat sota tub o canal

1,88 €

BP434BA0 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 7 F/FTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una classe de reacció al foc
Dca-s2,d2,a2 segons norma UNE-EN 50575

1,00800 €

Altres conceptes 0,87200 €

P-104 EP7382F3 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45
doble, categoria 6 U/FTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt,
muntada sobre caixa o bastidor

29,31 €

BP7382F3 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45
doble, categoria 6 U/FTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu
alt, per a muntar sobre bastidor o caixa

21,48000 €

Altres conceptes 7,83000 €

P-105 EP74JH11 u Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 24 unitats d'alçària, de 1200 x 800 x 800 mm
(alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i
clau, amb panells laterals i estructura fixa, col·locat

993,68 €

BP74JH10 u Armari de peu metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 24 unitats d'alçària, de
1200x800x800 mm (alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre
securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i estructura fixa

878,74000 €

Altres conceptes 114,94000 €

P-106 EPORT00 ut Subministre i col.locació de porticó de passamà metàl.lic de 8mm i perfils verticals L50.4, de
fulla corredera, inclòs guies completament col.locat amb mecanisme de tancament amb clau
inclòs.

2.301,60 €

BAZGH5M0 u Ferramenta per a portes corredisses composada per guia d'acer galvanitzat de 5 m, llarg, per
a una porta de pes màxim de 1000 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls
retenedors, peça de guiat inferior i elements de fixació

203,96000 €

E894A0BB m2 Pintat d´elements amb pintura de partícules metàl.liques tipus oxiron o similar, aplicada en
dues capes.

296,46977 €

E4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades 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

1.650,59800 €

Altres conceptes 150,57223 €

P-107 EQ54U0BB m2 Taulell de punt de control i accès a dos nivells segons definició de plànols amb tauler de
fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 16 mm de gruix i >= 800
kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc B-s2, d0, pintat a
l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat col·locat sobre obra amb fixacions
mecàniques, s'inclou les dos potes de suport per taulell.

230,70 €

B0CU24G5 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 16 mm de gruix
i >= 800 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc B-s2, d0,
acabat no revestit, tallat a mida, s'inclouen les dos potes del taulell

20,79000 €
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B0A62D90 u Tac d'acer de d 6 mm, amb cargol, volandera i femella 10,00000 €

E8982BB0 m2 Pintat de parament horitzontal de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. S'inclou tots els mitjans auxiliars,
materials i mesures de seguretat necessàries per deixar completament acabada la partida.

38,25765 €

Altres conceptes 161,65235 €

P-108 EREMATBB m Caixa de remat perimetral de forat de façana de planxa d'acer plegada i tub 40x30 amb
acabat pintat oxiron inclòs, de 4 mm de gruix, 60 cm de desenvolupament, com a màxim,
amb 3 plecs, per a escopidor, brancal o llinda, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat,
completament col.locat.

74,55 €

B89ZM000 kg Pintura partícules metàl·liques 0,92600 €

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 0,90000 €

E442502D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols

37,97303 €

Altres conceptes 34,75097 €

P-109 EREMAZBB m2 Aplacats metàl.lics de la porta d'entrada amb xapa de 3mm, acabat pintat amb 2 capes de
pintura de partícules metàl.liques tipus oxiron negre.

111,48 €

Altres conceptes 111,48000 €

P-110 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

4,98 €

Altres conceptes 4,98000 €

P-111 F21H1A53 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10
m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador
sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

122,72 €

Altres conceptes 122,72000 €

P-112 F228F60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material adequat de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a
compactar, amb compactació del 95% PM

9,53 €

Altres conceptes 9,53000 €

P-113 F9231J10 m3 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material

36,43 €

B0332300 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 29,54600 €

Altres conceptes 6,88400 €

P-114 K12GF000B u Desmuntatge d'instal.lacions interiors afectades. 829,12 €

Altres conceptes 829,12000 €

P-115 K12GF002B u Desmuntatge d'instal.lacions d'enllumenat exterior afectades. 207,28 €

Altres conceptes 207,28000 €

P-116 K214D2H3 m3 Desmuntatge de mur de paredat, amb mitjans manuals, neteja, aplec de material per a la
seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

167,12 €

Altres conceptes 167,12000 €

P-117 K2151110 m2 Enderroc complet de coberta inclinada, de teules, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

12,96 €

Altres conceptes 12,96000 €

P-118 K2161511 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

6,73 €
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Altres conceptes 6,73000 €

P-119 K2182281 m2 Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

10,45 €

Altres conceptes 10,45000 €

P-120 K2192311 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

148,80 €

Altres conceptes 148,80000 €

P-121 K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

7,07 €

Altres conceptes 7,07000 €

P-122 K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

23,22 €

Altres conceptes 23,22000 €

P-123 K2213422B m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora
petita i càrrega directa sobre camió

12,07 €

Altres conceptes 12,07000 €

P-124 K222B432 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres
deixades a la vora

12,71 €

Altres conceptes 12,71000 €

P-125 K45GD7BB m3 Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat manualment.

582,15 €

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

74,08800 €

Altres conceptes 508,06200 €

P-126 K4DGC5BB m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament amb tauló de fusta. 121,00 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,74724 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,89485 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,47388 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,65993 €

B0A31000 kg Clau acer 0,11461 €

Altres conceptes 117,10949 €

P-127 K4G211BB m3 Paredat de revestiment de 20 a 25 cm de gruix mig de pedra granítica reaprofitada de
l'enderroc i la resta de característiques similars a l'existent, d'una cara vista, col·locada amb
morter mixt 1:1:7, amb col·locació de connectors collats a la paret existent amb rodó d'acer
galvanitzat de 8 mm de diàmetre 5 per m2 de paret.

238,50 €

B0431100 m3 Pedra granítica per a maçoneria 4,73800 €

Altres conceptes 233,76200 €
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MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 25,99000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 25,99000 €

A0122001 h Oficial 1a paleta 25,99000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 25,99000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 25,99000 €

A0125000 h Oficial 1a soldador 26,42000 €

A0126000 h Oficial 1a picapedrer 25,99000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 25,99000 €

A012A000 h Oficial 1a fuster 26,46000 €

A012D000 h Oficial 1a pintor 25,99000 €

A012E000 h Oficial 1a vidrier 25,25000 €

A012F000 h Oficial 1a manyà 26,40000 €

A012G000 h Oficial 1a calefactor 26,86000 €

A012G001 h Oficial 1a calefactor 26,86000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 26,86000 €

A012H001 h Oficial 1a electricista 26,86000 €

A012J000 h Oficial 1a lampista 26,86000 €

A012J001 h Oficial 1a lampista 24,16000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 26,86000 €

A012M001 h Oficial 1a muntador 26,86000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 25,99000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 30,00000 €

A012G0010 h Oficial 1a calefactor 26,86000 €

A012G0011 h Oficial 1a calefactor 26,86000 €

A012G0012 h Oficial 1a calefactor 26,86000 €

A012G0013 h Oficial 1a calefactor 26,86000 €

A012G0014 h Oficial 1a calefactor 26,86000 €

A012G0015 h Oficial 1a calefactor 26,86000 €

A012G0016 h Oficial 1a calefactor 26,86000 €

A012G0017 h Oficial 1a calefactor 26,86000 €

A012G0018 h Oficial 1a calefactor 26,86000 €

A012H000Y h Oficial 1a electricista 26,86000 €

A012H0010 h Oficial 1a electricista 26,86000 €

A012H0011 h Oficial 1a electricista 26,86000 €

A012H0012 h Oficial 1a electricista 26,86000 €

A012H0013 h Oficial 1a electricista 26,86000 €

A012H0014 h Oficial 1a electricista 26,86000 €

A012H0015 h Oficial 1a electricista 26,86000 €

A012H0016 h Oficial 1a electricista 26,86000 €

A012H0017 h Oficial 1a electricista 26,86000 €

A012H0018 h Oficial 1a electricista 26,86000 €

A012H0019 h Oficial 1a electricista 26,86000 €

A012H001A h Oficial 1a electricista 26,86000 €
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A012H001B h Oficial 1a electricista 26,86000 €

A012H001C h Oficial 1a electricista 26,86000 €

A012H001D h Oficial 1a electricista 26,86000 €

A012H001E h Oficial 1a electricista 26,86000 €

A012H001F h Oficial 1a electricista 26,86000 €

A012H001G h Oficial 1a electricista 26,86000 €

A012H001H h Oficial 1a electricista 26,86000 €

A012H001I h Oficial 1a electricista 26,86000 €

A012H001J h Oficial 1a electricista 26,86000 €

A012H001K h Oficial 1a electricista 26,86000 €

A012H001L h Oficial 1a electricista 26,86000 €

A012H001M h Oficial 1a electricista 26,86000 €

A012H001N h Oficial 1a electricista 26,86000 €

A012H001O h Oficial 1a electricista 26,86000 €

A012H001P h Oficial 1a electricista 26,86000 €

A012H001Q h Oficial 1a electricista 26,86000 €

A012H001R h Oficial 1a electricista 26,86000 €

A012H001S h Oficial 1a electricista 26,86000 €

A012H001T h Oficial 1a electricista 26,86000 €

A012H001U h Oficial 1a electricista 26,86000 €

A012H001V h Oficial 1a electricista 26,86000 €

A012H001W h Oficial 1a electricista 26,86000 €

A012H001X h Oficial 1a electricista 26,86000 €

A012H001Y h Oficial 1a electricista 26,86000 €

A012H002Y h Oficial 1a electricista 26,86000 €

A012H003Y h Oficial 1a electricista 26,86000 €

A012H004Y h Oficial 1a electricista 26,86000 €

A012H005Y h Oficial 1a electricista 26,86000 €

A012H006Y h Oficial 1a electricista 26,86000 €

A012H007Y h Oficial 1a electricista 26,86000 €

A012H008Y h Oficial 1a electricista 26,86000 €

A012H009Y h Oficial 1a electricista 26,86000 €

A012H00AY h Oficial 1a electricista 26,86000 €

A012H00BY h Oficial 1a electricista 26,86000 €

A012H00CY h Oficial 1a electricista 26,86000 €

A012H00DY h Oficial 1a electricista 26,86000 €

A012H00EY h Oficial 1a electricista 26,86000 €

A012H00FY h Oficial 1a electricista 26,86000 €

A012H00GY h Oficial 1a electricista 26,86000 €

A012H00HY h Oficial 1a electricista 26,86000 €

A012H00IY h Oficial 1a electricista 26,86000 €

A012H00JY h Oficial 1a electricista 26,86000 €

A012M0010 h Oficial 1a muntador 26,86000 €

A012M0011 h Oficial 1a muntador 26,86000 €
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A012M0012 h Oficial 1a muntador 26,86000 €

A012M0013 h Oficial 1a muntador 26,86000 €

A012M0014 h Oficial 1a muntador 26,86000 €

A012M0015 h Oficial 1a muntador 26,86000 €

A012M0016 h Oficial 1a muntador 26,86000 €

A012M0017 h Oficial 1a muntador 24,16000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 23,07000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 23,07000 €

A0135000 h Ajudant soldador 23,16000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 23,07000 €

A013A000 h Ajudant fuster 23,25000 €

A013D000 h Ajudant pintor 23,07000 €

A013F000 h Ajudant manyà 23,16000 €

A013G000 h Ajudant calefactor 23,04000 €

A013G001 h Ajudant calefactor 23,04000 €

A013H000 h Ajudant electricista 23,04000 €

A013H001 h Ajudant electricista 23,04000 €

A013J000 h Ajudant lampista 23,04000 €

A013J001 h Ajudant lampista 20,73000 €

A013M000 h Ajudant muntador 23,07000 €

A013M001 h Ajudant muntador 23,07000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 26,62000 €

A013G0010 h Ajudant calefactor 23,04000 €

A013G0011 h Ajudant calefactor 23,04000 €

A013G0012 h Ajudant calefactor 23,04000 €

A013G0013 h Ajudant calefactor 23,04000 €

A013G0014 h Ajudant calefactor 23,04000 €

A013G0015 h Ajudant calefactor 23,04000 €

A013G0016 h Ajudant calefactor 23,04000 €

A013G0017 h Ajudant calefactor 23,04000 €

A013G0018 h Ajudant calefactor 23,04000 €

A013H000Y h Ajudant electricista 23,04000 €

A013H0010 h Ajudant electricista 23,04000 €

A013H0011 h Ajudant electricista 23,04000 €

A013H0012 h Ajudant electricista 23,04000 €

A013H0013 h Ajudant electricista 23,04000 €

A013H0014 h Ajudant electricista 23,04000 €

A013H0015 h Ajudant electricista 23,04000 €

A013H0016 h Ajudant electricista 23,04000 €

A013H0017 h Ajudant electricista 23,04000 €

A013H0018 h Ajudant electricista 23,04000 €

A013H0019 h Ajudant electricista 23,04000 €

A013H001A h Ajudant electricista 23,04000 €

A013H001B h Ajudant electricista 23,04000 €
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A013H001C h Ajudant electricista 23,04000 €

A013H001D h Ajudant electricista 23,04000 €

A013H001E h Ajudant electricista 23,04000 €

A013H001F h Ajudant electricista 23,04000 €

A013H001G h Ajudant electricista 23,04000 €

A013H001H h Ajudant electricista 23,04000 €

A013H001I h Ajudant electricista 23,04000 €

A013H001J h Ajudant electricista 23,04000 €

A013H001K h Ajudant electricista 23,04000 €

A013H001L h Ajudant electricista 23,04000 €

A013H001M h Ajudant electricista 23,04000 €

A013H001N h Ajudant electricista 23,04000 €

A013H001O h Ajudant electricista 23,04000 €

A013H001P h Ajudant electricista 23,04000 €

A013H001Q h Ajudant electricista 23,04000 €

A013H001R h Ajudant electricista 23,04000 €

A013H001S h Ajudant electricista 23,04000 €

A013H001T h Ajudant electricista 23,04000 €

A013H001U h Ajudant electricista 23,04000 €

A013H001V h Ajudant electricista 23,04000 €

A013H001W h Ajudant electricista 23,04000 €

A013H001X h Ajudant electricista 23,04000 €

A013H001Y h Ajudant electricista 23,04000 €

A013H002Y h Ajudant electricista 23,04000 €

A013H003Y h Ajudant electricista 23,04000 €

A013H004Y h Ajudant electricista 23,04000 €

A013H005Y h Ajudant electricista 23,04000 €

A013H006Y h Ajudant electricista 23,04000 €

A013H007Y h Ajudant electricista 23,04000 €

A013H008Y h Ajudant electricista 23,04000 €

A013H009Y h Ajudant electricista 23,04000 €

A013H00AY h Ajudant electricista 23,04000 €

A013H00BY h Ajudant electricista 23,04000 €

A013H00CY h Ajudant electricista 23,04000 €

A013H00DY h Ajudant electricista 23,04000 €

A013H00EY h Ajudant electricista 23,04000 €

A013H00FY h Ajudant electricista 23,04000 €

A013H00GY h Ajudant electricista 23,04000 €

A013H00HY h Ajudant electricista 23,04000 €

A013H00IY h Ajudant electricista 23,04000 €

A013H00JY h Ajudant electricista 23,04000 €

A013M0010 h Ajudant muntador 23,07000 €

A013M0011 h Ajudant muntador 23,07000 €

A013M0012 h Ajudant muntador 23,07000 €
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A013M0013 h Ajudant muntador 23,07000 €

A013M0014 h Ajudant muntador 23,07000 €

A013M0015 h Ajudant muntador 20,76000 €

A0140000 h Manobre 21,70000 €

A0140001 h Manobre 21,70000 €

A0150000 h Manobre especialista 22,44000 €
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C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,35000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 63,26000 €

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 73,59000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 49,98000 €

C1316100 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t 38,49000 €

C13161E0 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm
d'amplària

54,47000 €

C1317430 h Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 t 56,41000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 59,81000 €

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 43,92000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,18000 €

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 6,61000 €

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 5,44000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 38,47000 €

C1503000 h Camió grua 44,61000 €

C1503500 h Camió grua de 5 t 46,96000 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 38,94000 €

C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 53,55000 €

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 151,94000 €

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,21000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,74000 €

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8,27000 €

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,04000 €

C200X000 h Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats 3,83000 €

CR11B700 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador 39,70000 €

CRE23000 h Motoserra 2,77000 €
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B0111000 m3 Aigua 1,50000 €

B0111001 m3 Aigua 1,31000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 16,64000 €

B0310400 t Sorra de pedrera de 0 a 5 mm 16,20000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 16,29000 €

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 15,18000 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 19,25000 €

B0332300 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 15,80000 €

B0431100 m3 Pedra granítica per a maçoneria 23,69000 €

B0511401 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 107,39000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 102,13000 €

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,13000 €

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,13000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,09000 €

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,33000 €

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

62,81000 €

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

62,36000 €

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

61,21000 €

B065710B m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

72,64000 €

B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

68,71000 €

B065960A m3 Formigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

73,03000 €

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

70,56000 €

B065960J m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició IIa

76,92000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

34,30000 €

B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 0,29000 €

B0716000 kg Morter expansiu 0,64000 €

B081C010 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3 1,18000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,31000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,16000 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 8,40000 €

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 2,57000 €

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 0,15000 €

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,10000 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,17000 €

B0A62D90 u Tac d'acer de d 6 mm, amb cargol, volandera i femella 0,50000 €

B0A75400 u Abraçadora plàstica, de 12 mm de diàmetre interior 0,24000 €

B0A75900 u Abraçadora plàstica, de 22 mm de diàmetre interior 0,33000 €

B0A81010 cu Grapa metàl·lica per a fixar miralls 131,12000 €
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B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,84000 €

B0B34132 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

1,63000 €

B0B34134 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

2,40000 €

B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

3,73000 €

B0CC2310 m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

5,76000 €

B0CC2410 m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

6,34000 €

B0CU24F5 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 12 mm de gruix i >=
800 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc B-s2, d0, acabat
no revestit, tallat a mida

4,96000 €

B0CU24G5 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 16 mm de gruix i >=
800 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc B-s2, d0, acabat
no revestit, tallat a mida, s'inclouen les dos potes del taulell

6,93000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,33000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 249,41000 €

B0D61110 m3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2,5 m d'alçària, per a 3 usos 68,64000 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 44,52000 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,52000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,41000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,18000 €

B0F1F2A1 u Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

0,15000 €

B0FGA172 m2 Rajola de gres extruït sense esmaltar antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25
peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)

16,70000 €

B0FH3162 m2 Rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada,
de 26 a 45 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411)

9,34000 €

B0G17B0D M2 Pedra calcària nacional amb una cara buixardada preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a
fixacions i aresta viva a les quatre vores

83,87000 €

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

19,58000 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

38,30000 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

63,83000 €

B43KL34X m2 Panell Thermoship TCH/10/40/19 o similiar format per placa de 10mm tauler ciment fusta, 40mm
poliestire extruït i 19mm tauler hidròfug, inclou ferramenta.

47,01000 €

B43Z0000 u Part proporcional de ferramentes i junts per a fusta contralaminada 3,96000 €

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

1,18000 €

B44Z5025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una
capa d'imprimació antioxidant

1,37000 €

B44Z50B5 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i

1,47000 €
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amb una capa d'imprimació antioxidant

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

1,51000 €

B4LF0404 m Bigueta de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, amb armadura activa de tensió superior a 131
kN

6,90000 €

B4LZ170N m Revoltó industrialitzat de ceràmica per a un intereix de 70 cm i alçària de 22 cm 5,34000 €

B52211N0 u Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color vermell, de 30 peces/m2, com a màxim 0,37000 €

B5ZJ1250 m Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de gruix 0,5 mm, de
diàmetre 125 mm i 25 cm de desenvolupament, com a màxim

6,88000 €

B5ZJA250 u Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,5 mm de
gruix, de D 125 mm i 25 cm de desenvolupament

3,55000 €

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 0,25000 €

B6B11111 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 36 mm d'amplària 0,66000 €

B6B11311 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària 0,87000 €

B6B11411 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 90 mm d'amplària 1,00000 €

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 0,71000 €

B6B12311 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària 0,75000 €

B6B12411 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 90 mm d'amplària 0,96000 €

B7711A00 m2 Vel de polietilè de gruix 50 µm i de pes 48 g/m2 0,14000 €

B7B11AA0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2 0,71000 €

B7C41710 m2 Feltre de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 70 mm,
amb una conductivitat tèrmica <= 0,039 W/mK, resistència tèrmica >= 1,795 m2.K/W, amb paper
kraft enquitranat

2,00000 €

B7C449D0 m2 Feltre de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 90 mm,
amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK, resistència tèrmica >= 2,647 m2.K/W, amb tela
metàl·lica galvanitzada

13,32000 €

B7C9R6I0 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 50 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK i resistència tèrmica >= 1,471 m2.K/W, amb
revestiment de paper kraft

5,67000 €

B7CZ1600 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 60 mm de gruix com a màxim 0,29000 €

B7CZ1A00 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 100 mm de gruix com a màxim 0,41000 €

B7D20021 kg Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra
el foc, en sacs

0,40000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 16,82000 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 11,69000 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,11000 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,06000 €

B8112GA0 t Morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs 43,47000 €

B84Z5610 m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat
format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

3,99000 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 11,98000 €

B89ZM000 kg Pintura partícules metàl·liques 9,26000 €

B89ZPD00 kg Pintura plàstica, per a interiors 2,78000 €

B89ZT000 kg Pintura intumescent 9,89000 €

B8ZA1000 kg Segelladora 3,51000 €

B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 5,87000 €
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B8ZAG000 kg Imprimació per a pintura intumescent 12,26000 €

B9C21424 m2 Terratzo de gra petit amb relleu, de 40x40 cm, preu alt, per a ús exterior 11,63000 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,90000 €

B9F1U020 M2 Peça de formigó de forma rectangular de 20x40 cm i 8 cm de gruix, tipus Betulo o equivalent 20,00000 €

B9U2U005 m Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu superior, de 10 cm d'alçària, polit i abrillantat 3,91000 €

B9U331A0 m Sòcol de rajola gres extruït sense esmaltar ni polir, de 10 cm d'alçària 3,57000 €

BABG3762 u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 60x215 cm,
amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop,
acabat esmaltat

119,61000 €

BABG3762BB u Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 60x250 cm, amb bastidor
de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany amb clau, acabat
esmaltat

119,61000 €

BAF1139C m2 Finestra d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a
un buit d'obra de 0,75 a 1,04 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana

132,80000 €

BAF2129C m2 Finestra d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent,
per a un buit d'obra de 0,5 a 0,74 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana

151,70000 €

BAF425AC m2 Finestra d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

216,63000 €

BAF439AC m2 Finestra d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb tres fulles batents, per a un buit d'obra de 4 a 5,49 m2 de superfície,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

218,18000 €

BAF4859C m2 Finestra d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra de 2 a 2,49 m2 de superfície,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

163,54000 €

BAMW2000 u Pany per a porta de vidre 128,13000 €

BAN51200 m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm 3,01000 €

BAP36189 u Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de
bastiment de 80 cm d'amplària i de 250 cm d'alçària

66,79000 €

BAQDDG76 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix, rebaixada amb plafons i
estructura interior de fusta, de 70 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

77,22000 €

BAQDDG86 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix, rebaixada amb plafons i
estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

83,40000 €

BAV3U0AL m2 Subministre i col.locació de porticó de passamà metàl.lic de 10mm i perfils verticals L50.5, de fulla
corredera, inclòs guies completament col.locat amb mecanisme de tancament amb clau inclòs.

250,00000 €

BAZ13196 m Tapajunts de fusta MDF per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

1,87000 €

BAZ2UP10 m Galze per a folrat de bastiment de base de 3/4, per a fulla batent, de fusta o DM per pintar 5,56000 €

BAZG1220 u Joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa gran, de preu mitjà 27,31000 €

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà 27,17000 €

BAZGH240 u Ferramenta per a portes corredisses composada per guia d'acer galvanitzat de 2 m, llarg, per a una
porta de pes màxim de 40 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça de
guiat inferior i elements de fixació

30,63000 €
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BAZGH2AL u Estructura tipus Orchidea per parets de cartró guix de 10cmt. 200,00000 €

BAZGH5M0 u Ferramenta per a portes corredisses composada per guia d'acer galvanitzat de 5 m, llarg, per a una
porta de pes màxim de 1000 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça de
guiat inferior i elements de fixació

203,96000 €

BAZGU004 u Parella de tiradors d'acer inoxidable 316 sorrejat, de 30 mm de diàmetre i 40 cm de llargària 125,03000 €

BB321A00 m2 Reixa de perfils d'acer amb passamans, travessers i brèndoles cada 10 a 12 cm 63,83000 €

BC151721 m2 Vidre laminar de seguretat , de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral de color estàndard, classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600

33,05000 €

BC171B20 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 6 mm de gruix
incolora

24,59000 €

BC1G4101 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600, cambra d'aire de 17 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de
lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600 (cara interior baix emissiu).

52,40000 €

BC1KU402 m2 Mirall de vidre laminar incolor de seguretat 4+4, amb cantells polits i bisellats 36,66000 €

BD13139B m Tub de PVC-U de paret massissa, Ã rea d'aplicaciÃ³ B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50
mm i de llargÃ ria 5 m, classe de reacciÃ³ al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a
encolar

1,00000 €

BD13159B m Tub de PVC-U de paret massissa, Ã rea d'aplicaciÃ³ B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75
mm i de llargÃ ria 5 m, classe de reacciÃ³ al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a
encolar

1,52000 €

BD13167B m Tub de PVC-U de paret massissa, Ã rea d'aplicaciÃ³ B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90
mm i de llargÃ ria 3 m, classe de reacciÃ³ al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a
encolar

1,75000 €

BD13179B m Tub de PVC-U de paret massissa, Ã rea d'aplicaciÃ³ B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110
mm i de llargÃ ria 5 m, classe de reacciÃ³ al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a
encolar

2,43000 €

BD145A70 m Tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 100 mm i 1 mm de gruix 8,66000 €

BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 1,06000 €

BD1Z5000 u Brida per a tub de planxa galvanitzada 7,12000 €

BD3Z2776 u Tapa prefabricada de formigó armat de 70x70x6 cm 21,52000 €

BD5A2E00 m Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 160 mm de diàmetre 3,73000 €

BD5L1HA0 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb nòduls de 20 mm d'alçària aproximada i
una resistència a la compressió aproximada de 180 kN/m2

4,17000 €

BD7K3310 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 8 (8
kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

6,94000 €

BD7K3330 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 8 (8
kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

13,32000 €

BDK21495 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis 12,47000 €

BDKZH9C0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

49,90000 €

BDW3B300 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm 1,23000 €

BDW3B500 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=75 mm 2,07000 €

BDW3B600 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm 2,94000 €

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 5,75000 €

BDW3E700 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm 12,70000 €

BDW3E900 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm 19,44000 €

BDW43A70 u Accessori per a baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 100 mm i 1 mm de
gruix

13,15000 €

BDY3B300 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm 0,02000 €

BDY3B500 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=75 mm 0,03000 €
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BDY3B600 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm 0,05000 €

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,09000 €

BDY3E700 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm 0,19000 €

BDY3E900 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160 mm 0,46000 €

BDY45A70 u Element de muntatge per a baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 100
mm i 1 mm de gruix

0,96000 €

BE42C940 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer inoxidable de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 1 mm

50,08000 €

BE42Q941 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 1 mm, autoconnectable

13,35000 €

BEC42582 u Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V, de 1550 m3/h de cabal màxim,
transmissió directa amb 2 motors a impulsió i aspiració de 300 W cada un, amb 2 filtres a aspiració
classes F-7 i F-8, amb bateria elèctrica de 9 kW de potència

2.370,48000 €

BEE13342 u Bomba de calor aerotèrmica partida aire/aigua tipus inverter, per a calefacció, refrigeració i ACS,
de 400 V de tensió d'alimentació, de 12 a 16 kW de potència calorífica amb un COP superior a 4,2,
d'11 a 15 kW de potència frigorífica amb un EER superior a 4, amb dipòsit d'ACS de 200 a 300 l de
capacitat , equipat amb regulació electrònica, bomba circuladora, dipòsit d'expansió i elements de
seguretat

6.440,00000 €

BEJ7MTAJ u Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de
distribució d'aigua de 4 tubs, de 17 a 20 kW de potència frigorífica màxima i 17 a 20 kW de
potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 90 a 100 Pa, amb alimentació
monofàsica de 230 V, amb control electromecànic, i amb safata de recollida de condensats i bomba
de desguàs

1.742,71000 €

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

61,31000 €

BEW49000 u Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm de diàmetre 6,44000 €

BF529300 m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma
UNE-EN 1057

4,10000 €

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

2,44000 €

BF538300 m Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma
UNE-EN 1057

3,57000 €

BFW524B0 u Accessori per a tub de coure 12 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat 0,88000 €

BFW528B0 u Accessori per a tub de coure 18 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat 1,31000 €

BFW529B0 u Accessori per a tub de coure 22 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat 1,65000 €

BFY5A400 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 12 mm de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,15000 €

BFY5A800 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 18 mm de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,19000 €

BFY5A900 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 22 mm de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,22000 €

BG113780 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 100 A, segons esquema
Unesa número 1 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles monofàsica (sense
fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09

54,48000 €

BG134801 u Caixa per a quadre de comandament i protecció, de material autoextingible, amb porta, amb dotze
mòduls i per a encastar

16,00000 €

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

2,70000 €

BG1A2D81 u Armari per a quadre de distribució elèctrica, de cos de planxa d’acer acabat pintat al forn i porta
metàl·lica opaca amb pany i clau de serreta, per a una intensitat màxima de 630 A, de dimensions
aproximades de 1350x800x250 mm, associat a passadís lateral de 300 mm d’amplària, aïllament
elèctric classe I i grau de protecció IP40 i IK08, per a muntar superficialment

652,42000 €
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BG1PUD16 u Protecció diferencial per a equip de protecció i mesura TMF10 de 160 A (55 a 111 kW), amb
toroidal de 70 mm de diàmetre, sortida superior o lateral, muntat en caixa modular de poliéster
reforçat amb fibra de vidre

209,16000 €

BG212510 m Tub rígid de PVC, de 16 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

0,47000 €

BG212710 m Tub rígid de PVC, de 20 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

0,60000 €

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

0,89000 €

BG212910 m Tub rígid de PVC, de 32 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

1,24000 €

BG222910 m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,34000 €

BG22RG10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

1,32000 €

BG2D3130 m Safata tipus escala per a distribució de cables elèctrics o de comunicacions, de 200 mm d'amplària
i 60mm d'alçària, en trams de 3 m de llarg, amb 9 travessers, de planxa d'acer galvanitzat d’1,5 mm
de gruix

44,02000 €

BG312320 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons
norma UNE-EN 50575

1,06000 €

BG312330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons
norma UNE-EN 50575

1,46000 €

BG312340 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons
norma UNE-EN 50575

2,06000 €

BG312360 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons
norma UNE-EN 50575

4,23000 €

BG312370 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons
norma UNE-EN 50575

6,44000 €

BG319560 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar,
de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC

4,86000 €

BG322150 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació
H07V-R, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb
aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons norma UNE-EN 50575

0,59000 €

BG322170 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació
H07V-R, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb
aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons norma UNE-EN 50575

1,56000 €

BG41149C u Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 4x20 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tripolar (3P), de
6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

130,00000 €

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

10,54000 €
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BG415A9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

10,72000 €

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

11,00000 €

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

11,23000 €

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

22,60000 €

BG6112F1 u Caixa de registre de plàstic, rectangular, amb capacitat per a 6 mecanismes de tipus modular de 2
mòduls estrets, per a terra tècnic, inclosos tots els accessoris necessaris per al muntatge

5,34000 €

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,

8,89000 €

BG63D15R 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 mitjà

2,62000 €

BG64D17P u Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i amb caixa estanca, preu alt,
amb grau de protecció IP-55,

5,40000 €

BGW11000 u Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció 10,21000 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,13000 €

BGW2E310 u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat, de
200 mm d'amplària i 60mm d'alçària

114,87000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,38000 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,35000 €

BGW62000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors 0,35000 €

BGW63000 u Part proporcional d'accessoris per a endolls 0,37000 €

BGW64000 u Part proporcional d'accessoris per a polsadors 0,38000 €

BGY2EA30 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat, de 200 mm
d'amplària, per a col·locació suspesa del sostre amb travessers i varetes roscades

14,66000 €

BH12JED1 u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 44 W de potència de la llumenera, 3200
lm de flux lluminós, protecció IP20, no regulable, per a muntar superficialment

82,98000 €

BH13C320 u Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb òptica d'alumini acabat especular i difusor
de lamel·les d'alumini acabat especular, nombre de tubs fluorescents 1 de 58 W i diàmetre 26 mm,
de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer galvanitzat en calent pintat blanc, grau de
protecció IP 207, amb balast electrònic, per a muntar superficialment al sostre

145,33000 €

BH1L14G1 u Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini i metacril·lat amb 16 leds, de 21 W de potència de
la llumenera, amb font d'alimentació, per a col·locar superficialment

164,70000 €

BH2LJJCH u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma
circular, 10 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22, eficàcia lluminosa de 60
lm/W, amb equip elèctric regulable DALI, aïllament classe I, amb kit d'emergència , cos d'alumini i
vidre transparent i grau de protecció IP54

250,61000 €

BH61RK5A u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca
amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 100 a 140 lúmens, 3 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

80,97000 €

BHA1H3N0 u Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent de 58 W, de forma rectangular, amb
xassís de planxa d'acer perfilat

35,87000 €

BHPL1135 u Projector d'alumini orientable, amb 3 leds, de 5 W de potència de la llumenera, amb font
d'alimentació, per a col·locar superficialment

96,08000 €

BHR116PX u Fanal amb columna, de 4,7 m d'alçària, amb 1 llumenera 300,00000 €
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BHU81154 u Làmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 1500 mm de llargària, de 58 W de potència, amb una
temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85

4,02000 €

BHW13000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius per a línia contínua, muntats superficialment 0,52000 €

BHWA1000 u Part proporcional d'accessoris de llumeneres industrials amb tubs fluorescents 1,12000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 39,14000 €

BHZ1U010 m Carril rectangular de planxa d'acer perfilat, per penjar les llumeneres industrials, amb part
proporcional d'accessoris

7,46000 €

BJ13B712 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt 117,40000 €

BJ14BA1P u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i
tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i preu alt

205,08000 €

BJ1AB21P u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, amb
fixacions

67,00000 €

BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 5,67000 €

BJ23512G u Aixeta monocomandament per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets

71,10000 €

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

227,15000 €

BJ24A121 u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, per a muntar superficialment,
amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

10,57000 €

BJ2A8125 u Fluxor per a abocador, mural, per a muntar superficialment, amb aixeta de regulació i tub de
descàrrega integral incorporats, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

102,82000 €

BJ2Z4125 u Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de 3/8´´ i entrada de
3/8´´

30,19000 €

BJ2Z4127 u Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de 1/2´´ i entrada de
1/2´´

35,21000 €

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

9,94000 €

BJ33B14F u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´ amb enllaç de diàmetre 25 mm, per a
connectar al ramal

10,80000 €

BJ42U015 u Dosificador de sabó de plàstic, de 160 mm d'alçària per 130 mm de diàmetre, capacitat 1 l i
accionat per polsador

12,36000 €

BJ43U010 u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçaria i 255 mm de
diàmetre

25,64000 €

BJ46U003 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub
d'alumini recobert de nilò

208,12000 €

BJ46U010 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable 56,95000 €

BM312611 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 32,00000 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,26000 €

BN313420 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
3/8´´, de 16 bar de PN i preu alt

9,88000 €

BN315420 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
3/4´´, de 16 bar de PN i preu alt

14,39000 €

BP417440 m Cable coaxial de designació RG11 A/U amb conductor de coure flexible, aïllament de polietilè,
pantalla amb trena de coure amb cobertura igual o superior al 95% i coberta de poliolefina
termoplàstica lliure d'halògens, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la
flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una impedància de 75 Ohm

1,49000 €

BP434BA0 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 7 F/FTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una classe de reacció al foc Dca-s2,d2,a2
segons norma UNE-EN 50575

0,96000 €

BP7382F3 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble,
categoria 6 U/FTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu alt, per a
muntar sobre bastidor o caixa

21,48000 €
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BP74JH10 u Armari de peu metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 24 unitats d'alçària, de 1200x800x800 mm
(alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau,
amb panells laterals i estructura fixa

878,74000 €

BQN2U001 m Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN 120,
esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontal i posterior, de 2
mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm
de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats
lateralment als perfils, amb acabat lacat

285,21000 €

BQN2U002 ut Escala de fusta de pi sense vernissar de 60cmts d'ample i 2,45 d'alçada, de tirada recta. 210,00000 €
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D0701461 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 70,80000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 22,44000 = 22,44000

Subtotal: 22,44000 22,44000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,74000 = 1,21800

Subtotal: 1,21800 1,21800

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 102,13000 = 20,42600

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,740      x 15,18000 = 26,41320

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,50000 = 0,30000

Subtotal: 47,13920 47,13920

COST DIRECTE 70,79720

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,79720

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 76,61000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 22,44000 = 22,44000

Subtotal: 22,44000 22,44000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,74000 = 1,21800

Subtotal: 1,21800 1,21800

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 102,13000 = 25,53250

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 16,64000 = 27,12320

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,50000 = 0,30000

Subtotal: 52,95570 52,95570

COST DIRECTE 76,61370

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,61370

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 88,06000 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 22,44000 = 22,44000

Subtotal: 22,44000 22,44000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,74000 = 1,21800

Subtotal: 1,21800 1,21800

Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 16,64000 = 25,29280

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,50000 = 0,30000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 102,13000 = 38,80940

Subtotal: 64,40220 64,40220

COST DIRECTE 88,06020

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,06020

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 107,01000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 22,44000 = 23,56200

Subtotal: 23,56200 23,56200

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,74000 = 1,26150

Subtotal: 1,26150 1,26150

Materials

B0532310 kg Calç aèria CL 90 400,000      x 0,09000 = 36,00000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 102,13000 = 20,42600

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 16,64000 = 25,45920

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,50000 = 0,30000

Subtotal: 82,18520 82,18520

COST DIRECTE 107,00870

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,00870

D070A6C1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 98,35000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 22,44000 = 23,56200
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Subtotal: 23,56200 23,56200

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,74000 = 1,26150

Subtotal: 1,26150 1,26150

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 102,13000 = 25,53250

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,500      x 16,64000 = 24,96000

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,50000 = 0,30000

B0532310 kg Calç aèria CL 90 250,000      x 0,09000 = 22,50000

Subtotal: 73,29250 73,29250

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23562

COST DIRECTE 98,35162

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,35162

D0718821 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 90,96000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 22,44000 = 22,44000

Subtotal: 22,44000 22,44000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,74000 = 1,21800

Subtotal: 1,21800 1,21800

Materials

B0511401 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN
197-1, en sacs

0,380      x 107,39000 = 40,80820

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 16,64000 = 25,29280

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,50000 = 0,30000

B081C010 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons
la norma UNE-EN 934-3

0,760      x 1,18000 = 0,89680

Subtotal: 67,29780 67,29780

COST DIRECTE 90,95580

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,95580

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,14000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 23,07000 = 0,11535

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 25,99000 = 0,12995
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Subtotal: 0,24530 0,24530

Materials

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,84000 = 0,88200

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,31000 = 0,01336

Subtotal: 0,89536 0,89536

COST DIRECTE 1,14066

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,14066
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P-6 E0000001 m2 Subministre i col.locació d'estructura mecanitzada de
coberta amb bigues de fusta laminada (amb marcatge
CE) de qualitat visible. Estructura principal i
secundària, segons seccions de plànols d'estructura,
amb claus, cargols, peçes de subjecció metàl.liques
necessàries, tirants i tots els ferratges necessaris per
la fixació de la estructura de fusta. Tancament format
per tarima encadellada d'abet de 19mm de gruix,
llàmina tipus fre de vapor, aïllant tipus poliextiré
extruït de 160mm de gruix, conductivitat <=0,032
W/mk, rastrellat de secció 100x160mm, lamina
transpirable, taula basta de 25 de gruix i llàmina
impermeable tipus onduline. Rafec format per
prolongació de rastrellats. El tractament en autoclau
buit-buit de la estructura de fusta, amb garantia
decenal i certificat per classe d´ús 3.1. Pintura lasur,
en un color estándar, de les bigues per les seves 4
cares i en la cara vista a la tarima. Tots els remats
inclosos.

Rend.: 1,000 207,59 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-7 E21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20
km)

Rend.: 1,000 160,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,440 /R x 26,62000 = 11,71280

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,440 /R x 30,00000 = 13,20000

Subtotal: 24,91280 24,91280

Maquinària

CR11B700 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

1,050 /R x 39,70000 = 41,68500

C1503000 h Camió grua 1,100 /R x 44,61000 = 49,07100

CRE23000 h Motoserra 0,440 /R x 2,77000 = 1,21880

Subtotal: 91,97480 91,97480

Materials

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,150      x 38,30000 = 5,74500

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,430      x 63,83000 = 27,44690

Subtotal: 33,19190 33,19190

COST DIRECTE 150,07950
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 10,50557

COST EXECUCIÓ MATERIAL 160,58507
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P-8 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 2,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,039 /R x 49,98000 = 1,94922

Subtotal: 1,94922 1,94922

COST DIRECTE 1,94922
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,13645

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,08567

E2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

Rend.: 1,000 47,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 21,70000 = 21,70000

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 22,44000 = 22,44000

Subtotal: 44,14000 44,14000

COST DIRECTE 44,14000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 3,08980

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,22980

E22113C2BB m2 Neteja i esbrossada de l'interior de l'edifici i del
terreny perimetral realitzada amb mitjans manuals i
càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 5,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 22,44000 = 2,24400

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 25,99000 = 2,59900

Subtotal: 4,84300 4,84300

COST DIRECTE 4,84300
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,33901

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,18201

E222B432 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

Rend.: 1,000 8,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,160 /R x 49,98000 = 7,99680

Subtotal: 7,99680 7,99680
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COST DIRECTE 7,99680
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,55978

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,55658

E2231411 m3 Excavació per a recalçat de fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre contenidor

Rend.: 1,000 167,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 7,200 /R x 21,70000 = 156,24000

Subtotal: 156,24000 156,24000

COST DIRECTE 156,24000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 10,93680

COST EXECUCIÓ MATERIAL 167,17680

E2241100 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins
a 1,5 m de fondària

Rend.: 1,000 2,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 21,70000 = 2,17000

Subtotal: 2,17000 2,17000

COST DIRECTE 2,17000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,15190

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,32190

E225277F m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres
adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del PM

Rend.: 1,000 16,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 22,44000 = 11,22000

A0140000 h Manobre 0,020 /R x 21,70000 = 0,43400

Subtotal: 11,65400 11,65400

Maquinària

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,500 /R x 5,44000 = 2,72000

C1316100 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t 0,016 /R x 38,49000 = 0,61584

Subtotal: 3,33584 3,33584

COST DIRECTE 14,98984
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,04929

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,03913

P-9 E2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

Rend.: 1,000 9,80 €

Unitats Preu Parcial Import
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Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,238 /R x 38,47000 = 9,15586

Subtotal: 9,15586 9,15586

COST DIRECTE 9,15586
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,64091

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,79677

P-10 E2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 20,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1,000      x 19,58000 = 19,58000

Subtotal: 19,58000 19,58000

COST DIRECTE 19,58000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,37060

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,95060

E33535J4 m3 Formigó per a recalçats a una fondària <= 3 m,
HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 115,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,075 /R x 25,99000 = 1,94925

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 21,70000 = 6,51000

Subtotal: 8,45925 8,45925

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,125 /R x 151,94000 = 18,99250

Subtotal: 18,99250 18,99250

Materials

B065960A m3 Formigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluïda,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,100      x 73,03000 = 80,33300

Subtotal: 80,33300 80,33300
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COST DIRECTE 107,78475
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 7,54493

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,32968

E33B3000 kg Armadura per a recalçats AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 25,99000 = 0,25990

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,012 /R x 23,07000 = 0,27684

Subtotal: 0,53674 0,53674

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,31000 = 0,01336

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,14066 = 1,14066

Subtotal: 1,15402 1,15402

COST DIRECTE 1,69076
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,11835

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,80911

E33DD103 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a recalçat de
fonaments, de fondària <= 3 m

Rend.: 1,000 46,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,800 /R x 23,07000 = 18,45600

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,800 /R x 25,99000 = 20,79200

Subtotal: 39,24800 39,24800

Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,040      x 2,41000 = 0,09640

B0A31000 kg Clau acer 0,1501      x 1,16000 = 0,17412

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,200      x 0,33000 = 0,72600

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 249,41000 = 0,47388

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,1495      x 1,52000 = 1,74724

B0D61110 m3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a
2,5 m d'alçària, per a 3 usos

0,0133      x 68,64000 = 0,91291

Subtotal: 4,13055 4,13055

COST DIRECTE 43,37855
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 3,03650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,41505

P-11 E43SL3BB m2 Sostre amb panell Thermoship TCH/10/40/19 o
similiar format per placa de 10mm tauler ciment fusta,
40mm poliestire extruït i 19mm tauler hidròfug., inclou
ferramenta col·locat amb fixacions mecàniques.
S'inclou tots els mitjans auxiliars, materials i mesures
de seguretat necessàries per deixar completament

Rend.: 1,326 66,50 €
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acabada la partida.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,400 /R x 23,07000 = 6,95928

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 26,86000 = 4,05128

Subtotal: 11,01056 11,01056

Materials

B43Z0000 u Part proporcional de ferramentes i junts per a fusta
contralaminada

1,000      x 3,96000 = 3,96000

B43KL34X m2 Panell Thermoship TCH/10/40/19 o similiar format per
placa de 10mm tauler ciment fusta, 40mm poliestire
extruït i 19mm tauler hidròfug, inclou ferramenta.

1,000      x 47,01000 = 47,01000

Subtotal: 50,97000 50,97000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16516

COST DIRECTE 62,14572
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 4,35020

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,49592

E442502D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
elements d'ancoratge formats per peça composta, en
perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb cargols

Rend.: 1,000 2,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,012 /R x 23,07000 = 0,27684

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,012 /R x 26,86000 = 0,32232

Subtotal: 0,59916 0,59916

Materials

B44Z50B5 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,47000 = 1,47000

Subtotal: 1,47000 1,47000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01498

COST DIRECTE 2,08414
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,14589

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,23003

P-12 E4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades 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 2,08 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,018 /R x 26,42000 = 0,47556

A0135000 h Ajudant soldador 0,010 /R x 23,16000 = 0,23160

Subtotal: 0,70716 0,70716

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,018 /R x 3,04000 = 0,05472

Subtotal: 0,05472 0,05472

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 1,18000 = 1,18000

Subtotal: 1,18000 1,18000

COST DIRECTE 1,94188
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,13593

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,07781

P-13 E4435115BB kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
reforços i subestructures, formades 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 2,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,018 /R x 26,42000 = 0,47556

A0135000 h Ajudant soldador 0,010 /R x 23,16000 = 0,23160

Subtotal: 0,70716 0,70716

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,018 /R x 3,04000 = 0,05472

Subtotal: 0,05472 0,05472

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 1,18000 = 1,18000

Subtotal: 1,18000 1,18000

COST DIRECTE 1,94188
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,13593

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,07781

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 4,43 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,050 /R x 26,42000 = 1,32100

A0135000 h Ajudant soldador 0,050 /R x 23,16000 = 1,15800

Subtotal: 2,47900 2,47900

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,050 /R x 3,04000 = 0,15200

Subtotal: 0,15200 0,15200

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 1,51000 = 1,51000

Subtotal: 1,51000 1,51000

COST DIRECTE 4,14100
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,28987

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,43087

E45817C4 m3 Formigó per a cèrcols, HA-25/B/10/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba

Rend.: 1,000 114,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,084 /R x 25,99000 = 2,18316

A0140000 h Manobre 0,336 /R x 21,70000 = 7,29120

Subtotal: 9,47436 9,47436

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,140 /R x 151,94000 = 21,27160

Subtotal: 21,27160 21,27160

Materials

B065710B m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 72,64000 = 76,27200

Subtotal: 76,27200 76,27200

COST DIRECTE 107,01796
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 7,49126

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,50922

E45A18J4 m3 Formigó per a sostre nervat unidireccional,
HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 105,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 25,99000 = 1,55940

A0140000 h Manobre 0,240 /R x 21,70000 = 5,20800
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Subtotal: 6,76740 6,76740

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,100 /R x 151,94000 = 15,19400

Subtotal: 15,19400 15,19400

Materials

B065960A m3 Formigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluïda,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,050      x 73,03000 = 76,68150

Subtotal: 76,68150 76,68150

COST DIRECTE 98,64290
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 6,90500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,54790

E4B83000 kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 25,99000 = 0,25990

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 23,07000 = 0,23070

Subtotal: 0,49060 0,49060

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,005      x 1,31000 = 0,00655

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,14066 = 1,14066

Subtotal: 1,14721 1,14721

COST DIRECTE 1,63781
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,11465

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,75246

E4BA3000 kg Armadura per a sostre nervat unidireccional AP500 S
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,011 /R x 25,99000 = 0,28589

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 23,07000 = 0,23070

Subtotal: 0,51659 0,51659

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,015      x 1,31000 = 0,01965

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,14066 = 1,14066

Subtotal: 1,16031 1,16031
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COST DIRECTE 1,67690
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,11738

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,79428

E4D8D500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de
fusta de pi, per a cèrcols de directriu recta

Rend.: 1,000 73,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,640 /R x 25,99000 = 16,63360

A0133000 h Ajudant encofrador 0,480 /R x 23,07000 = 11,07360

Subtotal: 27,70720 27,70720

Materials

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,1501      x 249,41000 = 37,43644

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,991      x 0,33000 = 0,65703

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0201      x 44,52000 = 0,89485

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,1495      x 1,52000 = 1,74724

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,16000 = 0,11681

Subtotal: 40,85237 40,85237

COST DIRECTE 68,55957
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 4,79917

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,35874

P-14 E4F2B574 m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de
maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1,
col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació
1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i
amb una resistència a compressió de la paret de 6
N/mm2

Rend.: 1,000 285,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 6,000 /R x 25,99000 = 155,94000

A0140000 h Manobre 3,000 /R x 21,70000 = 65,10000

Subtotal: 221,04000 221,04000

Materials

B0F1F2A1 u Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

224,640      x 0,15000 = 33,69600

D0718821 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,1289      x 90,95580 = 11,72420

Subtotal: 45,42020 45,42020
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COST DIRECTE 266,46020
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 18,65221

COST EXECUCIÓ MATERIAL 285,11241

E4LF9335 m2 Bigueta i revoltó per a sostre de 22+5 cm, amb
revoltó de ceràmica i biguetes de formigó pretesat de
17 a 18 cm d'alçària, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m,
de moment flector últim 62,5 kNm per m d'amplària
de sostre

Rend.: 1,000 29,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,1331 /R x 25,99000 = 3,45927

A0140000 h Manobre 0,2662 /R x 21,70000 = 5,77654

Subtotal: 9,23581 9,23581

Materials

B4LZ170N m Revoltó industrialitzat de ceràmica per a un intereix
de 70 cm i alçària de 22 cm

1,491      x 5,34000 = 7,96194

B4LF0404 m Bigueta de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària,
amb armadura activa de tensió superior a 131 kN

1,5015      x 6,90000 = 10,36035

Subtotal: 18,32229 18,32229

COST DIRECTE 27,55810
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,92907

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,48717

P-15 E4ZZU0BB dm3 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter
sense retracció de ciment i sorra.

Rend.: 1,052 6,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,150 /R x 25,99000 = 3,70580

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 21,70000 = 1,03137

Subtotal: 4,73717 4,73717

Materials

B0716000 kg Morter expansiu 2,020      x 0,64000 = 1,29280

Subtotal: 1,29280 1,29280

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07106

COST DIRECTE 6,10103
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,42707

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,52810

P-16 E52211NK m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color
vermell (envellida o similar a existent), de 30
peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter mixt
1:2:10

Rend.: 1,000 40,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,640 /R x 25,99000 = 16,63360

A0140000 h Manobre 0,320 /R x 21,70000 = 6,94400
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Subtotal: 23,57760 23,57760

Materials

B52211N0 u Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color
vermell, de 30 peces/m2, com a màxim

31,500      x 0,37000 = 11,65500

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0263      x 107,00870 = 2,81433

Subtotal: 14,46933 14,46933

COST DIRECTE 38,04693
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 2,66329

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,71022

P-17 E5ZA2752 m Carener ceràmic de teula àrab, de color vermell i 5
peces/m, col·locat amb morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 14,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,260 /R x 25,99000 = 6,75740

A0140000 h Manobre 0,130 /R x 21,70000 = 2,82100

Subtotal: 9,57840 9,57840

Materials

B52211N0 u Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color
vermell, de 30 peces/m2, com a màxim

5,100      x 0,37000 = 1,88700

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,020      x 107,00870 = 2,14017

Subtotal: 4,02717 4,02717

COST DIRECTE 13,60557
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,95239

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,55796

E5ZJ125P m Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer
galvanitzat i prelacat de 0,5 mm de gruix, de diàmetre
125 mm i 25 cm de desenvolupament, col·locada amb
peces especials i connectada al baixant

Rend.: 1,000 38,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,200 /R x 25,99000 = 5,19800

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 25,99000 = 6,49750

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 21,70000 = 3,25500

Subtotal: 14,95050 14,95050

Materials

B5ZJA250 u Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de
planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,5 mm de
gruix, de D 125 mm i 25 cm de desenvolupament

3,000      x 3,55000 = 10,65000

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

5,500      x 0,25000 = 1,37500
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B5ZJ1250 m Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer
galvanitzat i prelacat de gruix 0,5 mm, de diàmetre
125 mm i 25 cm de desenvolupament, com a màxim

1,2995      x 6,88000 = 8,94056

Subtotal: 20,96556 20,96556

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,44852

COST DIRECTE 36,36458
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 2,54552

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,91010

P-19 E65A3843 m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de
muntant d'amplària 36 mm, col·locats cada 60 cm, i
canal d'amplària 48 mm, fixats mecànicament, per a
suport de paret recta

Rend.: 1,000 7,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,035 /R x 23,07000 = 0,80745

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,110 /R x 26,86000 = 2,95460

Subtotal: 3,76205 3,76205

Materials

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

1,040      x 0,71000 = 0,73840

B6B11111 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 36 mm d'amplària

2,3754      x 0,66000 = 1,56776

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,17000 = 1,02000

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,120      x 2,57000 = 0,30840

Subtotal: 3,63456 3,63456

COST DIRECTE 7,39661
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,51776

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,91437

P-20 E65A6863 m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de
muntant d'amplària 70 mm, col·locats cada 60 cm, i
canal d'amplària 70 mm, fixats mecànicament, per a
suport de paret recta

Rend.: 1,000 8,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,110 /R x 26,86000 = 2,95460

A013M000 h Ajudant muntador 0,035 /R x 23,07000 = 0,80745

Subtotal: 3,76205 3,76205

Materials

B6B12311 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària

1,040      x 0,75000 = 0,78000

B6B11311 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 70 mm d'amplària

2,3754      x 0,87000 = 2,06660

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,17000 = 1,02000

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,120      x 2,57000 = 0,30840

Subtotal: 4,17500 4,17500
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COST DIRECTE 7,93705
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,55559

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,49264

E65A8883 m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de
muntant d'amplària 90 mm, col·locats cada 60 cm, i
canal d'amplària 90 mm, fixats mecànicament, per a
suport de paret recta

Rend.: 1,000 9,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,035 /R x 23,07000 = 0,80745

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,110 /R x 26,86000 = 2,95460

Subtotal: 3,76205 3,76205

Materials

B6B12411 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 90 mm d'amplària

1,040      x 0,96000 = 0,99840

B6B11411 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 90 mm d'amplària

2,3754      x 1,00000 = 2,37540

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,17000 = 1,02000

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,120      x 2,57000 = 0,30840

Subtotal: 4,70220 4,70220

COST DIRECTE 8,46425
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,59250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,05675

P-21 E7B11AA0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100
a 110 g/m2, col·locat sense adherir

Rend.: 1,000 2,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 23,07000 = 0,46140

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 25,99000 = 1,03960

Subtotal: 1,50100 1,50100

Materials

B7B11AA0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100
a 110 g/m2

1,100      x 0,71000 = 0,78100

Subtotal: 0,78100 0,78100

COST DIRECTE 2,28200
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,15974

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,44174

P-22 E7B21A0L m2 Làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2,
col·locada no adherida

Rend.: 1,000 1,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,015 /R x 23,07000 = 0,34605

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,030 /R x 25,99000 = 0,77970
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Subtotal: 1,12575 1,12575

Materials

B7711A00 m2 Vel de polietilè de gruix 50 µm i de pes 48 g/m2 1,100      x 0,14000 = 0,15400

Subtotal: 0,15400 0,15400

COST DIRECTE 1,27975
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,08958

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,36933

P-23 E7C41711 m2 Aïllament amb feltre de llana mineral de vidre (MW)
per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 70
mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,039 W/mK,
resistència tèrmica >= 1,795 m2.K/W, amb paper kraft
enquitranat, col·locat sense adherir

Rend.: 1,000 4,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 25,99000 = 1,55940

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 21,70000 = 0,65100

Subtotal: 2,21040 2,21040

Materials

B7C41710 m2 Feltre de llana mineral de vidre (MW) per a
aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 70 mm,
amb una conductivitat tèrmica <= 0,039 W/mK,
resistència tèrmica >= 1,795 m2.K/W, amb paper kraft
enquitranat

1,050      x 2,00000 = 2,10000

Subtotal: 2,10000 2,10000

COST DIRECTE 4,31040
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,30173

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,61213

E7C449D1 m2 Aïllament amb feltre de llana mineral de vidre (MW)
per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 90
mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK,
resistència tèrmica >= 2,647 m2.K/W, amb tela
metàl·lica galvanitzada, col·locat sense adherir

Rend.: 1,000 18,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,080 /R x 25,99000 = 2,07920

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 21,70000 = 0,86800

Subtotal: 2,94720 2,94720

Materials

B7C449D0 m2 Feltre de llana mineral de vidre (MW) per a
aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 90 mm,
amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK,
resistència tèrmica >= 2,647 m2.K/W, amb tela
metàl·lica galvanitzada

1,050      x 13,32000 = 13,98600

Subtotal: 13,98600 13,98600
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04421

COST DIRECTE 16,97741
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,18842

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,16583

E7C449D4 m2 Aïllament amb feltre de llana mineral de vidre (MW)
per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 90
mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK,
resistència tèrmica >= 2,647 m2.K/W, amb tela
metàl·lica galvanitzada, col·locat amb fixacions
mecàniques

Rend.: 1,000 20,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 25,99000 = 2,59900

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 21,70000 = 1,08500

Subtotal: 3,68400 3,68400

Materials

B7C449D0 m2 Feltre de llana mineral de vidre (MW) per a
aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 90 mm,
amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK,
resistència tèrmica >= 2,647 m2.K/W, amb tela
metàl·lica galvanitzada

1,050      x 13,32000 = 13,98600

B7CZ1A00 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de
100 mm de gruix com a màxim

3,000      x 0,41000 = 1,23000

Subtotal: 15,21600 15,21600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05526

COST DIRECTE 18,95526
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,32687

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,28213

P-24 E7C9R6I4 m2 Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de
roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 50 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK i
resistència tèrmica >= 1,471 m2.K/W, amb
revestiment de paper kraft, col·locada amb fixacions
mecàniques

Rend.: 1,000 10,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 21,70000 = 0,86800

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,080 /R x 25,99000 = 2,07920

Subtotal: 2,94720 2,94720

Materials

B7CZ1600 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de
60 mm de gruix com a màxim

3,000      x 0,29000 = 0,87000

B7C9R6I0 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 50 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mK i resistència
tèrmica >= 1,471 m2.K/W, amb revestiment de paper
kraft

1,050      x 5,67000 = 5,95350

Subtotal: 6,82350 6,82350
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COST DIRECTE 9,77070
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,68395

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,45465

P-25 E7D21423 m2 Aïllament de gruix 2,5 cm, amb morter ignífug de
ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de
densitat, projectat sobre elements lineals

Rend.: 1,000 12,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,130 /R x 25,99000 = 3,37870

A0137000 h Ajudant col·locador 0,060 /R x 23,07000 = 1,38420

Subtotal: 4,76290 4,76290

Maquinària

C200X000 h Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos
projectats

0,130 /R x 3,83000 = 0,49790

Subtotal: 0,49790 0,49790

Materials

B7D20021 kg Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de
500 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el foc,
en sacs

15,300      x 0,40000 = 6,12000

B0111000 m3 Aigua 0,018      x 1,50000 = 0,02700

Subtotal: 6,14700 6,14700

COST DIRECTE 11,40780
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,79855

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,20635

P-26 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 48,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,770 /R x 25,99000 = 20,01230

A013D000 h Ajudant pintor 0,075 /R x 23,07000 = 1,73025

Subtotal: 21,74255 21,74255

Materials

B89ZT000 kg Pintura intumescent 2,1525      x 9,89000 = 21,28823

B8ZAG000 kg Imprimació per a pintura intumescent 0,1701      x 12,26000 = 2,08543

Subtotal: 23,37366 23,37366

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32614

COST DIRECTE 45,44235
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 3,18096

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,62331
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E81126L2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de
calç per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W0,
segons UNE-EN 998-1, remolinat

Rend.: 1,000 23,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,280 /R x 21,70000 = 6,07600

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,560 /R x 25,99000 = 14,55440

Subtotal: 20,63040 20,63040

Maquinària

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,280 /R x 1,21000 = 0,33880

Subtotal: 0,33880 0,33880

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,0071      x 1,50000 = 0,01065

B8112GA0 t Morter de calç per a ús corrent (GP), de designació
CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs

0,0227      x 43,47000 = 0,98677

Subtotal: 0,99742 0,99742

COST DIRECTE 21,96662
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,53766

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,50428

P-27 E811C1BB m2 Rejuntat de façana de pedra amb morter similar a
l'existent.

Rend.: 1,000 20,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,460 /R x 25,99000 = 11,95540

A0140000 h Manobre 0,230 /R x 21,70000 = 4,99100

Subtotal: 16,94640 16,94640

Materials

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0184      x 107,00870 = 1,96896

Subtotal: 1,96896 1,96896

COST DIRECTE 18,91536
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,32408

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,23944

P-28 E8251245 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària
<= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola
de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, de
26 a 45 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a
rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 25,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,115 /R x 21,70000 = 2,49550

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,350 /R x 25,99000 = 9,09650



CENTRE BOUMORT - ESPAI D´INTERPRETACIÓ DE LA NATURA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 27/04/22 Pàg.: 39

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 11,59200 11,59200

Materials

B0FH3162 m2 Rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola
de valència, de forma rectangular o quadrada, de 26 a
45 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411)

1,100      x 9,34000 = 10,27400

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,510      x 0,33000 = 0,16830

B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN
12004

4,9028      x 0,29000 = 1,42181

Subtotal: 11,86411 11,86411

COST DIRECTE 23,45611
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,64193

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,09804

P-29 E83F5H03 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'hidròfuga
(H) i gruix 15 mm, col·locada sobre perfileria d'acer
galvanitzat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 16,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,190 /R x 25,99000 = 4,93810

A0137000 h Ajudant col·locador 0,060 /R x 23,07000 = 1,38420

Subtotal: 6,32230 6,32230

Materials

B0CC2410 m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

1,060      x 6,34000 = 6,72040

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

1,995      x 0,06000 = 0,11970

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,250      x 8,40000 = 2,10000

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,399      x 1,11000 = 0,44289

Subtotal: 9,38299 9,38299

COST DIRECTE 15,70529
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,09937

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,80466

E8443220 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus
estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i
vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla
d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada
600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de
4 m com a màxim

Rend.: 1,000 31,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,400 /R x 23,07000 = 9,22800

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,400 /R x 25,99000 = 10,39600

Subtotal: 19,62400 19,62400

Materials

B84Z5610 m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a
cel ras continu de plaques de guix laminat format per

1,000      x 3,99000 = 3,99000
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perfils col·locats cada 600 mm com a màxim , per a
fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada
1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

1,030      x 3,73000 = 3,84190

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,180      x 8,40000 = 1,51200

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

1,890      x 0,06000 = 0,11340

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,4725      x 1,11000 = 0,52448

Subtotal: 9,98178 9,98178

COST DIRECTE 29,60578
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 2,07240

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,67818

P-30 E8447220 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus
hidròfuga (H), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i
vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla
d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada
600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de
4 m com a màxim

Rend.: 1,000 33,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,400 /R x 25,99000 = 10,39600

A0137000 h Ajudant col·locador 0,400 /R x 23,07000 = 9,22800

Subtotal: 19,62400 19,62400

Materials

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

1,890      x 0,06000 = 0,11340

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,4725      x 1,11000 = 0,52448

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,180      x 8,40000 = 1,51200

B0CC2310 m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

1,030      x 5,76000 = 5,93280

B84Z5610 m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a
cel ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils col·locats cada 600 mm com a màxim , per a
fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada
1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

1,000      x 3,99000 = 3,99000

Subtotal: 12,07268 12,07268

COST DIRECTE 31,69668
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 2,21877

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,91545

P-31 E8659C75 m2 Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques
fabricat per procés sec MDF, de 12 mm de gruix i >=
800 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons
UNE-EN 622-5, reacció al foc B-s2, d0, acabat no
revestit, tallat a mida, col·locat amb fixacions
mecàniques sobre parament vertical

Rend.: 1,000 16,76 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,200 /R x 23,25000 = 4,65000

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,200 /R x 26,46000 = 5,29200

Subtotal: 9,94200 9,94200

Materials

B0CU24F5 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat
per procés sec MDF, de 12 mm de gruix i >= 800
kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN
622-5, reacció al foc B-s2, d0, acabat no revestit,
tallat a mida

1,000      x 4,96000 = 4,96000

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 4,500      x 0,17000 = 0,76500

Subtotal: 5,72500 5,72500

COST DIRECTE 15,66700
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,09669

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,76369

P-32 E894A0BB m2 Pintat d´elements amb pintura de partícules
metàl.liques tipus oxiron o similar, aplicada en dues
capes.

Rend.: 1,054 27,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,790 /R x 25,99000 = 19,48017

A013D000 h Ajudant pintor 0,079 /R x 23,07000 = 1,72916

Subtotal: 21,20933 21,20933

Materials

B89ZM000 kg Pintura partícules metàl·liques 0,400      x 9,26000 = 3,70400

Subtotal: 3,70400 3,70400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31814

COST DIRECTE 25,23147
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,76620

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,99767

P-33 E8981BB0 m2 Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt
sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

Rend.: 1,000 12,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,020 /R x 23,07000 = 0,46140

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,200 /R x 25,99000 = 5,19800

Subtotal: 5,65940 5,65940

Materials

B8ZA1000 kg Segelladora 0,153      x 3,51000 = 0,53703

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,3468      x 11,98000 = 4,15466

B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida per a fusta
(TP8)

0,150      x 5,87000 = 0,88050

Subtotal: 5,57219 5,57219
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COST DIRECTE 11,23159
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,78621

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,01780

E8982BB0 m2 Pintat de parament horitzontal de fusta, a l'esmalt
sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat.
S'inclou tots els mitjans auxiliars, materials i mesures
de seguretat necessàries per deixar completament
acabada la partida.

Rend.: 1,000 13,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,025 /R x 23,07000 = 0,57675

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,250 /R x 25,99000 = 6,49750

Subtotal: 7,07425 7,07425

Materials

B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida per a fusta
(TP8)

0,150      x 5,87000 = 0,88050

B8ZA1000 kg Segelladora 0,153      x 3,51000 = 0,53703

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,3468      x 11,98000 = 4,15466

Subtotal: 5,57219 5,57219

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10611

COST DIRECTE 12,75255
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,89268

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,64523

P-34 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 4,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 25,99000 = 2,59900

A013D000 h Ajudant pintor 0,010 /R x 23,07000 = 0,23070

Subtotal: 2,82970 2,82970

Materials

B8ZA1000 kg Segelladora 0,153      x 3,51000 = 0,53703

B89ZPD00 kg Pintura plàstica, per a interiors 0,3978      x 2,78000 = 1,10588

Subtotal: 1,64291 1,64291

COST DIRECTE 4,47261
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,31308

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,78569

P-35 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Rend.: 1,000 5,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A013D000 h Ajudant pintor 0,015 /R x 23,07000 = 0,34605

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,125 /R x 25,99000 = 3,24875

Subtotal: 3,59480 3,59480

Materials

B8ZA1000 kg Segelladora 0,153      x 3,51000 = 0,53703

B89ZPD00 kg Pintura plàstica, per a interiors 0,3978      x 2,78000 = 1,10588

Subtotal: 1,64291 1,64291

COST DIRECTE 5,23771
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,36664

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,60435

E89A2BB0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic,
amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

Rend.: 1,000 21,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,520 /R x 25,99000 = 13,51480

A013D000 h Ajudant pintor 0,050 /R x 23,07000 = 1,15350

Subtotal: 14,66830 14,66830

Materials

B8ZA1000 kg Segelladora 0,153      x 3,51000 = 0,53703

B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida per a fusta
(TP8)

0,150      x 5,87000 = 0,88050

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,3468      x 11,98000 = 4,15466

Subtotal: 5,57219 5,57219

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22002

COST DIRECTE 20,46051
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,43224

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,89275

E8K454BB m2 Escopidor, amb peça de pedra calcària nacional amb
una cara buixardada, preu alt, de 30 mm de gruix amb
forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores,
col·locat amb morter mixt 1:2:10.

Rend.: 1,211 125,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 21,70000 = 10,75145

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 25,99000 = 21,46160

Subtotal: 32,21305 32,21305

Materials

B0G17B0D M2 Pedra calcària nacional amb una cara buixardada
preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions
i aresta viva a les quatre vores

1,000      x 83,87000 = 83,87000

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,005      x 107,00870 = 0,53504
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Subtotal: 84,40504 84,40504

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,48320

COST DIRECTE 117,10129
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 8,19709

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,29838

P-36 E9232B91 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de
15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm,
amb estesa i piconatge del material

Rend.: 1,000 8,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 22,44000 = 2,24400

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 21,70000 = 1,08500

Subtotal: 3,32900 3,32900

Maquinària

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,050 /R x 6,61000 = 0,33050

Subtotal: 0,33050 0,33050

Materials

B0332300 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 0,2678      x 15,80000 = 4,23124

Subtotal: 4,23124 4,23124

COST DIRECTE 7,89074
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,55235

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,44309

E93617B0 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de
gruix 15 cm, abocat des de camió

Rend.: 1,000 19,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,240 /R x 21,70000 = 5,20800

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,110 /R x 25,99000 = 2,85890

Subtotal: 8,06690 8,06690

Materials

B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1545      x 68,71000 = 10,61570

Subtotal: 10,61570 10,61570

COST DIRECTE 18,68260
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,30778

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,99038

E93628B1 m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix
15 cm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 30,61 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,160 /R x 21,70000 = 3,47200

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,080 /R x 25,99000 = 2,07920

Subtotal: 5,55120 5,55120

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,080 /R x 151,94000 = 12,15520

Subtotal: 12,15520 12,15520

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

0,1545      x 70,56000 = 10,90152

Subtotal: 10,90152 10,90152

COST DIRECTE 28,60792
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 2,00255

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,61047

P-37 E93628B6 m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm amb
additiu hidròfug, de gruix 15 cm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 31,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,080 /R x 25,99000 = 2,07920

A0140000 h Manobre 0,160 /R x 21,70000 = 3,47200

Subtotal: 5,55120 5,55120

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,080 /R x 151,94000 = 12,15520

Subtotal: 12,15520 12,15520

Materials

B065960J m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe
d'exposició IIa

0,1545      x 76,92000 = 11,88414

Subtotal: 11,88414 11,88414

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08327

COST DIRECTE 29,67381
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 2,07717

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,75097

P-38 E9C21424 m2 Paviment de terratzo amb relleu de gra petit, de
40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6, per a ús exterior

Rend.: 1,000 28,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 21,70000 = 0,86800

A0137000 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 23,07000 = 3,46050

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 25,99000 = 7,79700
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Subtotal: 12,12550 12,12550

Materials

B9C21424 m2 Terratzo de gra petit amb relleu, de 40x40 cm, preu
alt, per a ús exterior

1,040      x 11,63000 = 12,09520

B0310400 t Sorra de pedrera de 0 a 5 mm 0,0347      x 16,20000 = 0,56214

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,300      x 0,90000 = 0,27000

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,021      x 76,61370 = 1,60889

Subtotal: 14,53623 14,53623

COST DIRECTE 26,66173
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,86632

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,52805

E9DA1333 m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït sense
esmaltar antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411),
de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25
peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG1 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 40,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 21,70000 = 0,65100

A0137000 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 23,07000 = 4,61400

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,500 /R x 25,99000 = 12,99500

Subtotal: 18,26000 18,26000

Materials

B0FGA172 m2 Rajola de gres extruït sense esmaltar antilliscant de
forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2,
preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)

1,020      x 16,70000 = 17,03400

B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN
12004

7,0035      x 0,29000 = 2,03102

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color

1,425      x 0,33000 = 0,47025

Subtotal: 19,53527 19,53527

COST DIRECTE 37,79527
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 2,64567

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,44094

P-39 E9U2U005 m Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu superiror, de
10 cm d'alçària, polit i abrillantat, col·locat amb
adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN
12004

Rend.: 1,000 9,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,050 /R x 23,07000 = 1,15350

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,150 /R x 25,99000 = 3,89850

Subtotal: 5,05200 5,05200
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Materials

B9U2U005 m Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu superior, de 10
cm d'alçària, polit i abrillantat

1,020      x 3,91000 = 3,98820

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,1005      x 0,90000 = 0,09045

B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN
12004

0,120      x 0,29000 = 0,03480

Subtotal: 4,11345 4,11345

COST DIRECTE 9,16545
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,64158

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,80703

E9U331A1 m Sòcol de rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir,
de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola
ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG1 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 7,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 25,99000 = 2,59900

A0137000 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 23,07000 = 0,46140

Subtotal: 3,06040 3,06040

Materials

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,1001      x 0,33000 = 0,03303

B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN
12004

0,525      x 0,29000 = 0,15225

B9U331A0 m Sòcol de rajola gres extruït sense esmaltar ni polir, de
10 cm d'alçària

1,020      x 3,57000 = 3,64140

Subtotal: 3,82668 3,82668

COST DIRECTE 6,88708
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,48210

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,36918

P-40 E9Z4AA16 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 4,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,022 /R x 25,99000 = 0,57178

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,022 /R x 23,07000 = 0,50754

Subtotal: 1,07932 1,07932

Materials

B0B34134 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,200      x 2,40000 = 2,88000

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0184      x 1,31000 = 0,02410

Subtotal: 2,90410 2,90410



CENTRE BOUMORT - ESPAI D´INTERPRETACIÓ DE LA NATURA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 27/04/22 Pàg.: 48

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 3,98342
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,27884

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,26226

E9Z4AA24 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en
paviment o solera amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 2,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,015 /R x 23,07000 = 0,34605

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,015 /R x 25,99000 = 0,38985

Subtotal: 0,73590 0,73590

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,31000 = 0,01336

B0B34132 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,200      x 1,63000 = 1,95600

Subtotal: 1,96936 1,96936

COST DIRECTE 2,70526
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,18937

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,89463

EABG3A62 u Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per
a un buit d'obra de 60x250 cm, amb bastidor de tub
de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i
bastiment, pany amb clau, acabat pintat amb pintures
metàl.liques tipus oxiron negre, col·locada

Rend.: 1,000 184,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,250 /R x 26,40000 = 6,60000

Subtotal: 6,60000 6,60000

Materials

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de
preu mitjà

1,000      x 27,17000 = 27,17000

BABG3762 u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla
batent, per a un buit d'obra de 60x215 cm, amb
bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1
mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat

1,160      x 119,61000 = 138,74760

Subtotal: 165,91760 165,91760

COST DIRECTE 172,51760
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 12,07623

COST EXECUCIÓ MATERIAL 184,59383

EAF2149C u Finestra d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra aproximat de 75x90 cm, elaborada amb perfils
de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons

Rend.: 1,000 127,29 €
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UNE-EN 12210, sense persiana

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 23,07000 = 2,30700

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 26,86000 = 10,74400

Subtotal: 13,05100 13,05100

Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,070      x 16,82000 = 1,17740

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,200      x 11,69000 = 2,33800

BAF2129C m2 Finestra d'alumini anoditzat natural, per a col·locar
sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a
un buit d'obra de 0,5 a 0,74 m2 de superfície,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

0,675      x 151,70000 = 102,39750

Subtotal: 105,91290 105,91290

COST DIRECTE 118,96390
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 8,32747

COST EXECUCIÓ MATERIAL 127,29137

EAN51221 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 75x90 cm

Rend.: 1,000 10,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BAN51200 m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

3,300      x 3,01000 = 9,93300

Subtotal: 9,93300 9,93300

COST DIRECTE 9,93300
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,69531

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,62831

EAP36189 u Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de
fusta de pi roig per a pintar per a una llum de
bastiment de 80 cm d'amplària i 250 cm d'alçària

Rend.: 1,000 71,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BAP36189 u Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents de
fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de
bastiment de 80 cm d'amplària i de 250 cm d'alçària

1,000      x 66,79000 = 66,79000

Subtotal: 66,79000 66,79000
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COST DIRECTE 66,79000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 4,67530

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,46530

EAPHU030 u Folrat de bastiment de base de 3/4, per a porta d'una
fulla batent amb fusta o DM per a pintar per a una
llum de bastiment de fins a 100 cm d'amplària i de
210 cm d'alçària

Rend.: 1,000 53,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,600 /R x 26,46000 = 15,87600

Subtotal: 15,87600 15,87600

Materials

BAZ2UP10 m Galze per a folrat de bastiment de base de 3/4, per a
fulla batent, de fusta o DM per pintar

6,100      x 5,56000 = 33,91600

B0A31000 kg Clau acer 0,050      x 1,16000 = 0,05800

Subtotal: 33,97400 33,97400

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,39690

COST DIRECTE 50,24690
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 3,51728

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,76418

EAQDDG76 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix,
70 cm d'amplària i 210 cm alçària , per a pintar,
rebaixada amb plafons i estructura interior de fusta,
col·locada

Rend.: 1,000 137,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,855 /R x 26,46000 = 22,62330

A013A000 h Ajudant fuster 0,038 /R x 23,25000 = 0,88350

Subtotal: 23,50680 23,50680

Materials

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de
preu mitjà

1,000      x 27,17000 = 27,17000

BAQDDG76 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar,
de 40 mm de gruix, rebaixada amb plafons i
estructura interior de fusta, de 70 cm d'amplària i de
210 cm d'alçària

1,000      x 77,22000 = 77,22000

Subtotal: 104,39000 104,39000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,58767

COST DIRECTE 128,48447
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 8,99391

COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,47838

EAQDDG86 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix,
80 cm d'amplària i 210 cm alçària , per a pintar,
rebaixada amb plafons i estructura interior de fusta,
col·locada

Rend.: 1,000 144,09 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,038 /R x 23,25000 = 0,88350

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,855 /R x 26,46000 = 22,62330

Subtotal: 23,50680 23,50680

Materials

BAQDDG86 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar,
de 40 mm de gruix, rebaixada amb plafons i
estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de
210 cm d'alçària

1,000      x 83,40000 = 83,40000

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de
preu mitjà

1,000      x 27,17000 = 27,17000

Subtotal: 110,57000 110,57000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,58767

COST DIRECTE 134,66447
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 9,42651

COST EXECUCIÓ MATERIAL 144,09098

EAZ13196 m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular
llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària

Rend.: 1,000 3,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,031 /R x 26,46000 = 0,82026

Subtotal: 0,82026 0,82026

Materials

BAZ13196 m Tapajunts de fusta MDF per a pintar de secció
rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

1,050      x 1,87000 = 1,96350

B0A31000 kg Clau acer 0,010      x 1,16000 = 0,01160

Subtotal: 1,97510 1,97510

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01230

COST DIRECTE 2,80766
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,19654

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,00420

P-48 EB32U050 m2 Reixa de perfils d'acer amb passamans i travessers
soldada al xassis perimetral.

Rend.: 1,000 120,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 21,70000 = 8,68000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 25,99000 = 7,79700

Subtotal: 16,47700 16,47700

Materials

BB321A00 m2 Reixa de perfils d'acer amb passamans, travessers i
brèndoles cada 10 a 12 cm

1,500      x 63,83000 = 95,74500

Subtotal: 95,74500 95,74500
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COST DIRECTE 112,22200
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 7,85554

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,07754

EC151721 m2 Vidre laminar de seguretat , de 3+3 mm de gruix, amb
1 butiral de color estàndard, classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre
fusta, acer o alumini

Rend.: 1,000 47,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,450 /R x 25,25000 = 11,36250

Subtotal: 11,36250 11,36250

Materials

BC151721 m2 Vidre laminar de seguretat , de 3+3 mm de gruix, amb
1 butiral de color estàndard, classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600

1,000      x 33,05000 = 33,05000

Subtotal: 33,05000 33,05000

COST DIRECTE 44,41250
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 3,10888

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,52138

EC171324 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix,
cambra d'aire de 8 mm i lluna de 6 mm de gruix
incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè
sobre alumini o PVC

Rend.: 1,000 42,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,600 /R x 25,25000 = 15,15000

Subtotal: 15,15000 15,15000

Materials

BC171B20 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix,
cambra d'aire de 8 mm i lluna de 6 mm de gruix
incolora

1,000      x 24,59000 = 24,59000

Subtotal: 24,59000 24,59000

COST DIRECTE 39,74000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 2,78180

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,52180

EC1G4101 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 3+3 mm de gruix
(1baix emissiu) amb 1 butiral transparent classe 2 (B)
2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i
lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de
lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600,
col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre
alumini o PVC

Rend.: 1,000 72,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,600 /R x 25,25000 = 15,15000
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Subtotal: 15,15000 15,15000

Materials

BC1G4101 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 3+3 mm de gruix
amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600, cambra d'aire de 17 mm i lluna de
3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna
incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600 (cara
interior baix emissiu).

1,000      x 52,40000 = 52,40000

Subtotal: 52,40000 52,40000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22725

COST DIRECTE 67,77725
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 4,74441

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,52166

P-49 EC1KU402 m2 Mirall de vidre laminar incolor de seguretat 4+4, amb
cantells polits i bisellats, col·locat fixat mecànicament
sobre el parament

Rend.: 1,000 72,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 1,000 /R x 25,25000 = 25,25000

Subtotal: 25,25000 25,25000

Materials

BC1KU402 m2 Mirall de vidre laminar incolor de seguretat 4+4, amb
cantells polits i bisellats

1,000      x 36,66000 = 36,66000

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

4,400      x 0,10000 = 0,44000

B0A81010 cu Grapa metàl·lica per a fixar miralls 0,040      x 131,12000 = 5,24480

Subtotal: 42,34480 42,34480

COST DIRECTE 67,59480
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 4,73164

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,32644

P-50 ED111B31 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 50 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueró

Rend.: 1,000 17,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 26,86000 = 9,66960

A013J000 h Ajudant lampista 0,180 /R x 23,04000 = 4,14720

Subtotal: 13,81680 13,81680

Materials

BDW3B300 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm 1,000      x 1,23000 = 1,23000

BD13139B m Tub de PVC-U de paret massissa, Ã rea d'aplicaciÃ³
B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm i de
llargÃ ria 5 m, classe de reacciÃ³ al foc B-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar

1,250      x 1,00000 = 1,25000

BDY3B300 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm 1,000      x 0,02000 = 0,02000
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Subtotal: 2,50000 2,50000

COST DIRECTE 16,31680
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,14218

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,45898

P-51 ED111B51 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 75 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueró

Rend.: 1,000 19,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 26,86000 = 9,66960

A013J000 h Ajudant lampista 0,180 /R x 23,04000 = 4,14720

Subtotal: 13,81680 13,81680

Materials

BD13159B m Tub de PVC-U de paret massissa, Ã rea d'aplicaciÃ³
B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm i de
llargÃ ria 5 m, classe de reacciÃ³ al foc B-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar

1,250      x 1,52000 = 1,90000

BDW3B500 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=75 mm 1,000      x 2,07000 = 2,07000

BDY3B500 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=75 mm 1,000      x 0,03000 = 0,03000

Subtotal: 4,00000 4,00000

COST DIRECTE 17,81680
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,24718

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,06398

P-52 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 24,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,180 /R x 23,04000 = 4,14720

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 26,86000 = 9,66960

Subtotal: 13,81680 13,81680

Materials

BD13179B m Tub de PVC-U de paret massissa, Ã rea d'aplicaciÃ³
B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de
llargÃ ria 5 m, classe de reacciÃ³ al foc B-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar

1,250      x 2,43000 = 3,03750

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 1,000      x 0,09000 = 0,09000

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 1,000      x 5,75000 = 5,75000

Subtotal: 8,87750 8,87750
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COST DIRECTE 22,69430
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,58860

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,28290

P-53 ED143A70 m Baixant de tub de planxa galvanitzada prelacada amb
unió plegada de DN 100 mm, rectantular i 1 mm de
gruix, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

Rend.: 1,000 39,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,250 /R x 23,07000 = 5,76750

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,500 /R x 25,99000 = 12,99500

Subtotal: 18,76250 18,76250

Materials

BDY45A70 u Element de muntatge per a baixant de tub de planxa
galvanitzada amb unió plegada de DN 100 mm i 1
mm de gruix

1,000      x 0,96000 = 0,96000

BDW43A70 u Accessori per a baixant de tub de planxa galvanitzada
amb unió plegada de DN 100 mm i 1 mm de gruix

0,330      x 13,15000 = 4,33950

BD1Z5000 u Brida per a tub de planxa galvanitzada 0,500      x 7,12000 = 3,56000

BD145A70 m Tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN
100 mm i 1 mm de gruix

1,000      x 8,66000 = 8,66000

Subtotal: 17,51950 17,51950

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28144

COST DIRECTE 36,56344
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 2,55944

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,12288

ED15G671 m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret
massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 90 mm, classe de reacció al foc B-s1,
d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides.

Rend.: 1,000 15,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,280 /R x 25,99000 = 7,27720

A0137000 h Ajudant col·locador 0,140 /R x 23,07000 = 3,22980

Subtotal: 10,50700 10,50700

Materials

BDY3B600 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm 1,000      x 0,05000 = 0,05000

BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 0,670      x 1,06000 = 0,71020

BDW3B600 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm 0,330      x 2,94000 = 0,97020

BD13167B m Tub de PVC-U de paret massissa, Ã rea d'aplicaciÃ³
B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de
llargÃ ria 3 m, classe de reacciÃ³ al foc B-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar

1,400      x 1,75000 = 2,45000

Subtotal: 4,18040 4,18040
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COST DIRECTE 14,68740
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,02812

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,71552

P-54 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.: 1,000 199,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,900 /R x 21,70000 = 41,23000

A0122000 h Oficial 1a paleta 3,800 /R x 25,99000 = 98,76200

Subtotal: 139,99200 139,99200

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,002      x 1,50000 = 0,00300

BD3Z2776 u Tapa prefabricada de formigó armat de 70x70x6 cm 1,000      x 21,52000 = 21,52000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0042      x 102,13000 = 0,42895

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

0,0851      x 62,81000 = 5,34513

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

60,005      x 0,18000 = 10,80090

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0756      x 107,00870 = 8,08986

Subtotal: 46,18784 46,18784

COST DIRECTE 186,17984
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 13,03259

COST EXECUCIÓ MATERIAL 199,21243

P-55 ED5A1600 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm Rend.: 1,000 11,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,190 /R x 25,99000 = 4,93810

A0140000 h Manobre 0,095 /R x 21,70000 = 2,06150

Subtotal: 6,99960 6,99960

Materials

BD5A2E00 m Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 160 mm
de diàmetre

1,050      x 3,73000 = 3,91650

Subtotal: 3,91650 3,91650
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COST DIRECTE 10,91610
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,76413

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,68023

P-56 ED5L1HA3 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat,
amb nòduls de 20 mm d'alçària aproximada i una
resistència a la compressió aproximada de 180
kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical

Rend.: 1,000 7,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,060 /R x 25,99000 = 1,55940

A0137000 h Ajudant col·locador 0,030 /R x 23,07000 = 0,69210

Subtotal: 2,25150 2,25150

Materials

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 2,000      x 0,17000 = 0,34000

BD5L1HA0 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat,
amb nòduls de 20 mm d'alçària aproximada i una
resistència a la compressió aproximada de 180 kN/m2

1,100      x 4,17000 = 4,58700

Subtotal: 4,92700 4,92700

COST DIRECTE 7,17850
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,50250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,68100

ED7K3312 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa
per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de
SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra
de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per
sobre del tub

Rend.: 1,000 41,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 21,70000 = 4,34000

A0137000 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 23,07000 = 3,46050

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 25,99000 = 2,59900

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,150 /R x 25,99000 = 3,89850

Subtotal: 14,29800 14,29800

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0423 /R x 49,98000 = 2,11415

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,100 /R x 5,44000 = 0,54400

Subtotal: 2,65815 2,65815

Materials

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,546      x 16,29000 = 8,89434

BDW3E700 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm 0,330      x 12,70000 = 4,19100

BD7K3310 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament
sense pressió, de DN 110 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de
rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

1,200      x 6,94000 = 8,32800

BDY3E700 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110
mm

1,000      x 0,19000 = 0,19000
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Subtotal: 21,60334 21,60334

COST DIRECTE 38,55949
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 2,69916

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,25865

P-57 ED7K3334 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa
per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de
SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, 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 70,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 25,99000 = 5,19800

A0137000 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 23,07000 = 4,61400

A0140000 h Manobre 0,380 /R x 21,70000 = 8,24600

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,190 /R x 25,99000 = 4,93810

Subtotal: 22,99610 22,99610

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0423 /R x 49,98000 = 2,11415

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,110 /R x 5,44000 = 0,59840

Subtotal: 2,71255 2,71255

Materials

BDW3E900 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm 0,330      x 19,44000 = 6,41520

BD7K3330 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament
sense pressió, de DN 160 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de
rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

1,200      x 13,32000 = 15,98400

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

0,104      x 62,81000 = 6,53224

BDY3E900 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160
mm

1,000      x 0,46000 = 0,46000

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,6636      x 16,29000 = 10,81004

Subtotal: 40,20148 40,20148

COST DIRECTE 65,91013
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 4,61371

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,52384

P-58 EE42C942 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
inoxidable de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 1 mm, muntat superficialment

Rend.: 1,000 88,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,600 /R x 23,04000 = 13,82400

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,600 /R x 26,86000 = 16,11600

Subtotal: 29,94000 29,94000

Materials
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BE42C940 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
inoxidable de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 1 mm

1,020      x 50,08000 = 51,08160

BEW49000 u Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm
de diàmetre

0,330      x 6,44000 = 2,12520

Subtotal: 53,20680 53,20680

COST DIRECTE 83,14680
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 5,82028

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,96708

EE42Q944 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de
250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1
mm, autoconnectable, muntat superficialment

Rend.: 1,000 51,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,650 /R x 26,86000 = 17,45900

A013G000 h Ajudant calefactor 0,650 /R x 23,04000 = 14,97600

Subtotal: 32,43500 32,43500

Materials

BE42Q941 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de
250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1
mm, autoconnectable

1,020      x 13,35000 = 13,61700

BEW49000 u Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm
de diàmetre

0,330      x 6,44000 = 2,12520

Subtotal: 15,74220 15,74220

COST DIRECTE 48,17720
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 3,37240

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,54960

EE4Z0GBB u Formació de xemeneia de xapa doblegada d'acer
6mm, de mides màximes 100x30x30cmts, inclòs
barret i formació de reixes de ventilació, pintada amb
pintura de partícules metàl.liques en dues capes tipus
oxiron.

Rend.: 1,073 307,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 3,000 /R x 23,16000 = 64,75303

A013D000 h Ajudant pintor 0,123 /R x 23,07000 = 2,64456

A012F000 h Oficial 1a manyà 3,000 /R x 26,40000 = 73,81174

A012D000 h Oficial 1a pintor 1,230 /R x 25,99000 = 29,79282

Subtotal: 171,00215 171,00215

Materials

B44Z5025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant

77,800      x 1,37000 = 106,58600

B89ZM000 kg Pintura partícules metàl·liques 0,624      x 9,26000 = 5,77824

Subtotal: 112,36424 112,36424
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,27505

COST DIRECTE 287,64144
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 20,13490

COST EXECUCIÓ MATERIAL 307,77634

P-59 EEC42582 u Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a
230 V, de 1550 m3/h de cabal màxim, transmissió
directa amb 2 motors a impulsió i aspiració de 300 W
cada un, amb 2 filtres a aspiració classes F-7 i F-8,
amb bateria elèctrica de 9 kW de potència, col·locat
fixat mecànicament a parament vertical o sostre i
connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i
control i als conductes d'aspiració i impulsió

Rend.: 1,000 2.723,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 3,500 /R x 23,04000 = 80,64000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 3,500 /R x 26,86000 = 94,01000

Subtotal: 174,65000 174,65000

Materials

BEC42582 u Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a
230 V, de 1550 m3/h de cabal màxim, transmissió
directa amb 2 motors a impulsió i aspiració de 300 W
cada un, amb 2 filtres a aspiració classes F-7 i F-8,
amb bateria elèctrica de 9 kW de potència

1,000      x 2.370,48000 = 2.370,48000

Subtotal: 2.370,48000 2.370,48000

COST DIRECTE 2.545,13000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 178,15910

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.723,28910

P-60 EEE13342 u Bomba de calor aerotèrmica partida aire/aigua tipus
inverter, per a calefacció, refrigeració i ACS, de 400 V
de tensió d'alimentació, de 12 a 16 kW de potència
calorífica amb un COP superior a 4,2, d'11 a 15 kW
de potència frigorífica amb un EER superior a 4, amb
dipòsit d'ACS de 200 a 300 l de capacitat , equipat
amb regulació electrònica, bomba circuladora, dipòsit
d'expansió i elements de seguretat ,col·locada

Rend.: 1,000 7.317,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 8,000 /R x 23,04000 = 184,32000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 8,000 /R x 26,86000 = 214,88000

Subtotal: 399,20000 399,20000

Materials

BEE13342 u Bomba de calor aerotèrmica partida aire/aigua tipus
inverter, per a calefacció, refrigeració i ACS, de 400 V
de tensió d'alimentació, de 12 a 16 kW de potència
calorífica amb un COP superior a 4,2, d'11 a 15 kW
de potència frigorífica amb un EER superior a 4, amb
dipòsit d'ACS de 200 a 300 l de capacitat , equipat
amb regulació electrònica, bomba circuladora, dipòsit
d'expansió i elements de seguretat

1,000      x 6.440,00000 = 6.440,00000
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Subtotal: 6.440,00000 6.440,00000

COST DIRECTE 6.839,20000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 478,74400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.317,94400

P-61 EEJ7MTAJ u Fan-coil del tipus conductes horitzontal, amb
ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de
distribució d'aigua de 4 tubs, de, 17 a 20 kW de
potència frigorífica màxima i 17 a 20 kW de potència
calorífica màxima, amb una pressió disponible de 90
a 100 Pa, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb
control electromecànic, i amb safata de recollida de
condensats i bomba de desguàs, col·locat

Rend.: 1,000 2.265,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 7,500 /R x 23,04000 = 172,80000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 7,500 /R x 26,86000 = 201,45000

Subtotal: 374,25000 374,25000

Materials

BEJ7MTAJ u Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb
ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de
distribució d'aigua de 4 tubs, de 17 a 20 kW de
potència frigorífica màxima i 17 a 20 kW de potència
calorífica màxima, amb una pressió disponible de 90
a 100 Pa, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb
control electromecànic, i amb safata de recollida de
condensats i bomba de desguàs

1,000      x 1.742,71000 = 1.742,71000

Subtotal: 1.742,71000 1.742,71000

COST DIRECTE 2.116,96000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 148,18720

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.265,14720

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

Rend.: 1,000 97,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,600 /R x 23,04000 = 13,82400

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,600 /R x 26,86000 = 16,11600

Subtotal: 29,94000 29,94000

Materials

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

1,000      x 61,31000 = 61,31000

Subtotal: 61,31000 61,31000
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COST DIRECTE 91,25000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 6,38750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,63750

P-62 EESCL00 ut Subministre i col.locació de escala de fusta de pi de
60cmts d'ample i tirada recta per pujar a altell.

Rend.: 1,000 224,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQN2U002 ut Escala de fusta de pi sense vernissar de 60cmts
d'ample i 2,45 d'alçada, de tirada recta.

1,000      x 210,00000 = 210,00000

Subtotal: 210,00000 210,00000

COST DIRECTE 210,00000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 14,70000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 224,70000

P-63 EESCL01 ut Subministre i col.locació de rotulació del centre a la
porta d'acces.

Rend.: 1,000 392,36 €

______________________________________________________________________________________________________________

EF5293B2 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
mitjà i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 13,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 26,86000 = 4,02900

A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 23,07000 = 3,46050

Subtotal: 7,48950 7,48950

Materials

BFY5A900 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure sanitari de 22 mm de diàmetre nominal, per
a soldar per capilaritat

1,000      x 0,22000 = 0,22000

B0A75900 u Abraçadora plàstica, de 22 mm de diàmetre interior 0,500      x 0,33000 = 0,16500

BFW529B0 u Accessori per a tub de coure 22 mm de diàmetre
nominal per a soldar per capil·laritat

0,300      x 1,65000 = 0,49500

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 4,10000 = 4,18200

Subtotal: 5,06200 5,06200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11234

COST DIRECTE 12,66384
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,88647

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,55031

EF5293B7 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
mitjà i col·locat encastat

Rend.: 1,000 15,00 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,180 /R x 23,07000 = 4,15260

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,180 /R x 26,86000 = 4,83480

Subtotal: 8,98740 8,98740

Materials

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 4,10000 = 4,18200

BFY5A900 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure sanitari de 22 mm de diàmetre nominal, per
a soldar per capilaritat

1,000      x 0,22000 = 0,22000

BFW529B0 u Accessori per a tub de coure 22 mm de diàmetre
nominal per a soldar per capil·laritat

0,300      x 1,65000 = 0,49500

Subtotal: 4,89700 4,89700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13481

COST DIRECTE 14,01921
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,98134

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,00056

EF5343B2 m Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 9,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,115 /R x 23,07000 = 2,65305

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,115 /R x 26,86000 = 3,08890

Subtotal: 5,74195 5,74195

Materials

BFY5A400 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure sanitari de 12 mm de diàmetre nominal, per
a soldar per capilaritat

1,000      x 0,15000 = 0,15000

BFW524B0 u Accessori per a tub de coure 12 mm de diàmetre
nominal per a soldar per capil·laritat

0,300      x 0,88000 = 0,26400

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

1,020      x 2,44000 = 2,48880

B0A75400 u Abraçadora plàstica, de 12 mm de diàmetre interior 0,500      x 0,24000 = 0,12000

Subtotal: 3,02280 3,02280

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08613

COST DIRECTE 8,85088
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,61956

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,47044

EF5343B7 m Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat encastat

Rend.: 1,000 10,43 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,135 /R x 26,86000 = 3,62610

A013M000 h Ajudant muntador 0,135 /R x 23,07000 = 3,11445

Subtotal: 6,74055 6,74055

Materials

BFY5A400 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure sanitari de 12 mm de diàmetre nominal, per
a soldar per capilaritat

1,000      x 0,15000 = 0,15000

BFW524B0 u Accessori per a tub de coure 12 mm de diàmetre
nominal per a soldar per capil·laritat

0,300      x 0,88000 = 0,26400

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

1,020      x 2,44000 = 2,48880

Subtotal: 2,90280 2,90280

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10111

COST DIRECTE 9,74446
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,68211

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,42657

EF5383B7 m Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat encastat

Rend.: 1,000 13,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,170 /R x 26,86000 = 4,56620

A013M000 h Ajudant muntador 0,170 /R x 23,07000 = 3,92190

Subtotal: 8,48810 8,48810

Materials

BF538300 m Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN
1057

1,020      x 3,57000 = 3,64140

BFY5A800 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure sanitari de 18 mm de diàmetre nominal, per
a soldar per capilaritat

1,000      x 0,19000 = 0,19000

BFW528B0 u Accessori per a tub de coure 18 mm de diàmetre
nominal per a soldar per capil·laritat

0,300      x 1,31000 = 0,39300

Subtotal: 4,22440 4,22440

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12732

COST DIRECTE 12,83982
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,89879

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,73861

P-64 EG113762 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
fibra de vidre , de 100 A, segons esquema Unesa
número 1 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa
base portafusibles monofàsica (sense fusibles),
neutre seccionable, borns de connexió i grau de
protecció IP-43, IK09, muntada superficialment

Rend.: 1,000 122,61 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 1,000 /R x 23,04000 = 23,04000

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 26,86000 = 26,86000

Subtotal: 49,90000 49,90000

Materials

BGW11000 u Part proporcional d'accessoris de caixa general de
protecció

1,000      x 10,21000 = 10,21000

BG113780 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
fibra de vidre , de 100 A, segons esquema Unesa
número 1 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa
base portafusibles monofàsica (sense fusibles),
neutre seccionable, borns de connexió i grau de
protecció IP-43, IK09

1,000      x 54,48000 = 54,48000

Subtotal: 64,69000 64,69000

COST DIRECTE 114,59000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 8,02130

COST EXECUCIÓ MATERIAL 122,61130

P-65 EG161611 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

Rend.: 1,000 20,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 23,04000 = 3,45600

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 26,86000 = 13,43000

Subtotal: 16,88600 16,88600

Materials

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

1,000      x 2,70000 = 2,70000

Subtotal: 2,70000 2,70000

COST DIRECTE 19,58600
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,37102

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,95702

P-66 EG1A2D81 u Armari per a quadre de distribució elèctrica, de cos de
planxa d’acer acabat pintat al forn i porta metàl·lica
opaca amb pany i clau de serreta, per a una intensitat
màxima de 630 A, de dimensions aproximades de
1350x800x250 mm, associat a passadís lateral de
300 mm d’amplària, aïllament elèctric classe I i grau
de protecció IP40 i IK08, muntat superficialment

Rend.: 1,000 735,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,700 /R x 23,04000 = 16,12800

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,700 /R x 26,86000 = 18,80200

Subtotal: 34,93000 34,93000

Materials

BG1A2D81 u Armari per a quadre de distribució elèctrica, de cos de
planxa d’acer acabat pintat al forn i porta metàl·lica
opaca amb pany i clau de serreta, per a una intensitat
màxima de 630 A, de dimensions aproximades de

1,000      x 652,42000 = 652,42000
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1350x800x250 mm, associat a passadís lateral de
300 mm d’amplària, aïllament elèctric classe I i grau
de protecció IP40 i IK08, per a muntar superficialment

Subtotal: 652,42000 652,42000

COST DIRECTE 687,35000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 48,11450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 735,46450

P-67 EG1PUD16 u Protecció diferencial per a conjunt de protecció i
mesura TMF10 de 80 a 160 A (55 a 111 kW), amb
toroidal de 70 mm de diàmetre, sortida superior o
lateral, muntat en caixa modular de poliéster reforçat
amb fibra de vidre, col·locat adossat al conjunt de
protecció i mesura

Rend.: 1,000 250,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,500 /R x 23,04000 = 11,52000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 26,86000 = 13,43000

Subtotal: 24,95000 24,95000

Materials

BG1PUD16 u Protecció diferencial per a equip de protecció i
mesura TMF10 de 160 A (55 a 111 kW), amb toroidal
de 70 mm de diàmetre, sortida superior o lateral,
muntat en caixa modular de poliéster reforçat amb
fibra de vidre

1,000      x 209,16000 = 209,16000

Subtotal: 209,16000 209,16000

COST DIRECTE 234,11000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 16,38770

COST EXECUCIÓ MATERIAL 250,49770

P-68 EG21251H m Tub rígid de PVC, de 16 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 2,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 23,04000 = 1,15200

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,035 /R x 26,86000 = 0,94010

Subtotal: 2,09210 2,09210

Materials

BG212510 m Tub rígid de PVC, de 16 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 0,47000 = 0,47940

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,13000 = 0,13000

Subtotal: 0,60940 0,60940
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COST DIRECTE 2,70150
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,18911

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,89061

P-69 EG21271H m Tub rígid de PVC, de 20 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 3,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 23,04000 = 1,15200

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 26,86000 = 1,07440

Subtotal: 2,22640 2,22640

Materials

BG212710 m Tub rígid de PVC, de 20 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 0,60000 = 0,61200

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,13000 = 0,13000

Subtotal: 0,74200 0,74200

COST DIRECTE 2,96840
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,20779

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,17619

P-70 EG21281H 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 roscada i muntat superficialment

Rend.: 1,000 3,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 23,04000 = 1,15200

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,043 /R x 26,86000 = 1,15498

Subtotal: 2,30698 2,30698

Materials

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 0,89000 = 0,90780

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,13000 = 0,13000

Subtotal: 1,03780 1,03780
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COST DIRECTE 3,34478
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,23413

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,57891

P-71 EG21291H m Tub rígid de PVC, de 32 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 4,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 23,04000 = 1,15200

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,047 /R x 26,86000 = 1,26242

Subtotal: 2,41442 2,41442

Materials

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,13000 = 0,13000

BG212910 m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 1,24000 = 1,26480

Subtotal: 1,39480 1,39480

COST DIRECTE 3,80922
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,26665

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,07587

P-72 EG2D3111 m Safata tipus escala per a distribució de cables
elèctrics o de comunicacions, de 200 mm d'amplària i
60mm d'alçària, en trams de 3 m de llarg, amb 9
travessers, de planxa d'acer galvanitzat d’1,5 mm de
gruix, col·locada suspesa del sostre amb travessers i
varetes roscades

Rend.: 1,000 108,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,096 /R x 23,04000 = 2,21184

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 26,86000 = 5,37200

Subtotal: 7,58384 7,58384

Materials

BGY2EA30 u Part proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer galvanitzat, de 200 mm
d'amplària, per a col·locació suspesa del sostre amb
travessers i varetes roscades

0,6667      x 14,66000 = 9,77382

BGW2E310 u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per
a safates metàl·liques d'acer galvanitzat, de 200 mm
d'amplària i 60mm d'alçària

0,350      x 114,87000 = 40,20450

BG2D3130 m Safata tipus escala per a distribució de cables
elèctrics o de comunicacions, de 200 mm d'amplària i
60mm d'alçària, en trams de 3 m de llarg, amb 9
travessers, de planxa d'acer galvanitzat d’1,5 mm de
gruix

1,000      x 44,02000 = 44,02000
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Subtotal: 93,99832 93,99832

COST DIRECTE 101,58216
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 7,11075

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,69291

P-73 EG312324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, construcció
segons norma UNE 21123-4, amb una classe de
reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN
50575, col·locat en tub

Rend.: 1,000 1,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 23,04000 = 0,34560

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 26,86000 = 0,40290

Subtotal: 0,74850 0,74850

Materials

BG312320 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, construcció
segons norma UNE 21123-4, amb una classe de
reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN
50575

1,020      x 1,06000 = 1,08120

Subtotal: 1,08120 1,08120

COST DIRECTE 1,82970
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,12808

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,95778

P-74 EG312336 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, construcció
segons norma UNE 21123-4, amb una classe de
reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN
50575, col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 2,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,012 /R x 23,04000 = 0,27648

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,012 /R x 26,86000 = 0,32232

Subtotal: 0,59880 0,59880

Materials

BG312330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, construcció
segons norma UNE 21123-4, amb una classe de
reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN
50575

1,020      x 1,46000 = 1,48920
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Subtotal: 1,48920 1,48920

COST DIRECTE 2,08800
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,14616

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,23416

P-75 EG312346 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, construcció
segons norma UNE 21123-4, amb una classe de
reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN
50575, col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 2,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,012 /R x 23,04000 = 0,27648

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,012 /R x 26,86000 = 0,32232

Subtotal: 0,59880 0,59880

Materials

BG312340 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, construcció
segons norma UNE 21123-4, amb una classe de
reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN
50575

1,020      x 2,06000 = 2,10120

Subtotal: 2,10120 2,10120

COST DIRECTE 2,70000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,18900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,88900

P-76 EG312366 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, construcció
segons norma UNE 21123-4, amb una classe de
reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN
50575, col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 6,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,032 /R x 23,04000 = 0,73728

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,032 /R x 26,86000 = 0,85952

Subtotal: 1,59680 1,59680

Materials

BG312360 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, construcció
segons norma UNE 21123-4, amb una classe de
reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN
50575

1,020      x 4,23000 = 4,31460
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Subtotal: 4,31460 4,31460

COST DIRECTE 5,91140
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,41380

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,32520

P-77 EG312376 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, construcció
segons norma UNE 21123-4, amb una classe de
reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN
50575, col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 9,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 23,04000 = 0,92160

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 26,86000 = 1,07440

Subtotal: 1,99600 1,99600

Materials

BG312370 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, construcció
segons norma UNE 21123-4, amb una classe de
reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN
50575

1,020      x 6,44000 = 6,56880

Subtotal: 6,56880 6,56880

COST DIRECTE 8,56480
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,59954

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,16434

P-78 EG6112F1 u Caixa de registre de plàstic, rectangular, amb
capacitat per a 6 mecanismes de tipus modular de 2
mòduls estrets, col·locada superficialment al terra
tècnic, inclosos tots els accessoris necessaris per al
muntatge

Rend.: 1,000 15,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,180 /R x 26,86000 = 4,83480

A013H000 h Ajudant electricista 0,180 /R x 23,04000 = 4,14720

Subtotal: 8,98200 8,98200

Materials

BG6112F1 u Caixa de registre de plàstic, rectangular, amb
capacitat per a 6 mecanismes de tipus modular de 2
mòduls estrets, per a terra tècnic, inclosos tots els
accessoris necessaris per al muntatge

1,000      x 5,34000 = 5,34000

Subtotal: 5,34000 5,34000
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COST DIRECTE 14,32200
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,00254

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,32454

P-79 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 18,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,183 /R x 23,04000 = 4,21632

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 26,86000 = 4,02900

Subtotal: 8,24532 8,24532

Materials

BGW62000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i
commutadors

1,000      x 0,35000 = 0,35000

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 8,89000 = 8,89000

Subtotal: 9,24000 9,24000

COST DIRECTE 17,48532
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,22397

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,70929

P-80 EG63D15R 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 mitjà,
muntada superficialment

Rend.: 1,000 12,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,183 /R x 23,04000 = 4,21632

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 26,86000 = 4,02900

Subtotal: 8,24532 8,24532

Materials

BGW63000 u Part proporcional d'accessoris per a endolls 1,000      x 0,37000 = 0,37000

BG63D15R 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 mitjà

1,000      x 2,62000 = 2,62000

Subtotal: 2,99000 2,99000

COST DIRECTE 11,23532
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,78647

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,02179

P-81 EG64D17P u Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte
NA, amb tecla i amb caixa estanca, preu alt, amb
grau de protecció IP-55

Rend.: 1,000 15,01 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,183 /R x 23,04000 = 4,21632

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 26,86000 = 4,02900

Subtotal: 8,24532 8,24532

Materials

BGW64000 u Part proporcional d'accessoris per a polsadors 1,000      x 0,38000 = 0,38000

BG64D17P u Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte
NA, amb tecla i amb caixa estanca, preu alt, amb
grau de protecció IP-55,

1,000      x 5,40000 = 5,40000

Subtotal: 5,78000 5,78000

COST DIRECTE 14,02532
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,98177

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,00709

P-82 EH12JED1 u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30
cm, de 44 W de potència de la llumenera, 3200 lm de
flux lluminós, protecció IP20, no regulable, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 104,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 23,04000 = 6,91200

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 26,86000 = 8,05800

Subtotal: 14,97000 14,97000

Materials

BH12JED1 u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30
cm, de 44 W de potència de la llumenera, 3200 lm de
flux lluminós, protecció IP20, no regulable, per a
muntar superficialment

1,000      x 82,98000 = 82,98000

Subtotal: 82,98000 82,98000

COST DIRECTE 97,95000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 6,85650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,80650

P-83 EH13C320 u Llumenera decorativa per a muntar superficialment
amb òptica d'alumini acabat especular i difusor de
lamel·les d'alumini acabat especular, nombre de tubs
fluorescents 1 de 58 W i diàmetre 26 mm amb una
temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de
rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb
xassís de planxa d'acer galvanitzat en calent pintat
blanc, grau de protecció IP 207, amb balast
electrònic, muntada superficialment al sostre

Rend.: 1,000 174,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,260 /R x 26,86000 = 6,98360

A013H000 h Ajudant electricista 0,260 /R x 23,04000 = 5,99040

Subtotal: 12,97400 12,97400

Materials
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BH13C320 u Llumenera decorativa per a muntar superficialment
amb òptica d'alumini acabat especular i difusor de
lamel·les d'alumini acabat especular, nombre de tubs
fluorescents 1 de 58 W i diàmetre 26 mm, de forma
rectangular, amb xassís de planxa d'acer galvanitzat
en calent pintat blanc, grau de protecció IP 207, amb
balast electrònic, per a muntar superficialment al
sostre

1,000      x 145,33000 = 145,33000

BHW13000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius per
a línia contínua, muntats superficialment

1,000      x 0,52000 = 0,52000

BHU81154 u Làmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 1500
mm de llargària, de 58 W de potència, amb una
temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de
rendiment de color Ra=85

1,000      x 4,02000 = 4,02000

Subtotal: 149,87000 149,87000

COST DIRECTE 162,84400
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 11,39908

COST EXECUCIÓ MATERIAL 174,24308

P-84 EH1L14G1 u Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini i
metacril·lat amb 16 leds, de 21 W de potència de la
llumenera, amb font d'alimentació, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 192,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 23,04000 = 6,91200

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 26,86000 = 8,05800

Subtotal: 14,97000 14,97000

Materials

BH1L14G1 u Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini i
metacril·lat amb 16 leds, de 21 W de potència de la
llumenera, amb font d'alimentació, per a col·locar
superficialment

1,000      x 164,70000 = 164,70000

Subtotal: 164,70000 164,70000

COST DIRECTE 179,67000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 12,57690

COST EXECUCIÓ MATERIAL 192,24690

P-85 EH2LJJCH u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds
amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 10 W
de potència, òptica d'alumini especular amb UGR
=22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip
elèctric regulable DALI, aïllament classe Iamb kit
d'emergència , cos d'alumini i vidre transparent i grau
de protecció IP54, encastat

Rend.: 1,000 284,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 23,04000 = 6,91200

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 26,86000 = 8,05800

Subtotal: 14,97000 14,97000

Materials
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BH2LJJCH u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds
amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 10 W
de potència, òptica d'alumini especular amb UGR=
22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric
regulable DALI, aïllament classe I, amb kit
d'emergència , cos d'alumini i vidre transparent i grau
de protecció IP54

1,000      x 250,61000 = 250,61000

Subtotal: 250,61000 250,61000

COST DIRECTE 265,58000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 18,59060

COST EXECUCIÓ MATERIAL 284,17060

P-86 EH61RE59 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau
de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 100 a 140 lúmens, 3 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat,
preu alt, col·locat superficial

Rend.: 1,000 94,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 26,86000 = 4,02900

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 23,04000 = 3,45600

Subtotal: 7,48500 7,48500

Materials

BH61RK5A u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau
de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 100 a 140 lúmens, 3 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat,
preu alt

1,000      x 80,97000 = 80,97000

Subtotal: 80,97000 80,97000

COST DIRECTE 88,45500
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 6,19185

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,64685

P-87 EHA1H3N4 u Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub
fluorescent de 58 W, de forma rectangular, amb
xassís de planxa d'acer perfilat, muntada
superficialment al sostre

Rend.: 1,000 51,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,230 /R x 26,86000 = 6,17780

A013H000 h Ajudant electricista 0,230 /R x 23,04000 = 5,29920

Subtotal: 11,47700 11,47700

Materials

BHWA1000 u Part proporcional d'accessoris de llumeneres
industrials amb tubs fluorescents

1,000      x 1,12000 = 1,12000

BHA1H3N0 u Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub
fluorescent de 58 W, de forma rectangular, amb
xassís de planxa d'acer perfilat

1,000      x 35,87000 = 35,87000
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Subtotal: 36,99000 36,99000

COST DIRECTE 48,46700
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 3,39269

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,85969

EHPL1135 u Projector d'alumini orientable, amb 3 leds, de 5 W de
potència de la llumenera, amb font d'alimentació,
muntat superficialment

Rend.: 1,000 118,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 23,04000 = 6,91200

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 26,86000 = 8,05800

Subtotal: 14,97000 14,97000

Materials

BHPL1135 u Projector d'alumini orientable, amb 3 leds, de 5 W de
potència de la llumenera, amb font d'alimentació, per
a col·locar superficialment

1,000      x 96,08000 = 96,08000

Subtotal: 96,08000 96,08000

COST DIRECTE 111,05000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 7,77350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,82350

P-89 EJ13B712 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt,
col·locat amb suports murals

Rend.: 1,000 140,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,100 /R x 23,04000 = 2,30400

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 26,86000 = 10,74400

Subtotal: 13,04800 13,04800

Materials

BJ13B712 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt

1,000      x 117,40000 = 117,40000

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,025      x 16,82000 = 0,42050

Subtotal: 117,82050 117,82050

COST DIRECTE 130,86850
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 9,16080

COST EXECUCIÓ MATERIAL 140,02930

P-90 EJ14BA1P u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical,
amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de
descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc,
preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la
xarxa d'evacuació

Rend.: 1,000 263,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra



CENTRE BOUMORT - ESPAI D´INTERPRETACIÓ DE LA NATURA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 27/04/22 Pàg.: 77

PARTIDES D'OBRA

A013J000 h Ajudant lampista 0,340 /R x 23,04000 = 7,83360

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,250 /R x 26,86000 = 33,57500

Subtotal: 41,40860 41,40860

Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,012      x 16,82000 = 0,20184

BJ14BA1P u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana
esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa,
cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació
incorporats, color blanc i preu alt

1,000      x 205,08000 = 205,08000

Subtotal: 205,28184 205,28184

COST DIRECTE 246,69044
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 17,26833

COST EXECUCIÓ MATERIAL 263,95877

P-91 EJ1AB21P u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació
integrada, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

Rend.: 1,000 94,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,150 /R x 23,04000 = 3,45600

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,600 /R x 26,86000 = 16,11600

Subtotal: 19,57200 19,57200

Materials

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

0,245      x 5,67000 = 1,38915

BJ1AB21P u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació
integrada, de color blanc, preu alt, amb fixacions

1,000      x 67,00000 = 67,00000

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,015      x 16,82000 = 0,25230

Subtotal: 68,64145 68,64145

COST DIRECTE 88,21345
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 6,17494

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,38839

EJ23512G u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de
maniguets

Rend.: 1,000 97,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,150 /R x 23,04000 = 3,45600

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,600 /R x 26,86000 = 16,11600

Subtotal: 19,57200 19,57200

Materials

BJ23512G u Aixeta monocomandament 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 71,10000 = 71,10000



CENTRE BOUMORT - ESPAI D´INTERPRETACIÓ DE LA NATURA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 27/04/22 Pàg.: 78

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 71,10000 71,10000

COST DIRECTE 90,67200
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 6,34704

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,01904

P-92 EJ23612G u Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo,
muntada superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades
de maniguets

Rend.: 1,000 263,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,150 /R x 23,04000 = 3,45600

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,600 /R x 26,86000 = 16,11600

Subtotal: 19,57200 19,57200

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 227,15000 = 227,15000

Subtotal: 227,15000 227,15000

COST DIRECTE 246,72200
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 17,27054

COST EXECUCIÓ MATERIAL 263,99254

P-93 EJ24A121 u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna
incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub
d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu alt, amb
entrada de 1/2´´

Rend.: 1,000 20,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,250 /R x 26,86000 = 6,71500

A013J000 h Ajudant lampista 0,062 /R x 23,04000 = 1,42848

Subtotal: 8,14348 8,14348

Materials

BJ24A121 u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna
incorporada, mural, per a muntar superficialment,
amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu alt,
amb entrada de 1/2´´

1,000      x 10,57000 = 10,57000

Subtotal: 10,57000 10,57000

COST DIRECTE 18,71348
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,30994

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,02342

P-94 EJ2A8125 u Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment,
amb aixeta de regulació i tub de descàrrega integral
incorporats, de llautó cromat, preu alt, amb entrada
de 1/2´´

Rend.: 1,000 144,92 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,250 /R x 23,04000 = 5,76000

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,000 /R x 26,86000 = 26,86000

Subtotal: 32,62000 32,62000

Materials

BJ2A8125 u Fluxor per a abocador, mural, per a muntar
superficialment, amb aixeta de regulació i tub de
descàrrega integral incorporats, de llautó cromat, preu
alt, amb entrada de 1/2´´

1,000      x 102,82000 = 102,82000

Subtotal: 102,82000 102,82000

COST DIRECTE 135,44000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 9,48080

COST EXECUCIÓ MATERIAL 144,92080

EJ2Z4125 u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt,
amb sortida de diàmetre 3/8´´ i entrada de 3/8´´

Rend.: 1,000 42,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,075 /R x 23,04000 = 1,72800

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,300 /R x 26,86000 = 8,05800

Subtotal: 9,78600 9,78600

Materials

BJ2Z4125 u Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat,
preu alt, amb sortida de 3/8´´ i entrada de 3/8´´

1,000      x 30,19000 = 30,19000

Subtotal: 30,19000 30,19000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14679

COST DIRECTE 40,12279
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 2,80860

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,93139

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 48,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,075 /R x 23,04000 = 1,72800

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,300 /R x 26,86000 = 8,05800

Subtotal: 9,78600 9,78600

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 35,21000 = 35,21000

Subtotal: 35,21000 35,21000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14679

COST DIRECTE 45,14279
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 3,16000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,30279

P-95 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 17,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,050 /R x 23,04000 = 1,15200

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,200 /R x 26,86000 = 5,37200

Subtotal: 6,52400 6,52400

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 9,94000 = 9,94000

Subtotal: 9,94000 9,94000

COST DIRECTE 16,46400
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,15248

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,61648

P-96 EJ33B14F u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de
diàmetre 1´´ amb enllaç de diàmetre 25 mm,
connectat a la xarxa de petita evacuació

Rend.: 1,000 18,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,050 /R x 23,04000 = 1,15200

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,200 /R x 26,86000 = 5,37200

Subtotal: 6,52400 6,52400

Materials

BJ33B14F u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de
diàmetre 1´´ amb enllaç de diàmetre 25 mm, per a
connectar al ramal

1,000      x 10,80000 = 10,80000

Subtotal: 10,80000 10,80000

COST DIRECTE 17,32400
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,21268

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,53668

P-97 EJ42U015 u Dosificador de sabó de plàstic, de 160 mm d'alçària
per 130 mm de diàmetre, capacitat 1 l i accionat per
polsador, col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 20,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 25,99000 = 6,49750

Subtotal: 6,49750 6,49750
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Materials

BJ42U015 u Dosificador de sabó de plàstic, de 160 mm d'alçària
per 130 mm de diàmetre, capacitat 1 l i accionat per
polsador

1,000      x 12,36000 = 12,36000

Subtotal: 12,36000 12,36000

COST DIRECTE 18,85750
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,32003

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,17753

P-98 EJ43U010 u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a
eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de
diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 37,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,350 /R x 25,99000 = 9,09650

Subtotal: 9,09650 9,09650

Materials

BJ43U010 u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a
eixugamans, de 310 mm d'alçaria i 255 mm de
diàmetre

1,000      x 25,64000 = 25,64000

Subtotal: 25,64000 25,64000

COST DIRECTE 34,73650
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 2,43156

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,16806

P-99 EJ46U003 u Barra mural doble abatible 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.: 1,000 250,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 1,000 /R x 25,99000 = 25,99000

Subtotal: 25,99000 25,99000

Materials

BJ46U003 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800
mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini
recobert de nilò

1,000      x 208,12000 = 208,12000

Subtotal: 208,12000 208,12000

COST DIRECTE 234,11000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 16,38770

COST EXECUCIÓ MATERIAL 250,49770

P-100 EJ46U010 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de
llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable,
col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 67,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 25,99000 = 6,49750
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Subtotal: 6,49750 6,49750

Materials

BJ46U010 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de
llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable

1,000      x 56,95000 = 56,95000

Subtotal: 56,95000 56,95000

COST DIRECTE 63,44750
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 4,44133

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,88883

P-101 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6
kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a
paret

Rend.: 1,000 45,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 26,86000 = 5,37200

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 23,07000 = 4,61400

Subtotal: 9,98600 9,98600

Materials

BM312611 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat

1,000      x 32,00000 = 32,00000

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,26000 = 0,26000

Subtotal: 32,26000 32,26000

COST DIRECTE 42,24600
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 2,95722

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,20322

EN313427 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/8´´,
de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Rend.: 1,000 19,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,165 /R x 23,07000 = 3,80655

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,165 /R x 26,86000 = 4,43190

Subtotal: 8,23845 8,23845

Materials

BN313420 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/8´´,
de 16 bar de PN i preu alt

1,000      x 9,88000 = 9,88000

Subtotal: 9,88000 9,88000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12358

COST DIRECTE 18,24203
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,27694

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,51897
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EN315427 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4´´,
de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Rend.: 1,000 24,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,165 /R x 26,86000 = 4,43190

A013M000 h Ajudant muntador 0,165 /R x 23,07000 = 3,80655

Subtotal: 8,23845 8,23845

Materials

BN315420 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4´´,
de 16 bar de PN i preu alt

1,000      x 14,39000 = 14,39000

Subtotal: 14,39000 14,39000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12358

COST DIRECTE 22,75203
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,59264

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,34467

P-102 EP417444 m Cable coaxial de designació RG11 A/U amb
conductor de coure flexible, aïllament de polietilè,
pantalla amb trena de coure amb cobertura igual o
superior al 95% i coberta de poliolefina termoplàstica
lliure d'halògens, de baixa emissió de fums i opacitat
reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, amb una impedància de 75 Ohm, col·locat
en tub

Rend.: 1,000 2,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 26,86000 = 0,40290

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 23,04000 = 0,34560

Subtotal: 0,74850 0,74850

Materials

BP417440 m Cable coaxial de designació RG11 A/U amb
conductor de coure flexible, aïllament de polietilè,
pantalla amb trena de coure amb cobertura igual o
superior al 95% i coberta de poliolefina termoplàstica
lliure d'halògens, de baixa emissió de fums i opacitat
reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, amb una impedància de 75 Ohm

1,020      x 1,49000 = 1,51980

Subtotal: 1,51980 1,51980

COST DIRECTE 2,26830
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,15878

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,42708

P-103 EP434BA0 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de
coure, de 4 parells, categoria 7 F/FTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió
de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, amb una classe de
reacció al foc Dca-s2,d2,a2 segons norma UNE-EN
50575, col·locat sota tub o canal

Rend.: 1,000 1,88 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,015 /R x 23,07000 = 0,34605

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 26,86000 = 0,40290

Subtotal: 0,74895 0,74895

Materials

BP434BA0 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de
coure, de 4 parells, categoria 7 F/FTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió
de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, amb una classe de
reacció al foc Dca-s2,d2,a2 segons norma UNE-EN
50575

1,050      x 0,96000 = 1,00800

Subtotal: 1,00800 1,00800

COST DIRECTE 1,75695
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,12299

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,87994

P-104 EP7382F3 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de
2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble,
categoria 6 U/FTP, amb connexió per desplaçament
de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre
caixa o bastidor

Rend.: 1,000 29,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,220 /R x 26,86000 = 5,90920

Subtotal: 5,90920 5,90920

Materials

BP7382F3 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de
2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble,
categoria 6 U/FTP, amb connexió per desplaçament
de l'aïllament, amb tapa, de preu alt, per a muntar
sobre bastidor o caixa

1,000      x 21,48000 = 21,48000

Subtotal: 21,48000 21,48000

COST DIRECTE 27,38920
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,91724

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,30644

P-105 EP74JH11 u Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 24
unitats d'alçària, de 1200 x 800 x 800 mm (alçària x
amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta
de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells
laterals i estructura fixa, col·locat

Rend.: 1,000 993,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 26,86000 = 26,86000

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 23,07000 = 23,07000

Subtotal: 49,93000 49,93000

Materials
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BP74JH10 u Armari de peu metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´,
de 24 unitats d'alçària, de 1200x800x800 mm (alçària
x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta
de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells
laterals i estructura fixa

1,000      x 878,74000 = 878,74000

Subtotal: 878,74000 878,74000

COST DIRECTE 928,67000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 65,00690

COST EXECUCIÓ MATERIAL 993,67690

P-110 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de
fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Rend.: 1,000 4,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 22,44000 = 3,36600

Subtotal: 3,36600 3,36600

Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,150 /R x 8,27000 = 1,24050

Subtotal: 1,24050 1,24050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05049

COST DIRECTE 4,65699
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,32599

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,98298

P-111 F21H1A53 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior,
accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 122,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 21,70000 = 4,34000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 26,86000 = 13,43000

Subtotal: 17,77000 17,77000

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,600 /R x 63,26000 = 37,95600

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,169 /R x 49,98000 = 8,44662

C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 0,500 /R x 53,55000 = 26,77500

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 46,96000 = 23,48000

Subtotal: 96,65762 96,65762
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26655

COST DIRECTE 114,69417
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 8,02859

COST EXECUCIÓ MATERIAL 122,72276

P-112 F228F60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i
fins a 2 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 9,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,065 /R x 43,92000 = 2,85480

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 49,98000 = 6,04758

Subtotal: 8,90238 8,90238

COST DIRECTE 8,90238
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,62317

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,52555

P-113 F9231J10 m3 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica,
grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i
piconatge del material

Rend.: 1,000 36,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 21,70000 = 1,08500

Subtotal: 1,08500 1,08500

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 /R x 66,18000 = 1,32360

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 59,81000 = 2,09335

Subtotal: 3,41695 3,41695

Materials

B0332300 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 1,870      x 15,80000 = 29,54600

Subtotal: 29,54600 29,54600

COST DIRECTE 34,04795
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 2,38336

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,43131

F9F5U02BB M2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular
de 20x40 cm i 8 cm de gruix, tipus Betulo o
equivalent, color segons d.f, col.locat sobre base de
moter sec de 2cmts i rejuntat amb sorra de Bellpuig.

Rend.: 1,310 37,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 21,70000 = 0,82824

A0137000 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 23,07000 = 2,64160

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 25,99000 = 5,95191
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Subtotal: 9,42175 9,42175

Materials

B9F1U020 M2 Peça de formigó de forma rectangular de 20x40 cm i
8 cm de gruix, tipus Betulo o equivalent

1,050      x 20,00000 = 21,00000

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,076      x 19,25000 = 1,46300

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

0,050      x 70,79720 = 3,53986

Subtotal: 26,00286 26,00286

COST DIRECTE 35,42461
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 2,47972

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,90433

FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Rend.: 1,000 64,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 21,70000 = 21,70000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 25,99000 = 12,99500

Subtotal: 34,69500 34,69500

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,200 /R x 44,61000 = 8,92200

Subtotal: 8,92200 8,92200

Materials

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0567      x 62,36000 = 3,53581

BDK21495 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000      x 12,47000 = 12,47000

Subtotal: 16,00581 16,00581

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,52043

COST DIRECTE 60,14324
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 4,21003

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,35326

FDKZH9C4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i
classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

Rend.: 1,000 71,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 21,70000 = 7,59500

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 25,99000 = 9,09650
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Subtotal: 16,69150 16,69150

Materials

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0032      x 34,30000 = 0,10976

BDKZH9C0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 49,90000 = 49,90000

Subtotal: 50,00976 50,00976

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25037

COST DIRECTE 66,95163
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 4,68661

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,63825

FHR116P1BB u Fanal amb columna, de 5 m d'alçària, amb 1
llumenera amb làmpades de LEDs de potència 90 W,
col·locat sobre dau de formigó

Rend.: 1,000 411,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 21,70000 = 5,42500

A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 23,04000 = 5,76000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 26,86000 = 6,71500

Subtotal: 17,90000 17,90000

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,250 /R x 38,94000 = 9,73500

Subtotal: 9,73500 9,73500

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

0,2789      x 61,21000 = 17,07147

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 39,14000 = 39,14000

BHR116PX u Fanal amb columna, de 4,7 m d'alçària, amb 1
llumenera

1,000      x 300,00000 = 300,00000

Subtotal: 356,21147 356,21147

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,44750

COST DIRECTE 384,29397
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 26,90058

COST EXECUCIÓ MATERIAL 411,19455

GG319564 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de
secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC,
col·locat en tub

Rend.: 1,000 7,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 26,86000 = 1,07440

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 23,04000 = 0,92160

Subtotal: 1,99600 1,99600
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Materials

BG319560 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de
secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,020      x 4,86000 = 4,95720

Subtotal: 4,95720 4,95720

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02994

COST DIRECTE 6,98314
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,48882

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,47196

H15G00BB ut Partida complerta de seguretat i salut laboral per
l'obra, de proteccions personals, col·lectives,mesures
preventives, formació etc., descrites i valorades en
l'estudi de seguretat i salut laboral adjunt al projecte
d'execució.

Rend.: 1,000 2.394,53 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-114 K12GF000BB u Desmuntatge d'instal.lacions interiors afectades. Rend.: 1,000 829,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 16,000 /R x 25,99000 = 415,84000

A0150000 h Manobre especialista 16,000 /R x 22,44000 = 359,04000

Subtotal: 774,88000 774,88000

COST DIRECTE 774,88000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 54,24160

COST EXECUCIÓ MATERIAL 829,12160

P-115 K12GF002BB u Desmuntatge d'instal.lacions d'enllumenat exterior
afectades.

Rend.: 1,000 207,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 25,99000 = 103,96000

A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 22,44000 = 89,76000

Subtotal: 193,72000 193,72000

COST DIRECTE 193,72000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 13,56040

COST EXECUCIÓ MATERIAL 207,28040

K2144F00 m2 Enderroc de sostre complet, incloent paviment,
entrebigat, bigueta de fusta, cel ras i instal·lacions
interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 41,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,400 /R x 21,70000 = 30,38000

A0150000 h Manobre especialista 0,350 /R x 22,44000 = 7,85400

Subtotal: 38,23400 38,23400

Maquinària
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CRE23000 h Motoserra 0,350 /R x 2,77000 = 0,96950

Subtotal: 0,96950 0,96950

COST DIRECTE 39,20350
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 2,74425

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,94775

P-116 K214D2H3 m3 Desmuntatge de mur de paredat, amb mitjans
manuals, neteja, aplec de material per a la seva
reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 167,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0126000 h Oficial 1a picapedrer 1,000 /R x 25,99000 = 25,99000

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 21,70000 = 130,20000

Subtotal: 156,19000 156,19000

COST DIRECTE 156,19000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 10,93330

COST EXECUCIÓ MATERIAL 167,12330

P-117 K2151110 m2 Enderroc complet de coberta inclinada, de teules,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 12,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,550 /R x 21,70000 = 11,93500

Subtotal: 11,93500 11,93500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17903

COST DIRECTE 12,11403
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,84798

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,96201

K2153501 m2 Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 13,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 21,70000 = 9,76500

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 25,99000 = 2,59900

Subtotal: 12,36400 12,36400

COST DIRECTE 12,36400
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,86548

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,22948

K215750A m2 Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec
per a posterior aprofitament

Rend.: 1,000 28,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 25,99000 = 5,19800

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 21,70000 = 21,70000

Subtotal: 26,89800 26,89800

COST DIRECTE 26,89800
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,88286

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,78086

P-118 K2161511 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 6,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,290 /R x 21,70000 = 6,29300

Subtotal: 6,29300 6,29300

COST DIRECTE 6,29300
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,44051

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,73351

P-119 K2182281 m2 Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 10,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 21,70000 = 9,76500

Subtotal: 9,76500 9,76500

COST DIRECTE 9,76500
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,68355

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,44855

K2182301 m2 Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 9,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 21,70000 = 8,68000

Subtotal: 8,68000 8,68000

COST DIRECTE 8,68000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,60760

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,28760

K218A410 m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 5,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 21,70000 = 5,42500

Subtotal: 5,42500 5,42500
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COST DIRECTE 5,42500
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,37975

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,80475

P-120 K2192311 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 148,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 21,70000 = 8,68000

A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 22,44000 = 89,76000

Subtotal: 98,44000 98,44000

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1691 /R x 49,98000 = 8,45162

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 2,000 /R x 15,35000 = 30,70000

Subtotal: 39,15162 39,15162

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,47660

COST DIRECTE 139,06822
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 9,73478

COST EXECUCIÓ MATERIAL 148,80300

P-121 K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 7,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 21,70000 = 6,51000

Subtotal: 6,51000 6,51000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09765

COST DIRECTE 6,60765
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,46254

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,07019

P-122 K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 23,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 21,70000 = 21,70000

Subtotal: 21,70000 21,70000

COST DIRECTE 21,70000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,51900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,21900
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P-123 K2213422BB m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora petita i
càrrega directa sobre camió

Rend.: 1,000 12,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1317430 h Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 t 0,200 /R x 56,41000 = 11,28200

Subtotal: 11,28200 11,28200

COST DIRECTE 11,28200
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,78974

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,07174

P-124 K222B432 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb minicarregadora amb accessori
retroexcavador i amb les terres deixades a la vora

Rend.: 1,000 12,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13161E0 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

0,218 /R x 54,47000 = 11,87446

Subtotal: 11,87446 11,87446

COST DIRECTE 11,87446
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,83121

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,70567

P-125 K45GD7BB m3 Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/20/IIa,
de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat manualment.

Rend.: 1,050 582,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 15,000 /R x 21,70000 = 310,00000

A0122000 h Oficial 1a paleta 6,000 /R x 25,99000 = 148,51429

Subtotal: 458,51429 458,51429

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 70,56000 = 74,08800

Subtotal: 74,08800 74,08800

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 11,46286

COST DIRECTE 544,06515
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 38,08456

COST EXECUCIÓ MATERIAL 582,14971

P-126 K4DGC5BB m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de
recolzament amb tauló de fusta.

Rend.: 1,043 121,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 2,500 /R x 25,99000 = 62,29626
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A0133000 h Ajudant encofrador 2,000 /R x 23,07000 = 44,23778

Subtotal: 106,53404 106,53404

Materials

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,1495      x 1,52000 = 1,74724

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0201      x 44,52000 = 0,89485

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,9998      x 0,33000 = 0,65993

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 249,41000 = 0,47388

B0A31000 kg Clau acer 0,0988      x 1,16000 = 0,11461

Subtotal: 3,89051 3,89051

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,66335

COST DIRECTE 113,08790
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 7,91615

COST EXECUCIÓ MATERIAL 121,00405

P-127 K4G211BB m3 Paredat de revestiment de 20 a 25 cm de gruix mig
de pedra granítica reaprofitada de l'enderroc i la resta
de característiques similars a l'existent, d'una cara
vista, col·locada amb morter mixt 1:1:7, amb
col·locació de connectors collats a la paret existent
amb rodó d'acer galvanitzat de 8 mm de diàmetre 5
per m2 de paret.

Rend.: 1,064 238,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 4,000 /R x 21,70000 = 81,57895

A0122000 h Oficial 1a paleta 4,000 /R x 25,99000 = 97,70677

Subtotal: 179,28572 179,28572

Materials

B0431100 m3 Pedra granítica per a maçoneria 0,200      x 23,69000 = 4,73800

D070A6C1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,3497      x 98,35162 = 34,39356

Subtotal: 39,13156 39,13156

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,48214

COST DIRECTE 222,89942
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 15,60296

COST EXECUCIÓ MATERIAL 238,50238

K81126L2BB m2 Rejuntat de parament vertical exterior, a més de 3,00
m d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent (GP),
de designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1.

Rend.: 1,000 25,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,308 /R x 21,70000 = 6,68360

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,616 /R x 25,99000 = 16,00984

Subtotal: 22,69344 22,69344
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Maquinària

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,308 /R x 1,21000 = 0,37268

Subtotal: 0,37268 0,37268

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,0071      x 1,50000 = 0,01065

B8112GA0 t Morter de calç per a ús corrent (GP), de designació
CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs

0,0227      x 43,47000 = 0,98677

Subtotal: 0,99742 0,99742

COST DIRECTE 24,06354
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,68445

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,74799

KG134801 u Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de
material autoextingible, amb porta, per a dotze
mòduls i encastada

Rend.: 1,000 21,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,080 /R x 23,04000 = 1,84320

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 26,86000 = 2,68600

Subtotal: 4,52920 4,52920

Materials

BG134801 u Caixa per a quadre de comandament i protecció, de
material autoextingible, amb porta, amb dotze mòduls
i per a encastar

1,000      x 16,00000 = 16,00000

Subtotal: 16,00000 16,00000

COST DIRECTE 20,52920
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,43704

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,96624

KG222911 m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

Rend.: 1,000 1,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 26,86000 = 0,42976

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 23,04000 = 0,46080

Subtotal: 0,89056 0,89056

Materials

BG222910 m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,34000 = 0,34680

Subtotal: 0,34680 0,34680
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COST DIRECTE 1,23736
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,08662

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,32398

KG322154 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-R,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x6 mm2, amb aïllament de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons norma UNE-EN
50575, col·locat en tub

Rend.: 1,000 2,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 23,04000 = 0,92160

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 26,86000 = 1,07440

Subtotal: 1,99600 1,99600

Materials

BG322150 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-R,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x6 mm2, amb aïllament de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons norma UNE-EN
50575

1,020      x 0,59000 = 0,60180

Subtotal: 0,60180 0,60180

COST DIRECTE 2,59780
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,18185

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,77965

KG322174 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-R,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x16 mm2, amb aïllament de
PVC, classe de reacció al foc Eca segons norma
UNE-EN 50575, col·locat en tub

Rend.: 1,000 4,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,050 /R x 26,86000 = 1,34300

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 23,04000 = 1,15200

Subtotal: 2,49500 2,49500

Materials

BG322170 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-R,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x16 mm2, amb aïllament de
PVC, classe de reacció al foc Eca segons norma
UNE-EN 50575

1,020      x 1,56000 = 1,59120

Subtotal: 1,59120 1,59120
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COST DIRECTE 4,08620
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,28603

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,37223

KG41149C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 150,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 26,86000 = 5,37200

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 23,04000 = 4,60800

Subtotal: 9,98000 9,98000

Materials

BG41149C u Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 4x20 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tripolar (3P), de
6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

1,000      x 130,00000 = 130,00000

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,38000 = 0,38000

Subtotal: 130,38000 130,38000

COST DIRECTE 140,36000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 9,82520

COST EXECUCIÓ MATERIAL 150,18520

KG415A99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000 22,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 26,86000 = 5,37200

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 23,04000 = 4,60800

Subtotal: 9,98000 9,98000

Materials

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,38000 = 0,38000

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

1,000      x 10,54000 = 10,54000

Subtotal: 10,92000 10,92000
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COST DIRECTE 20,90000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,46300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,36300

KG415A9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000 22,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 26,86000 = 5,37200

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 23,04000 = 4,60800

Subtotal: 9,98000 9,98000

Materials

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

1,000      x 10,72000 = 10,72000

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,38000 = 0,38000

Subtotal: 11,10000 11,10000

COST DIRECTE 21,08000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,47560

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,55560

KG415A9C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000 22,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 26,86000 = 5,37200

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 23,04000 = 4,60800

Subtotal: 9,98000 9,98000

Materials

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

1,000      x 11,00000 = 11,00000

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,38000 = 0,38000

Subtotal: 11,38000 11,38000
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COST DIRECTE 21,36000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,49520

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,85520

KG415A9D u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000 23,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 26,86000 = 5,37200

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 23,04000 = 4,60800

Subtotal: 9,98000 9,98000

Materials

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

1,000      x 11,23000 = 11,23000

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,38000 = 0,38000

Subtotal: 11,61000 11,61000

COST DIRECTE 21,59000
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,51130

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,10130

KG42129D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 39,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 23,04000 = 4,60800

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 26,86000 = 9,40100

Subtotal: 14,00900 14,00900

Materials

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,35000 = 0,35000

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

1,000      x 22,60000 = 22,60000

Subtotal: 22,95000 22,95000
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COST DIRECTE 36,95900
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 2,58713

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,54613

KY011112 m Obertura de regata en paret de maó massís, amb
mitjans manuals i tapada amb guix B1 i acabat lliscat
amb guix C6

Rend.: 1,000 9,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,120 /R x 25,99000 = 3,11880

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 21,70000 = 5,42500

Subtotal: 8,54380 8,54380

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,002      x 1,50000 = 0,00300

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

3,030      x 0,13000 = 0,39390

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,0404      x 0,13000 = 0,00525

Subtotal: 0,40215 0,40215

COST DIRECTE 8,94595
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,62622

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,57217

KY021112 u Formació d'encast per a petits elements a paret de
maó massís, amb mitjans manuals, i collat amb guix
B1 i acabat lliscat amb guix C6

Rend.: 1,000 12,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,250 /R x 25,99000 = 6,49750

A0140000 h Manobre 0,220 /R x 21,70000 = 4,77400

Subtotal: 11,27150 11,27150

Materials

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,505      x 0,13000 = 0,06565

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,50000 = 0,00150

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,0051      x 0,13000 = 0,00066

Subtotal: 0,06781 0,06781

COST DIRECTE 11,33931
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 0,79375

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,13306



CENTRE BOUMORT - ESPAI D´INTERPRETACIÓ DE LA NATURA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 27/04/22 Pàg.: 101

PARTIDES D'OBRA

P-1 1458116G m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una
quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 102 kg/m3

Rend.: 1,000 733,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

E4B83000 kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

102,000      x 1,63781 = 167,05662

E4D8D500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de
fusta de pi, per a cèrcols de directriu recta

6,000      x 68,55957 = 411,35742

E45817C4 m3 Formigó per a cèrcols, HA-25/B/10/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba

1,000      x 107,01796 = 107,01796

Subtotal: 685,43200 685,43200

COST DIRECTE 685,43200
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 47,98024

COST EXECUCIÓ MATERIAL 733,41224

1A1E7110 m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra
aproximat de 75x90 cm, amb finestra d'alumini
anoditzat d'una fulla batent amb perfils de preu alt i
classificació mínima 4 9A C4 segons normes,
bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre
aïllant de 2 llunes incolores i cambra d'aire 6/8/4

Rend.: 1,000 238,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

EC171324 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix,
cambra d'aire de 8 mm i lluna de 6 mm de gruix
incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè
sobre alumini o PVC

0,800      x 39,74000 = 31,79200

EAF2149C u Finestra d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra aproximat de 75x90 cm, elaborada amb perfils
de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana

1,481      x 118,96390 = 176,18554

EAN51221 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 75x90 cm

1,4818      x 9,93300 = 14,71872

Subtotal: 222,69626 222,69626

COST DIRECTE 222,69626
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 15,58874

COST EXECUCIÓ MATERIAL 238,28500

1A2301BB u Subministrament i col·locació de porta interior, tipus
P1, P2 i P3 segons plànols de projecte, per buit
d'obra de 80x215 cm, formada per porta de fusta
d'una fulla corredera de 60 cm a 80cm d'amplada i
210 cm d'alçada, amb estructura interior de fusta i
poliestirè extruït i aplacat amb DM per pintar. Inclou
maneta d'alumini Ocàriz sèrie Prestigio o similar
equivalent, amb placa quadrada de 170x170x3mm,
compàs, tope a peu de porta, pany i clau, bastiment,

Rend.: 1,000 648,31 €



CENTRE BOUMORT - ESPAI D´INTERPRETACIÓ DE LA NATURA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 27/04/22 Pàg.: 102

PARTIDES D'OBRA

guies, ferratges, tapajunts de fusta i pintat de porta,
fixe i tapajunts a l'esmalt sintètic, amb una capa de
protector químic insecticida-fungicida, una
segelladora i dues d'acabat. Porta completament
acabada en servei.

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BAZGH2AL u Estructura tipus Orchidea per parets de cartró guix de
10cmt.

1,000      x 200,00000 = 200,00000

BAZG1220 u Joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa gran,
de preu mitjà

1,000      x 27,31000 = 27,31000

BAZGH240 u Ferramenta per a portes corredisses composada per
guia d'acer galvanitzat de 2 m, llarg, per a una porta
de pes màxim de 40 kg, 2 carros per a suspensió de
la porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i
elements de fixació

1,000      x 30,63000 = 30,63000

Subtotal: 257,94000 257,94000

Partides d'obra

EAZ13196 m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular
llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària

12,000      x 2,80766 = 33,69192

EAPHU030 u Folrat de bastiment de base de 3/4, per a porta d'una
fulla batent amb fusta o DM per a pintar per a una
llum de bastiment de fins a 100 cm d'amplària i de
210 cm d'alçària

1,000      x 50,24690 = 50,24690

EAP36189 u Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de
fusta de pi roig per a pintar per a una llum de
bastiment de 80 cm d'amplària i 250 cm d'alçària

1,000      x 66,79000 = 66,79000

E89A2BB0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic,
amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

3,360      x 20,46051 = 68,74731

EAQDDG76 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix,
70 cm d'amplària i 210 cm alçària , per a pintar,
rebaixada amb plafons i estructura interior de fusta,
col·locada

1,000      x 128,48447 = 128,48447

Subtotal: 347,96060 347,96060

COST DIRECTE 605,90060
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 42,41304

COST EXECUCIÓ MATERIAL 648,31364

P-2 1A2304BB u Subministrament i col·locació de porta interior, tipus
P1 segons plànols de projecte, formada per porta de
fusta d'una fulla de 80 cm d'amplada i 210 cm
d'alçada, de DM per pintar de 40mm. Inclou maneta
d'alumini Ocàriz sèrie Prestigio o similar equivalent,
estructura per a paret de cartró guix, tope a peu de
porta, pany i clau, bastiment, ferratges, tapajunts de
fusta i pintat de porta, fixe i tapajunts a l'esmalt
sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat.
Porta completament acabada en servei.

Rend.: 1,000 666,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials
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BAZGH2AL u Estructura tipus Orchidea per parets de cartró guix de
10cmt.

1,000      x 200,00000 = 200,00000

BAZGH240 u Ferramenta per a portes corredisses composada per
guia d'acer galvanitzat de 2 m, llarg, per a una porta
de pes màxim de 40 kg, 2 carros per a suspensió de
la porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i
elements de fixació

1,000      x 30,63000 = 30,63000

BAZG1220 u Joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa gran,
de preu mitjà

1,000      x 27,31000 = 27,31000

Subtotal: 257,94000 257,94000

Partides d'obra

EAPHU030 u Folrat de bastiment de base de 3/4, per a porta d'una
fulla batent amb fusta o DM per a pintar per a una
llum de bastiment de fins a 100 cm d'amplària i de
210 cm d'alçària

1,000      x 50,24690 = 50,24690

EAP36189 u Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de
fusta de pi roig per a pintar per a una llum de
bastiment de 80 cm d'amplària i 250 cm d'alçària

1,000      x 66,79000 = 66,79000

EAQDDG86 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix,
80 cm d'amplària i 210 cm alçària , per a pintar,
rebaixada amb plafons i estructura interior de fusta,
col·locada

1,000      x 134,66447 = 134,66447

EAZ13196 m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular
llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària

12,000      x 2,80766 = 33,69192

E89A2BB0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic,
amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

3,900      x 20,46051 = 79,79599

Subtotal: 365,18928 365,18928

COST DIRECTE 623,12928
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 43,61905

COST EXECUCIÓ MATERIAL 666,74833

P-3 1A2305BB u Subministrament i col·locació de porta interior, tipus
P2 segons plànols de projecte, formada per porta de
fusta d'una fulla de 70 cm d'amplada i 210 cm
d'alçada, de DM per pintar de 40mm. Inclou maneta
d'alumini Ocàriz sèrie Prestigio o similar equivalent,
estructura per a paret de cartró guix, tope a peu de
porta, pany i clau, bastiment, ferratges, tapajunts de
fusta i pintat de porta, fixe i tapajunts a l'esmalt
sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat.
Porta completament acabada en servei.

Rend.: 1,000 651,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BAZG1220 u Joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa gran,
de preu mitjà

1,000      x 27,31000 = 27,31000

BAZGH2AL u Estructura tipus Orchidea per parets de cartró guix de
10cmt.

1,000      x 200,00000 = 200,00000

BAZGH240 u Ferramenta per a portes corredisses composada per
guia d'acer galvanitzat de 2 m, llarg, per a una porta
de pes màxim de 40 kg, 2 carros per a suspensió de
la porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i
elements de fixació

1,000      x 30,63000 = 30,63000
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Subtotal: 257,94000 257,94000

Partides d'obra

EAQDDG76 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix,
70 cm d'amplària i 210 cm alçària , per a pintar,
rebaixada amb plafons i estructura interior de fusta,
col·locada

1,000      x 128,48447 = 128,48447

EAP36189 u Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de
fusta de pi roig per a pintar per a una llum de
bastiment de 80 cm d'amplària i 250 cm d'alçària

1,000      x 66,79000 = 66,79000

EAZ13196 m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular
llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària

12,000      x 2,80766 = 33,69192

EAPHU030 u Folrat de bastiment de base de 3/4, per a porta d'una
fulla batent amb fusta o DM per a pintar per a una
llum de bastiment de fins a 100 cm d'amplària i de
210 cm d'alçària

1,000      x 50,24690 = 50,24690

E89A2BB0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic,
amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

3,500      x 20,46051 = 71,61179

Subtotal: 350,82508 350,82508

COST DIRECTE 608,76508
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 42,61356

COST EXECUCIÓ MATERIAL 651,37864

P-4 1J41A001 u Instal·lació de lampisteria interior, sense ajudes de
ram de paleta

Rend.: 1,000 1.131,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

EN315427 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4´´,
de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

1,000      x 22,75203 = 22,75203

EJ2Z4127 u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt,
amb sortida de diàmetre 1/2´´ i entrada de 1/2´´

4,000      x 45,14279 = 180,57116

EJ2Z4125 u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt,
amb sortida de diàmetre 3/8´´ i entrada de 3/8´´

2,000      x 40,12279 = 80,24558

EF5383B7 m Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat encastat

38,000      x 12,83982 = 487,91316

EF5343B7 m Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat encastat

11,000      x 9,74446 = 107,18906

EF5343B2 m Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

7,000      x 8,85088 = 61,95616

EF5293B7 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
mitjà i col·locat encastat

3,000      x 14,01921 = 42,05763

EF5293B2 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
mitjà i col·locat superficialment

3,000      x 12,66384 = 37,99152
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EN313427 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/8´´,
de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

2,000      x 18,24203 = 36,48406

Subtotal: 1.057,16036 1.057,16036

COST DIRECTE 1.057,16036
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 74,00123

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.131,16159

P-5 4G411333 u Quadre de comandament i protecció de l'interior, per
a instal·lació d'electrificació amb 7 circuits, amb
interruptor automàtic magnetotèrmic tipus ICP-M de
4x20 A d'intensitat nominal, interruptor diferencial de
4x40 A d'intensitat nominal i interruptors de protecció
magnetotèrmica a cada circuit, col·locat en caixa de
dotze mòduls de material autoextingible, amb porta,
encastada, inclou l'obertura de regates i formació de
petits encastaments, tub de PVC de DN 32 mm,
connexió amb el comptador amb conductors de coure
H07V-R de 16 mm2 de secció, i cablejat intern de la
caixa amb conductor de coure H07V-R, segons
esquema unifilar.

Rend.: 1,000 891,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

KG322174 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-R,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x16 mm2, amb aïllament de
PVC, classe de reacció al foc Eca segons norma
UNE-EN 50575, col·locat en tub

3,000      x 4,08620 = 12,25860

KG415A9C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

1,000      x 21,36000 = 21,36000

KY021112 u Formació d'encast per a petits elements a paret de
maó massís, amb mitjans manuals, i collat amb guix
B1 i acabat lliscat amb guix C6

1,000      x 11,33931 = 11,33931

KY011112 m Obertura de regata en paret de maó massís, amb
mitjans manuals i tapada amb guix B1 i acabat lliscat
amb guix C6

0,500      x 8,94595 = 4,47298

KG42129D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

7,000      x 36,95900 = 258,71300

KG415A9D u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

1,000      x 21,59000 = 21,59000

KG222911 m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

1,000      x 1,23736 = 1,23736
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KG41149C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

1,000      x 140,36000 = 140,36000

KG134801 u Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de
material autoextingible, amb porta, per a dotze
mòduls i encastada

1,000      x 20,52920 = 20,52920

KG322154 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-R,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x6 mm2, amb aïllament de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons norma UNE-EN
50575, col·locat en tub

2,000      x 2,59780 = 5,19560

KG415A9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

10,000      x 21,08000 = 210,80000

KG415A99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

6,000      x 20,90000 = 125,40000

Subtotal: 833,25605 833,25605

COST DIRECTE 833,25605
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 58,32792

COST EXECUCIÓ MATERIAL 891,58397

4G411313BM u Quadre de comandament i protecció de l'interior de
l'habitatge, per a instal·lació d'electrificació bàsica
amb 5 circuits, amb interruptor automàtic
magnetotèrmic tipus ICP-M de 20 A d'intensitat
nominal, interruptor diferencial de 25 A d'intensitat
nominal i interruptors de protecció magnetotèrmica a
cada circuit, col·locat en caixa de dotze mòduls de
material autoextingible, amb porta, encastada, inclou
l'obertura de regates i formació de petits
encastaments, tub de PVC de DN 32 mm, connexió
amb el comptador amb conductors de coure H07V-R
de 16 mm2 de secció, i cablejat intern de la caixa
amb conductor de coure H07V-R de 6 mm2 de secció

Rend.: 1,000 385,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

KG222911 m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

1,000      x 1,23736 = 1,23736

KG415A9C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

1,000      x 21,36000 = 21,36000

KG415A9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

2,000      x 21,08000 = 42,16000
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KG415A99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

1,000      x 20,90000 = 20,90000

KG41149C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

1,000      x 140,36000 = 140,36000

KG322154 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-R,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x6 mm2, amb aïllament de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons norma UNE-EN
50575, col·locat en tub

2,000      x 2,59780 = 5,19560

KG134801 u Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de
material autoextingible, amb porta, per a dotze
mòduls i encastada

1,000      x 20,52920 = 20,52920

KY011112 m Obertura de regata en paret de maó massís, amb
mitjans manuals i tapada amb guix B1 i acabat lliscat
amb guix C6

0,500      x 8,94595 = 4,47298

KG42129D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

1,000      x 36,95900 = 36,95900

KG322174 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-R,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x16 mm2, amb aïllament de
PVC, classe de reacció al foc Eca segons norma
UNE-EN 50575, col·locat en tub

3,000      x 4,08620 = 12,25860

KY021112 u Formació d'encast per a petits elements a paret de
maó massís, amb mitjans manuals, i collat amb guix
B1 i acabat lliscat amb guix C6

1,000      x 11,33931 = 11,33931

KG415A9D u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

2,000      x 21,59000 = 43,18000

Subtotal: 359,95205 359,95205

COST DIRECTE 359,95205
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 25,19664

COST EXECUCIÓ MATERIAL 385,14869

P-18 E5ZJ125BB m Formació de canal de recollida d'aigües de manyeria
de 3mm de gruix, amb fixacions mecàniques a la
tarima i bigues de fusta, rectangular de secció
18x18cmt i goteró extrem de 9cmt, amb acabat pintat
oxiron, de 4 mm de gruix, completament col.locat
segons detall.

Rend.: 1,000 78,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,600 /R x 25,99000 = 15,59400

A0137000 h Ajudant col·locador 0,600 /R x 23,07000 = 13,84200
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Subtotal: 29,43600 29,43600

Materials

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 6,000      x 0,15000 = 0,90000

B89ZM000 kg Pintura partícules metàl·liques 0,100      x 9,26000 = 0,92600

Subtotal: 1,82600 1,82600

Partides d'obra

E442502D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
elements d'ancoratge formats per peça composta, en
perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb cargols

19,780      x 2,08414 = 41,22429

Subtotal: 41,22429 41,22429

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,44154

COST DIRECTE 72,92783
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 5,10495

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,03278

P-41 EABG3A62BB u Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per
a un buit d'obra de 60x250 cm, amb bastidor de tub
de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i
bastiment, pany amb clau, acabat pintat amb pintures
metàl.liques tipus oxiron negre, col·locada

Rend.: 1,000 265,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,250 /R x 26,40000 = 6,60000

Subtotal: 6,60000 6,60000

Materials

BABG3762 u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla
batent, per a un buit d'obra de 60x215 cm, amb
bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1
mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat

1,160      x 119,61000 = 138,74760

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de
preu mitjà

1,000      x 27,17000 = 27,17000

Subtotal: 165,91760 165,91760

Partides d'obra

E894A0BB m2 Pintat d´elements amb pintura de partícules
metàl.liques tipus oxiron o similar, aplicada en dues
capes.

3,000      x 25,23147 = 75,69441

Subtotal: 75,69441 75,69441

COST DIRECTE 248,21201
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 17,37484

COST EXECUCIÓ MATERIAL 265,58685

EAFF03BB u F_- Finestra d'alumini lacat amb trencament de pont
tèrmic de color segons d.f, col·locada sobre bastiment
de base inclòs, amb dos fulles batents amb vidre
3+3/12/3+3, per a un buit d'obra aproximat de
150x120cm, elaborada amb perfils de preu alt tipus
Cortizo COR3500 RPT54 o similar , classificació

Rend.: 6,215 477,10 €
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mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207:2000, classificació mínima 7A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208:2000 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana, amb tots els remats
perimetrals inclosos.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 3,000 /R x 23,07000 = 11,13596

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 26,86000 = 12,96541

Subtotal: 24,10137 24,10137

Materials

BAF4859C m2 Finestra d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, amb dues fulles corredisses, per a un buit
d'obra de 2 a 2,49 m2 de superfície, elaborada amb
perfils de preu alt, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

1,800      x 163,54000 = 294,37200

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,300      x 16,82000 = 5,04600

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,850      x 11,69000 = 9,93650

Subtotal: 309,35450 309,35450

Partides d'obra

EC1G4101 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 3+3 mm de gruix
(1baix emissiu) amb 1 butiral transparent classe 2 (B)
2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i
lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de
lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600,
col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre
alumini o PVC

1,650      x 67,77725 = 111,83246

Subtotal: 111,83246 111,83246

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,60253

COST DIRECTE 445,89086
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 31,21236

COST EXECUCIÓ MATERIAL 477,10322

P-42 EAFF0P01 u F01- Finestra d'alumini lacat amb trencament de pont
tèrmic de color segons d.f, col·locada sobre bastiment
de base inclòs, amb una fulla batent amb vidre
3+3/12/3+3, per a un buit d'obra aproximat de
65x115cm, elaborada amb perfils de preu alt tipus
Cortizo COR3500 RPT54 o similar , classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207:2000, classificació mínima 7A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208:2000 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana, amb tots els remats
perimetrals inclosos.

Rend.: 6,215 270,70 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 3,000 /R x 23,07000 = 11,13596

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 26,86000 = 12,96541

Subtotal: 24,10137 24,10137

Materials

BAF425AC m2 Finestra d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra
d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils
de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana

0,750      x 216,63000 = 162,47250

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,300      x 16,82000 = 5,04600

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,850      x 11,69000 = 9,93650

Subtotal: 177,45500 177,45500

Partides d'obra

EC1G4101 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 3+3 mm de gruix
(1baix emissiu) amb 1 butiral transparent classe 2 (B)
2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i
lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de
lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600,
col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre
alumini o PVC

0,750      x 67,77725 = 50,83294

Subtotal: 50,83294 50,83294

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,60253

COST DIRECTE 252,99184
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 17,70943

COST EXECUCIÓ MATERIAL 270,70127

P-43 EAFF0P02 u F02- Finestra d'alumini lacat amb trencament de pont
tèrmic de color segons d.f, col·locada sobre bastiment
de base inclòs, amb dos fulles batents amb vidre
3+3/12/3+3(BE), per a un buit d'obra aproximat de
110x115cm, elaborada amb perfils de preu alt, sense
persiana, amb tots els remats perimetrals inclosos.

Rend.: 6,215 446,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 4,000 /R x 23,07000 = 14,84795

A012M000 h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 26,86000 = 17,28721

Subtotal: 32,13516 32,13516

Materials

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,850      x 11,69000 = 9,93650

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,300      x 16,82000 = 5,04600

BAF425AC m2 Finestra d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra

1,300      x 216,63000 = 281,61900
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d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils
de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana

Subtotal: 296,60150 296,60150

Partides d'obra

EC1G4101 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 3+3 mm de gruix
(1baix emissiu) amb 1 butiral transparent classe 2 (B)
2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i
lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de
lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600,
col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre
alumini o PVC

1,300      x 67,77725 = 88,11043

Subtotal: 88,11043 88,11043

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,80338

COST DIRECTE 417,65047
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 29,23553

COST EXECUCIÓ MATERIAL 446,88600

P-44 EAFF0P03 u F03- Finestra d'alumini lacat amb trencament de pont
tèrmic de color segons d.f, col·locada sobre bastiment
de base inclòs, amb una fulla fixa amb vidre
3+3/12/3+3(BE), per a un buit d'obra aproximat de
200x200cm, elaborada amb perfils de preu alt, sense
persiana, amb tots els remats perimetrals inclosos.

Rend.: 6,215 1.331,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 6,000 /R x 26,86000 = 25,93081

A013M000 h Ajudant muntador 6,000 /R x 23,07000 = 22,27192

Subtotal: 48,20273 48,20273

Materials

BAF425AC m2 Finestra d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra
d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils
de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana

4,000      x 216,63000 = 866,52000

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

2,000      x 11,69000 = 23,38000

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

2,000      x 16,82000 = 33,64000

Subtotal: 923,54000 923,54000

Partides d'obra

EC1G4101 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 3+3 mm de gruix
(1baix emissiu) amb 1 butiral transparent classe 2 (B)
2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i
lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de
lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600,
col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre
alumini o PVC

4,000      x 67,77725 = 271,10900
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Subtotal: 271,10900 271,10900

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,20507

COST DIRECTE 1.244,05680
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 87,08398

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.331,14077

P-45 EAFF0P04 u F04 i F05- Finestra d'alumini lacat amb trencament de
pont tèrmic de color segons d.f, col·locada sobre
bastiment de base inclòs, amb una fulla fixa amb
vidre 3+3/17/3+3(BE), per a un buit d'obra aproximat
trapezoidal de 283x115 i 214cm d'alçada, elaborada
amb perfils de preu, sense persiana, amb tots els
remats perimetrals inclosos.

Rend.: 6,215 1.552,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 7,000 /R x 26,86000 = 30,25261

A013M000 h Ajudant muntador 7,000 /R x 23,07000 = 25,98391

Subtotal: 56,23652 56,23652

Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

2,000      x 16,82000 = 33,64000

BAF425AC m2 Finestra d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra
d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils
de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana

4,700      x 216,63000 = 1.018,16100

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

2,000      x 11,69000 = 23,38000

Subtotal: 1.075,18100 1.075,18100

Partides d'obra

EC1G4101 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 3+3 mm de gruix
(1baix emissiu) amb 1 butiral transparent classe 2 (B)
2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i
lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de
lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600,
col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre
alumini o PVC

4,700      x 67,77725 = 318,55308

Subtotal: 318,55308 318,55308

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,40591

COST DIRECTE 1.451,37651
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 101,59636

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.552,97287

EAPA01BB u PA- Porta d'accés d'alumini lacat amb trencament de
pont tèrmic de color segons d.f, col·locada sobre
bastiment de base inclòs, amb dos fulles batents i dos
fixes laterals amb vidre 3+3/12/3+3, per a un buit
d'obra aproximat de 200x220cm, elaborada amb
perfils de preu alt tipus Cortizo COR3500 RPT54 o

Rend.: 6,215 2.235,42 €
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similar , classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207:2000, classificació
mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208:2000 i classificació mínima C5 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb tiradors, pany amb
clau, compàs i amb tots els remats perimetrals
inclosos.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 5,000 /R x 26,86000 = 21,60901

A013M000 h Ajudant muntador 5,000 /R x 23,07000 = 18,55994

Subtotal: 40,16895 40,16895

Materials

BAF439AC m2 Finestra d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, amb tres fulles batents, per a un buit d'obra de
4 a 5,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de
preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana

5,640      x 218,18000 = 1.230,53520

BAMW2000 u Pany per a porta de vidre 1,000      x 128,13000 = 128,13000

BAZGU004 u Parella de tiradors d'acer inoxidable 316 sorrejat, de
30 mm de diàmetre i 40 cm de llargària

2,000      x 125,03000 = 250,06000

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

2,000      x 11,69000 = 23,38000

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

2,000      x 16,82000 = 33,64000

Subtotal: 1.665,74520 1.665,74520

Partides d'obra

EC1G4101 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 3+3 mm de gruix
(1baix emissiu) amb 1 butiral transparent classe 2 (B)
2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i
lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de
lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600,
col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre
alumini o PVC

5,640      x 67,77725 = 382,26369

Subtotal: 382,26369 382,26369

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,00422

COST DIRECTE 2.089,18206
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 146,24274

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.235,42481

EAPAP04 u PA- Porta d'accés d'alumini lacat amb trencament de
pont tèrmic de color segons d.f, col·locada sobre
bastiment de base inclòs, amb dos fulles batents i dos
fixes laterals amb vidre 3+3/12/3+3, per a un buit
d'obra aproximat de 200x220cm, elaborada amb
perfils de preu alt tipus Cortizo COR3500 RPT54 o
similar , classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207:2000, classificació
mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN

Rend.: 6,215 2.235,42 €
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12208:2000 i classificació mínima C5 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb tiradors, pany amb
clau, compàs i amb tots els remats perimetrals
inclosos.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 5,000 /R x 26,86000 = 21,60901

A013M000 h Ajudant muntador 5,000 /R x 23,07000 = 18,55994

Subtotal: 40,16895 40,16895

Materials

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

2,000      x 11,69000 = 23,38000

BAZGU004 u Parella de tiradors d'acer inoxidable 316 sorrejat, de
30 mm de diàmetre i 40 cm de llargària

2,000      x 125,03000 = 250,06000

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

2,000      x 16,82000 = 33,64000

BAF439AC m2 Finestra d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, amb tres fulles batents, per a un buit d'obra de
4 a 5,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de
preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana

5,640      x 218,18000 = 1.230,53520

BAMW2000 u Pany per a porta de vidre 1,000      x 128,13000 = 128,13000

Subtotal: 1.665,74520 1.665,74520

Partides d'obra

EC1G4101 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 3+3 mm de gruix
(1baix emissiu) amb 1 butiral transparent classe 2 (B)
2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i
lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de
lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600,
col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre
alumini o PVC

5,640      x 67,77725 = 382,26369

Subtotal: 382,26369 382,26369

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,00422

COST DIRECTE 2.089,18206
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 146,24274

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.235,42481

P-46 EAPAPA1 u PA- Porta d'accés d'alumini lacat amb trencament de
pont tèrmic de color segons d.f, col·locada sobre
bastiment de base inclòs, amb una fulla batent i un
fixe lateral amb vidre 3+3/17/3+3(BE), per a un buit
d'obra aproximat de 217x250cm, elaborada amb
perfils de preu alt, amb tiradors, pany amb clau,
compàs i amb tots els remats perimetrals inclosos.

Rend.: 6,215 2.171,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 5,000 /R x 26,86000 = 21,60901
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A013M000 h Ajudant muntador 5,000 /R x 23,07000 = 18,55994

Subtotal: 40,16895 40,16895

Materials

BAZGU004 u Parella de tiradors d'acer inoxidable 316 sorrejat, de
30 mm de diàmetre i 40 cm de llargària

2,000      x 125,03000 = 250,06000

BAMW2000 u Pany per a porta de vidre 1,000      x 128,13000 = 128,13000

BAF439AC m2 Finestra d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, amb tres fulles batents, per a un buit d'obra de
4 a 5,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de
preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana

5,430      x 218,18000 = 1.184,71740

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

2,000      x 16,82000 = 33,64000

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

2,000      x 11,69000 = 23,38000

Subtotal: 1.619,92740 1.619,92740

Partides d'obra

EC1G4101 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 3+3 mm de gruix
(1baix emissiu) amb 1 butiral transparent classe 2 (B)
2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i
lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de
lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600,
col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre
alumini o PVC

5,430      x 67,77725 = 368,03047

Subtotal: 368,03047 368,03047

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,00422

COST DIRECTE 2.029,13104
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 142,03917

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.171,17022

P-47 EAPAPA2 u PA2- Porta d'accés d'alumini lacat amb trencament de
pont tèrmic de color segons d.f, col·locada sobre
bastiment de base inclòs, amb una fulla batent i
lateral fixe amb vidre 3+3, per a un buit d'obra
aproximat de 217x250cm, elaborada amb perfils de
preu alt, amb tiradors, pany amb clau, compàs i amb
tots els remats perimetrals inclosos.

Rend.: 6,215 2.035,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 5,000 /R x 26,86000 = 21,60901

A013M000 h Ajudant muntador 5,000 /R x 23,07000 = 18,55994

Subtotal: 40,16895 40,16895

Materials

BAMW2000 u Pany per a porta de vidre 1,000      x 128,13000 = 128,13000

BAF439AC m2 Finestra d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, amb tres fulles batents, per a un buit d'obra de
4 a 5,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de
preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A

5,430      x 218,18000 = 1.184,71740
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d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana

BAZGU004 u Parella de tiradors d'acer inoxidable 316 sorrejat, de
30 mm de diàmetre i 40 cm de llargària

2,000      x 125,03000 = 250,06000

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

2,000      x 16,82000 = 33,64000

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

2,000      x 11,69000 = 23,38000

Subtotal: 1.619,92740 1.619,92740

Partides d'obra

EC151721 m2 Vidre laminar de seguretat , de 3+3 mm de gruix, amb
1 butiral de color estàndard, classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre
fusta, acer o alumini

5,430      x 44,41250 = 241,15988

Subtotal: 241,15988 241,15988

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,00422

COST DIRECTE 1.902,26045
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 133,15823

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.035,41869

P-88 EHZ1U015 m Carril d'acer tipus UPN.120, per penjar els llums
industrials, amb part proporcional d'accessoris i
muntat

Rend.: 1,000 49,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,400 /R x 26,86000 = 10,74400

A013H000 h Ajudant electricista 0,400 /R x 23,04000 = 9,21600

Subtotal: 19,96000 19,96000

Partides d'obra

E4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades 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

13,400      x 1,94188 = 26,02119

Subtotal: 26,02119 26,02119

COST DIRECTE 45,98119
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 3,21868

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,19987

P-106 EPORT00 ut Subministre i col.locació de porticó de passamà
metàl.lic de 8mm i perfils verticals L50.4, de fulla
corredera, inclòs guies completament col.locat amb
mecanisme de tancament amb clau inclòs.

Rend.: 1,000 2.301,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BAZGH5M0 u Ferramenta per a portes corredisses composada per
guia d'acer galvanitzat de 5 m, llarg, per a una porta
de pes màxim de 1000 kg, 2 carros per a suspensió
de la porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i
elements de fixació

1,000      x 203,96000 = 203,96000
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Subtotal: 203,96000 203,96000

Partides d'obra

E894A0BB m2 Pintat d´elements amb pintura de partícules
metàl.liques tipus oxiron o similar, aplicada en dues
capes.

11,750      x 25,23147 = 296,46977

E4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades 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

850,000      x 1,94188 = 1.650,59800

Subtotal: 1.947,06777 1.947,06777

COST DIRECTE 2.151,02777
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 150,57194

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.301,59971

P-107 EQ54U0BB m2 Taulell de punt de control i accès a dos nivells segons
definició de plànols amb tauler de fibres de fusta i
resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de
16 mm de gruix i >= 800 kg/m3 de densitat, per a
ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc
B-s2, d0, pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa
segelladora i dues d'acabat col·locat sobre obra amb
fixacions mecàniques, s'inclou les dos potes de suport
per taulell.

Rend.: 1,055 230,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 2,000 /R x 23,25000 = 44,07583

A012A000 h Oficial 1a fuster 4,000 /R x 26,46000 = 100,32227

Subtotal: 144,39810 144,39810

Materials

B0CU24G5 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat
per procés sec MDF, de 16 mm de gruix i >= 800
kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN
622-5, reacció al foc B-s2, d0, acabat no revestit,
tallat a mida, s'inclouen les dos potes del taulell

3,000      x 6,93000 = 20,79000

B0A62D90 u Tac d'acer de d 6 mm, amb cargol, volandera i femella 20,000      x 0,50000 = 10,00000

Subtotal: 30,79000 30,79000

Partides d'obra

E8982BB0 m2 Pintat de parament horitzontal de fusta, a l'esmalt
sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat.
S'inclou tots els mitjans auxiliars, materials i mesures
de seguretat necessàries per deixar completament
acabada la partida.

3,000      x 12,75255 = 38,25765

Subtotal: 38,25765 38,25765
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,16597

COST DIRECTE 215,61172
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 15,09282

COST EXECUCIÓ MATERIAL 230,70454

P-108 EREMATBB m Caixa de remat perimetral de forat de façana de
planxa d'acer plegada i tub 40x30 amb acabat pintat
oxiron inclòs, de 4 mm de gruix, 60 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a
escopidor, brancal o llinda, col·locat amb fixacions
mecàniques, i segellat, completament col.locat.

Rend.: 1,000 74,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,600 /R x 25,99000 = 15,59400

A0137000 h Ajudant col·locador 0,600 /R x 23,07000 = 13,84200

Subtotal: 29,43600 29,43600

Materials

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 6,000      x 0,15000 = 0,90000

B89ZM000 kg Pintura partícules metàl·liques 0,100      x 9,26000 = 0,92600

Subtotal: 1,82600 1,82600

Partides d'obra

E442502D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
elements d'ancoratge formats per peça composta, en
perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb cargols

18,220      x 2,08414 = 37,97303

Subtotal: 37,97303 37,97303

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,44154

COST DIRECTE 69,67657
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 4,87736

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,55393

P-109 EREMAZBB m2 Aplacats metàl.lics de la porta d'entrada amb xapa de
3mm, acabat pintat amb 2 capes de pintura de
partícules metàl.liques tipus oxiron negre.

Rend.: 1,000 111,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,600 /R x 23,07000 = 13,84200

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,600 /R x 25,99000 = 15,59400

Subtotal: 29,43600 29,43600

Partides d'obra

E442502D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
elements d'ancoratge formats per peça composta, en
perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb cargols

23,550      x 2,08414 = 49,08150

E894A0BB m2 Pintat d´elements amb pintura de partícules
metàl.liques tipus oxiron o similar, aplicada en dues

1,000      x 25,23147 = 25,23147
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PARTIDES D'OBRA

capes.

Subtotal: 74,31297 74,31297

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,44154

COST DIRECTE 104,19051
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 7,29334

COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,48385

FG22RG1KBB m Derivació d'enllumenat existent amb cablejat segons
normativa dintre de tub corbable corrugat de PVC, de
80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència
a compressió de 250 N, muntat com a canalització
soterrada per alimentar nous bàculs. Instal.lació
segons REBT i en servei.

Rend.: 1,442 19,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,276 /R x 23,04000 = 4,40988

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,280 /R x 26,86000 = 5,21553

Subtotal: 9,62541 9,62541

Materials

BG22RG10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

1,050      x 1,32000 = 1,38600

Subtotal: 1,38600 1,38600

Partides d'obra

GG319564 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de
secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC,
col·locat en tub

1,050      x 6,98314 = 7,33230

Subtotal: 7,33230 7,33230

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14438

COST DIRECTE 18,48809
DESPESES INDIRECTES 7,00 % 1,29417

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,78226
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Capítol 01 ENDERROCS

1 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 8)

2,09 244,950 511,95

2 K12GF000BB u Desmuntatge d'instal.lacions interiors afectades. (P - 114) 829,12 1,000 829,12

3 K12GF002BB u Desmuntatge d'instal.lacions d'enllumenat exterior afectades. (P - 115) 207,28 1,000 207,28

4 F21H1A53 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de
fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 111)

122,72 1,000 122,72

5 K2151110 m2 Enderroc complet de coberta inclinada, de teules, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 117)

12,96 75,758 981,82

6 K2161511 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 118)

6,73 120,000 807,60

7 K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 121)

7,07 106,950 756,14

8 K2192311 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 120)

148,80 10,695 1.591,42

9 K2213422BB m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb pala excavadora petita i càrrega directa sobre camió (P - 123)

12,07 21,390 258,18

10 K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor (P - 122)

23,22 17,000 394,74

11 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 110)

4,98 35,000 174,30

12 K214D2H3 m3 Desmuntatge de mur de paredat, amb mitjans manuals, neteja, aplec
de material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 116)

167,12 17,365 2.902,04

13 K2182281 m2 Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 119)

10,45 152,690 1.595,61

14 E21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca,
aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20
km) (P - 7)

160,59 1,000 160,59

15 E2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 9)

9,80 69,709 683,15

16 E2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 10)

20,95 69,709 1.460,40

TOTAL Capítol 01.01 13.437,06

Obra 01 Pressupost CENTRE BOUMORT

Capítol 02 SUBBASES

1 E9232B91 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 15 cm de gruix i,
grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material
(P - 36)

8,44 106,950 902,66

EUR
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2 E7B21A0L m2 Làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col·locada no
adherida (P - 22)

1,37 114,183 156,43

3 E93628B6 m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm amb additiu hidròfug, de gruix 15 cm,
abocat amb bomba (P - 37)

31,75 106,950 3.395,66

4 E9Z4AA16 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080 (P - 40)

4,26 106,950 455,61

TOTAL Capítol 01.02 4.910,36

Obra 01 Pressupost CENTRE BOUMORT

Capítol 03 ESTRUCTURES

Titol 3 02 ESTRUCTURA DE COBERTA

1 1458116G m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6
m2/m3, formigó HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades amb una quantia de 102 kg/m3 (P - 1)

733,41 3,923 2.877,17

2 E0000001 m2 Subministre i col.locació d'estructura mecanitzada de coberta amb
bigues de fusta laminada (amb marcatge CE) de qualitat visible.
Estructura principal i secundària, segons seccions de plànols
d'estructura, amb claus, cargols, peçes de subjecció metàl.liques
necessàries, tirants i tots els ferratges necessaris per la fixació de la
estructura de fusta. Tancament format per tarima encadellada d'abet
de 19mm de gruix, llàmina tipus fre de vapor, aïllant tipus poliextiré
extruït de 160mm de gruix, conductivitat <=0,032 W/mk, rastrellat de
secció 100x160mm, lamina transpirable, taula basta de 25 de gruix i
llàmina impermeable tipus onduline. Rafec format per prolongació de
rastrellats. El tractament en autoclau buit-buit de la estructura de fusta,
amb garantia decenal i certificat per classe d´ús 3.1. Pintura lasur, en
un color estándar, de les bigues per les seves 4 cares i en la cara vista
a la tarima. Tots els remats inclosos.  (P - 6)

207,59 167,363 34.742,89

TOTAL Titol 3 01.03.02 37.620,06

Obra 01 Pressupost CENTRE BOUMORT

Capítol 03 ESTRUCTURES

Titol 3 03 ALTELL I LLINDES D'ACCES

1 K45GD7BB m3 Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat manualment. (P -
125)

582,15 0,115 66,95

2 K4DGC5BB m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament amb
tauló de fusta. (P - 126)

121,00 0,765 92,57

3 E4ZZU0BB dm3 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de
ciment i sorra.  (P - 15)

6,53 6,120 39,96

4 E4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades 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 - 12)

2,08 2.336,610 4.860,15

5 E43SL3BB m2 Sostre amb panell Thermoship TCH/10/40/19 o similiar format per
placa de 10mm tauler ciment fusta, 40mm poliestire extruït i 19mm
tauler hidròfug., inclou ferramenta col·locat amb fixacions mecàniques.
S'inclou tots els mitjans auxiliars, materials i mesures de seguretat
necessàries per deixar completament acabada la partida.  (P - 11)

66,50 30,500 2.028,25

6 E7D21423 m2 Aïllament de gruix 2,5 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb
vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements lineals

12,21 63,000 769,23

EUR
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(P - 25)

7 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 - 26)

48,62 9,225 448,52

TOTAL Titol 3 01.03.03 8.305,63

Obra 01 Pressupost CENTRE BOUMORT

Capítol 03 ESTRUCTURES

Titol 3 04 LLINDES

1 K4DGC5BB m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament amb
tauló de fusta. (P - 126)

121,00 4,480 542,08

2 E4ZZU0BB dm3 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de
ciment i sorra.  (P - 15)

6,53 24,960 162,99

3 K45GD7BB m3 Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat manualment. (P -
125)

582,15 0,240 139,72

4 E4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades 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 - 12)

2,08 451,560 939,24

TOTAL Titol 3 01.03.04 1.784,03

Obra 01 Pressupost CENTRE BOUMORT

Capítol 04 FAÇANES I COBERTA

1 E4F2B574 m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD,
R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació
1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una
resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2 (P - 14)

285,11 3,293 938,87

2 K4G211BB m3 Paredat de revestiment de 20 a 25 cm de gruix mig de pedra granítica
reaprofitada de l'enderroc i la resta de característiques similars a
l'existent, d'una cara vista, col·locada amb morter mixt 1:1:7, amb
col·locació de connectors collats a la paret existent amb rodó d'acer
galvanitzat de 8 mm de diàmetre 5 per m2 de paret.  (P - 127)

238,50 10,749 2.563,64

3 E7C9R6I4 m2 Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 50 mm de gruix, amb una conductivitat
tèrmica <= 0,034 W/mK i resistència tèrmica >= 1,471 m2.K/W, amb
revestiment de paper kraft, col·locada amb fixacions mecàniques (P -
24)

10,45 184,550 1.928,55

4 E65A3843 m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de muntant
d'amplària 36 mm, col·locats cada 60 cm, i canal d'amplària 48 mm,
fixats mecànicament, per a suport de paret recta (P - 19)

7,91 184,550 1.459,79

5 E83F5H03 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'hidròfuga (H) i gruix 15
mm, col·locada sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions
mecàniques (P - 29)

16,80 184,550 3.100,44

6 E811C1BB m2 Rejuntat de façana de pedra amb morter similar a l'existent. (P - 27) 20,24 158,160 3.201,16

7 E52211NK m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color vermell (envellida o
similar a existent), de 30 peces/m2, com a màxim, col·locada amb
morter mixt 1:2:10 (P - 16)

40,71 167,363 6.813,35

8 E5ZA2752 m Carener ceràmic de teula àrab, de color vermell i 5 peces/m, col·locat
amb morter mixt 1:2:10 (P - 17)

14,56 20,100 292,66

EUR
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9 E5ZJ125BB m Formació de canal de recollida d'aigües de manyeria de 3mm de gruix,
amb fixacions mecàniques a la tarima i bigues de fusta, rectangular de
secció 18x18cmt i goteró extrem de 9cmt, amb acabat pintat oxiron, de
4 mm de gruix, completament col.locat segons detall. (P - 18)

78,03 40,200 3.136,81

10 ED143A70 m Baixant de tub de planxa galvanitzada prelacada amb unió plegada de
DN 100 mm, rectantular i 1 mm de gruix, incloses les peces especials i
fixat mecànicament amb brides (P - 53)

39,12 16,000 625,92

TOTAL Capítol 01.04 24.061,19

Obra 01 Pressupost CENTRE BOUMORT

Capítol 05 DIVISÒRIES INTERIORS

1 E65A6863 m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de muntant
d'amplària 70 mm, col·locats cada 60 cm, i canal d'amplària 70 mm,
fixats mecànicament, per a suport de paret recta (P - 20)

8,49 39,290 333,57

2 E7C41711 m2 Aïllament amb feltre de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments,
segons UNE-EN 13162, de gruix 70 mm, amb una conductivitat
tèrmica <= 0,039 W/mK, resistència tèrmica >= 1,795 m2.K/W, amb
paper kraft enquitranat, col·locat sense adherir (P - 23)

4,61 35,390 163,15

3 E83F5H03 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'hidròfuga (H) i gruix 15
mm, col·locada sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions
mecàniques (P - 29)

16,80 93,295 1.567,36

TOTAL Capítol 01.05 2.064,08

Obra 01 Pressupost CENTRE BOUMORT

Capítol 06 FUSTERIES

Titol 3 01 FUSTERIES INTERIORS

1 1A2304BB u Subministrament i col·locació de porta interior, tipus P1 segons plànols
de projecte, formada per porta de fusta d'una fulla de 80 cm d'amplada
i 210 cm d'alçada, de DM per pintar de 40mm. Inclou maneta d'alumini
Ocàriz sèrie Prestigio o similar equivalent, estructura per a paret de
cartró guix, tope a peu de porta, pany i clau, bastiment, ferratges,
tapajunts de fusta i pintat de porta, fixe i tapajunts a l'esmalt sintètic,
amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una
segelladora i dues d'acabat. Porta completament acabada en servei.
(P - 2)

666,75 2,000 1.333,50

2 1A2305BB u Subministrament i col·locació de porta interior, tipus P2 segons plànols
de projecte, formada per porta de fusta d'una fulla de 70 cm d'amplada
i 210 cm d'alçada, de DM per pintar de 40mm. Inclou maneta d'alumini
Ocàriz sèrie Prestigio o similar equivalent, estructura per a paret de
cartró guix, tope a peu de porta, pany i clau, bastiment, ferratges,
tapajunts de fusta i pintat de porta, fixe i tapajunts a l'esmalt sintètic,
amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una
segelladora i dues d'acabat. Porta completament acabada en servei.
(P - 3)

651,38 1,000 651,38

TOTAL Titol 3 01.06.01 1.984,88

Obra 01 Pressupost CENTRE BOUMORT

Capítol 06 FUSTERIES

Titol 3 02 FUSTERIES EXTERIORS

EUR
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1 EAFF0P01 u F01- Finestra d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic de color
segons d.f, col·locada sobre bastiment de base inclòs, amb una fulla
batent amb vidre 3+3/12/3+3, per a un buit d'obra aproximat de
65x115cm, elaborada amb perfils de preu alt tipus Cortizo COR3500
RPT54 o similar , classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207:2000, classificació mínima 7A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208:2000 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana, amb tots
els remats perimetrals inclosos. (P - 42)

270,70 2,000 541,40

2 EAFF0P02 u F02- Finestra d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic de color
segons d.f, col·locada sobre bastiment de base inclòs, amb dos fulles
batents amb vidre 3+3/12/3+3(BE), per a un buit d'obra aproximat de
110x115cm, elaborada amb perfils de preu alt, sense persiana, amb
tots els remats perimetrals inclosos. (P - 43)

446,89 1,000 446,89

3 EAFF0P03 u F03- Finestra d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic de color
segons d.f, col·locada sobre bastiment de base inclòs, amb una fulla
fixa amb vidre 3+3/12/3+3(BE), per a un buit d'obra aproximat de
200x200cm, elaborada amb perfils de preu alt, sense persiana, amb
tots els remats perimetrals inclosos. (P - 44)

1.331,14 2,000 2.662,28

4 EAFF0P04 u F04 i F05- Finestra d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic de
color segons d.f, col·locada sobre bastiment de base inclòs, amb una
fulla fixa amb vidre 3+3/17/3+3(BE), per a un buit d'obra aproximat
trapezoidal de 283x115 i 214cm d'alçada, elaborada amb perfils de
preu, sense persiana, amb tots els remats perimetrals inclosos. (P - 45)

1.552,97 2,000 3.105,94

5 EPORT00 ut Subministre i col.locació de porticó de passamà metàl.lic de 8mm i
perfils verticals L50.4, de fulla corredera, inclòs guies completament
col.locat amb mecanisme de tancament amb clau inclòs.
(P - 106)

2.301,60 1,000 2.301,60

6 EAPAPA1 u PA- Porta d'accés d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic de
color segons d.f, col·locada sobre bastiment de base inclòs, amb una
fulla batent i un fixe lateral amb vidre 3+3/17/3+3(BE), per a un buit
d'obra aproximat de 217x250cm, elaborada amb perfils de preu alt,
amb tiradors, pany amb clau, compàs i amb tots els remats perimetrals
inclosos. (P - 46)

2.171,17 1,000 2.171,17

7 EAPAPA2 u PA2- Porta d'accés d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic de
color segons d.f, col·locada sobre bastiment de base inclòs, amb una
fulla batent i lateral fixe amb vidre 3+3, per a un buit d'obra aproximat
de 217x250cm, elaborada amb perfils de preu alt, amb tiradors, pany
amb clau, compàs i amb tots els remats perimetrals inclosos. (P - 47)

2.035,42 1,000 2.035,42

8 EB32U050 m2 Reixa de perfils d'acer amb passamans i travessers soldada al xassis
perimetral. (P - 48)

120,08 0,910 109,27

TOTAL Titol 3 01.06.02 13.373,97

Obra 01 Pressupost CENTRE BOUMORT

Capítol 07 REVESTIMENTS I PAVIMENTS

Titol 3 01 PAVIMENTS

1 E9C21424 m2 Paviment de terratzo amb relleu de gra petit, de 40x40 cm, preu alt,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús exterior
(P - 38)

28,53 106,200 3.029,89

2 E9U2U005 m Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu superiror, de 10 cm d'alçària,
polit i abrillantat, col·locat amb adhesiu cimentós tipus C1 segons
norma UNE-EN 12004 (P - 39)

9,81 55,100 540,53

EUR
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TOTAL Titol 3 01.07.01 3.570,42

Obra 01 Pressupost CENTRE BOUMORT

Capítol 07 REVESTIMENTS I PAVIMENTS

Titol 3 02 REVESTIMENTS

1 E8251245 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola
de ceràmica esmaltada mat, rajola de València, grup BIII (UNE-EN
14411), preu alt, de 26 a 45 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a
rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888) (P - 28)

25,10 33,875 850,26

2 E8447220 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a
revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat
estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada
600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m ,
per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 30)

33,92 26,850 910,75

3 E8659C75 m2 Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler de
fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 12
mm de gruix i >= 800 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons
UNE-EN 622-5, reacció al foc B-s2, d0, acabat no revestit, tallat a
mida, col·locat amb fixacions mecàniques sobre parament vertical (P -
31)

16,76 25,350 424,87

4 E8981BB0 m2 Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa
de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues
d'acabat (P - 33)

12,02 25,350 304,71

5 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 34)

4,79 243,970 1.168,62

6 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 35)

5,60 26,850 150,36

7 E894A0BB m2 Pintat d´elements amb pintura de partícules metàl.liques tipus oxiron o
similar, aplicada en dues capes.  (P - 32)

27,00 9,893 267,11

TOTAL Titol 3 01.07.02 4.076,68

Obra 01 Pressupost CENTRE BOUMORT

Capítol 08 MANYERIA

1 EREMATBB m Caixa de remat perimetral de forat de façana de planxa d'acer plegada
i tub 40x30 amb acabat pintat oxiron inclòs, de 4 mm de gruix, 60 cm
de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a escopidor,
brancal o llinda, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat,
completament col.locat. (P - 108)

74,55 41,900 3.123,65

2 E4435115BB kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a reforços i
subestructures, formades 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 - 13)

2,08 193,632 402,75

3 EREMAZBB m2 Aplacats metàl.lics de la porta d'entrada amb xapa de 3mm, acabat
pintat amb 2 capes de pintura de partícules metàl.liques tipus oxiron
negre.
(P - 109)

111,48 10,250 1.142,67

4 EABG3A62BB u Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra
de 60x250 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises
d'1 mm de gruix i bastiment, pany amb clau, acabat pintat amb
pintures metàl.liques tipus oxiron negre, col·locada (P - 41)

265,59 1,000 265,59

EUR
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TOTAL Capítol 01.08 4.934,66

Obra 01 Pressupost CENTRE BOUMORT

Capítol 09 ALTRES

1 EESCL00 ut Subministre i col.locació de escala de fusta de pi de 60cmts d'ample i
tirada recta per pujar a altell. (P - 62)

224,70 1,000 224,70

2 EQ54U0BB m2 Taulell de punt de control i accès a dos nivells segons definició de
plànols amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per
procés sec MDF, de 16 mm de gruix i >= 800 kg/m3 de densitat, per a
ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc B-s2, d0, pintat a
l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat col·locat
sobre obra amb fixacions mecàniques, s'inclou les dos potes de suport
per taulell.
(P - 107)

230,70 2,750 634,43

3 EESCL01 ut Subministre i col.locació de rotulació del centre a la porta d'acces. (P -
63)

392,36 1,000 392,36

TOTAL Capítol 01.09 1.251,49

Obra 01 Pressupost CENTRE BOUMORT

Capítol 10 INSTAL.LACIONS

Titol 3 01 INSTAL.LACIÓ DE SANEJAMENT

1 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 - 52)

24,28 2,000 48,56

2 ED111B31 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 50 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 50)

17,46 2,000 34,92

3 ED111B51 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 75 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 51)

19,06 1,000 19,06

4 ED7K3334 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament
sense pressió, de DN 160 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular,
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 - 57)

70,52 10,000 705,20

5 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 - 54)

199,21 1,000 199,21

6 K222B432 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb
accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora (P - 124)

12,71 24,000 305,04

7 ED5A1600 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm (P - 55) 11,68 24,000 280,32

8 ED5L1HA3 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb nòduls de 20
mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada
de 180 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical (P - 56)

7,68 48,000 368,64

9 E7B11AA0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2,
col·locat sense adherir (P - 21)

2,44 79,200 193,25

10 F9231J10 m3 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica, grandària màxima de
50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material (P - 113)

36,43 12,000 437,16

11 F228F60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb
material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a
25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del

9,53 12,000 114,36

EUR
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95% PM (P - 112)

TOTAL Titol 3 01.10.01 2.705,72

Obra 01 Pressupost CENTRE BOUMORT

Capítol 10 INSTAL.LACIONS

Titol 3 02 APARELLS SANITARIS

1 EJ14BA1P u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa,
cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de
color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació (P - 90)

263,96 2,000 527,92

2 EJ13B712 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm,
de color blanc i preu alt, col·locat amb suports murals (P - 89)

140,03 2,000 280,06

3 EJ1AB21P u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color
blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació (P - 91)

94,39 1,000 94,39

4 EJ23612G u Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu
alt, amb dues entrades de maniguets (P - 92)

263,99 2,000 527,98

5 EJ24A121 u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural,
muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat,
preu alt, amb entrada de 1/2´´ (P - 93)

20,02 2,000 40,04

6 EJ2A8125 u Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de
regulació i tub de descàrrega integral incorporats, de llautó cromat,
preu alt, amb entrada de 1/2´´ (P - 94)

144,92 1,000 144,92

7 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 - 95)

17,62 2,000 35,24

8 EJ33B14F u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´ amb
enllaç de diàmetre 25 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació (P
- 96)

18,54 2,000 37,08

9 EJ46U010 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm
de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques (P -
100)

67,89 1,000 67,89

10 EJ46U003 u Barra mural doble abatible 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 - 99)

250,50 1,000 250,50

11 EJ43U010 u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310
mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 98)

37,17 2,000 74,34

12 EJ42U015 u Dosificador de sabó de plàstic, de 160 mm d'alçària per 130 mm de
diàmetre, capacitat 1 l i accionat per polsador, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 97)

20,18 2,000 40,36

13 EC1KU402 m2 Mirall de vidre laminar incolor de seguretat 4+4, amb cantells polits i
bisellats, col·locat fixat mecànicament sobre el parament (P - 49)

72,33 2,000 144,66

TOTAL Titol 3 01.10.02 2.265,38

Obra 01 Pressupost CENTRE BOUMORT

Capítol 10 INSTAL.LACIONS

Titol 3 03 INSTAL.LACIÓ DE FONTANERIA

1 1J41A001 u Instal·lació de lampisteria interior, sense ajudes de ram de paleta (P -
4)

1.131,16 1,000 1.131,16

EUR



CENTRE BOUMORT - ESPAI D´INTERPRETACIÓ DE LA NATURA.

PRESSUPOST Data: 27/04/22 Pàg.: 9

TOTAL Titol 3 01.10.03 1.131,16
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Capítol 10 INSTAL.LACIONS

Titol 3 04 INSTAL.LACIÓ D'ELECTRICITAT

1 EG1PUD16 u Protecció diferencial per a conjunt de protecció i mesura TMF10 de 80
a 160 A (55 a 111 kW), amb toroidal de 70 mm de diàmetre, sortida
superior o lateral, muntat en caixa modular de poliéster reforçat amb
fibra de vidre, col·locat adossat al conjunt de protecció i mesura (P -
67)

250,50 1,000 250,50

2 EG113762 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de
100 A, segons esquema Unesa número 1 , seccionable en càrrega
(BUC) , inclosa base portafusibles monofàsica (sense fusibles), neutre
seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09,
muntada superficialment (P - 64)

122,61 1,000 122,61

3 EG1A2D81 u Armari per a quadre de distribució elèctrica, de cos de planxa d’acer
acabat pintat al forn i porta metàl·lica opaca amb pany i clau de
serreta, per a una intensitat màxima de 630 A, de dimensions
aproximades de 1350x800x250 mm, associat a passadís lateral de 300
mm d’amplària, aïllament elèctric classe I i grau de protecció IP40 i
IK08, muntat superficialment (P - 66)

735,46 1,000 735,46

4 4G411333 u Quadre de comandament i protecció de l'interior, per a instal·lació
d'electrificació amb 7 circuits, amb interruptor automàtic magnetotèrmic
tipus ICP-M de 4x20 A d'intensitat nominal, interruptor diferencial de
4x40 A d'intensitat nominal i interruptors de protecció magnetotèrmica
a cada circuit, col·locat en caixa de dotze mòduls de material
autoextingible, amb porta, encastada, inclou l'obertura de regates i
formació de petits encastaments, tub de PVC de DN 32 mm, connexió
amb el comptador amb conductors de coure H07V-R de 16 mm2 de
secció, i cablejat intern de la caixa amb conductor de coure H07V-R,
segons esquema unifilar. (P - 5)

891,58 1,000 891,58

5 EG312324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons
norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1
segons norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 73)

1,96 310,000 607,60

6 EG312336 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons
norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1
segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata (P - 74)

2,23 200,000 446,00

7 EG312346 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons
norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1
segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata (P - 75)

2,89 60,000 173,40

8 EG312366 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 10 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons
norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1
segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata (P - 76)

6,33 60,000 379,80

9 EG312376 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 16 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons
norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1
segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata (P - 77)

9,16 15,000 137,40

10 EG2D3111 m Safata tipus escala per a distribució de cables elèctrics o de
comunicacions, de 200 mm d'amplària i 60mm d'alçària, en trams de 3
m de llarg, amb 9 travessers, de planxa d'acer galvanitzat d’1,5 mm de
gruix, col·locada suspesa del sostre amb travessers i varetes roscades

108,69 50,000 5.434,50

EUR
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(P - 72)

11 EG161611 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau
de protecció IP-40, encastada (P - 65)

20,96 15,000 314,40

12 EG21251H m Tub rígid de PVC, de 16 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 - 68)

2,89 10,000 28,90

13 EG21271H m Tub rígid de PVC, de 20 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 - 69)

3,18 20,000 63,60

14 EG21281H 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 roscada i muntat superficialment (P - 70)

3,58 15,000 53,70

15 EG21291H m Tub rígid de PVC, de 32 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 - 71)

4,08 10,000 40,80

16 EG63D15R 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 mitjà, muntada superficialment (P - 80)

12,02 16,000 192,32

17 EG64D17P u Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i
amb caixa estanca, preu alt, amb grau de protecció IP-55 (P - 81)

15,01 1,000 15,01

18 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 - 79)

18,71 5,000 93,55

19 EG6112F1 u Caixa de registre de plàstic, rectangular, amb capacitat per a 6
mecanismes de tipus modular de 2 mòduls estrets, col·locada
superficialment al terra tècnic, inclosos tots els accessoris necessaris
per al muntatge (P - 78)

15,32 5,000 76,60

TOTAL Titol 3 01.10.04 10.057,73

Obra 01 Pressupost CENTRE BOUMORT

Capítol 10 INSTAL.LACIONS

Titol 3 05 INSTAL.LACIÓ D'ENLLUMENAT

1 EHA1H3N4 u Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent de 58 W,
de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer perfilat, muntada
superficialment al sostre (P - 87)

51,86 3,000 155,58

2 EH12JED1 u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 44 W de
potència de la llumenera, 3200 lm de flux lluminós, protecció IP20, no
regulable, muntada superficialment (P - 82)

104,81 3,000 314,43

3 EH13C320 u Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb òptica
d'alumini acabat especular i difusor de lamel·les d'alumini acabat
especular, nombre de tubs fluorescents 1 de 58 W i diàmetre 26 mm
amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de
rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa
d'acer galvanitzat en calent pintat blanc, grau de protecció IP 207, amb
balast electrònic, muntada superficialment al sostre (P - 83)

174,24 10,000 1.742,40

4 EH1L14G1 u Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini i metacril·lat amb 16
leds, de 21 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació,
muntada superficialment (P - 84)

192,25 17,000 3.268,25

5 EHZ1U015 m Carril d'acer tipus UPN.120, per penjar els llums industrials, amb part
proporcional d'accessoris i muntat (P - 88)

49,20 13,200 649,44

6 EH61RE59 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament
classe II, amb un flux aproximat de 100 a 140 lúmens, 3 h d'autonomia,

94,65 8,000 757,20

EUR
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de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt,
col·locat superficial (P - 86)

7 EH2LJJCH u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil
de 50000 h, de forma circular, 10 W de potència, òptica d'alumini
especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip
elèctric regulable DALI, aïllament classe Iamb kit d'emergència , cos
d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54, encastat (P - 85)

284,17 4,000 1.136,68

TOTAL Titol 3 01.10.05 8.023,98

Obra 01 Pressupost CENTRE BOUMORT

Capítol 10 INSTAL.LACIONS

Titol 3 06 INSTAL.LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS

1 EP74JH11 u Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 24 unitats d'alçària,
de 1200 x 800 x 800 mm (alçària x amplària x fondària), d'1
compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb
panells laterals i estructura fixa, col·locat (P - 105)

993,68 1,000 993,68

2 EP434BA0 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4
parells, categoria 7 F/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador
de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una classe de reacció al
foc Dca-s2,d2,a2 segons norma UNE-EN 50575, col·locat sota tub o
canal (P - 103)

1,88 180,000 338,40

3 EP7382F3 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets,
amb connector RJ45 doble, categoria 6 U/FTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa
o bastidor (P - 104)

29,31 7,000 205,17

4 EP417444 m Cable coaxial de designació RG11 A/U amb conductor de coure
flexible, aïllament de polietilè, pantalla amb trena de coure amb
cobertura igual o superior al 95% i coberta de poliolefina termoplàstica
lliure d'halògens, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una
impedància de 75 Ohm, col·locat en tub (P - 102)

2,43 180,000 437,40

TOTAL Titol 3 01.10.06 1.974,65

Obra 01 Pressupost CENTRE BOUMORT

Capítol 10 INSTAL.LACIONS

Titol 3 07 INSTAL.LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ

1 EEE13342 u Bomba de calor aerotèrmica partida aire/aigua tipus inverter, per a
calefacció, refrigeració i ACS, de 400 V de tensió d'alimentació, de 12
a 16 kW de potència calorífica amb un COP superior a 4,2, d'11 a 15
kW de potència frigorífica amb un EER superior a 4, amb dipòsit
d'ACS de 200 a 300 l de capacitat , equipat amb regulació electrònica,
bomba circuladora, dipòsit d'expansió i elements de seguretat
,col·locada (P - 60)

7.317,94 1,000 7.317,94

2 EEC42582 u Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V, de 1550
m3/h de cabal màxim, transmissió directa amb 2 motors a impulsió i
aspiració de 300 W cada un, amb 2 filtres a aspiració classes F-7 i F-8,
amb bateria elèctrica de 9 kW de potència, col·locat fixat
mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de
servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió (P -
59)

2.723,29 1,000 2.723,29

3 EEJ7MTAJ u Fan-coil del tipus conductes horitzontal, amb ventilador centrífug, per a
treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de, 17 a 20 kW
de potència frigorífica màxima i 17 a 20 kW de potència calorífica

2.265,15 1,000 2.265,15

EUR
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màxima, amb una pressió disponible de 90 a 100 Pa, amb alimentació
monofàsica de 230 V, amb control electromecànic, i amb safata de
recollida de condensats i bomba de desguàs, col·locat (P - 61)

4 EE42C942 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer inoxidable de 250 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, muntat superficialment (P -
58)

88,97 47,000 4.181,59

TOTAL Titol 3 01.10.07 16.487,97

Obra 01 Pressupost CENTRE BOUMORT

Capítol 10 INSTAL.LACIONS

Titol 3 08 INSTAL.LACIÓ CONTRAINCENDIS

1 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 101)

45,20 2,000 90,40

TOTAL Titol 3 01.10.08 90,40

EUR



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PR 6.-Resum de pressupost. 

 
 
 
 
 
 



CENTRE BOUMORT - ESPAI D´INTERPRETACIÓ DE LA NATURA.

RESUM DE PRESSUPOST Data: 27/04/22 Pàg.: 1

NIVELL 3: Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.03.02  ESTRUCTURA DE COBERTA 37.620,06

Titol 3 01.03.03  ALTELL I LLINDES D'ACCES 8.305,63

Titol 3 01.03.04  LLINDES 1.784,03

Capítol 01.03  ESTRUCTURES 47.709,72

Titol 3 01.06.01  FUSTERIES INTERIORS 1.984,88

Titol 3 01.06.02  FUSTERIES EXTERIORS 13.373,97

Capítol 01.06  FUSTERIES 15.358,85

Titol 3 01.07.01  PAVIMENTS 3.570,42

Titol 3 01.07.02  REVESTIMENTS 4.076,68

Capítol 01.07  REVESTIMENTS I PAVIMENTS 7.647,10

Titol 3 01.10.01  INSTAL.LACIÓ DE SANEJAMENT 2.705,72

Titol 3 01.10.02  APARELLS SANITARIS 2.265,38

Titol 3 01.10.03  INSTAL.LACIÓ DE FONTANERIA 1.131,16

Titol 3 01.10.04  INSTAL.LACIÓ D'ELECTRICITAT 10.057,73

Titol 3 01.10.05  INSTAL.LACIÓ D'ENLLUMENAT 8.023,98

Titol 3 01.10.06  INSTAL.LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS 1.974,65

Titol 3 01.10.07  INSTAL.LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 16.487,97

Titol 3 01.10.08  INSTAL.LACIÓ CONTRAINCENDIS 90,40

Capítol 01.10  INSTAL.LACIONS 42.736,99

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
113.452,66

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

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  ENDERROCS 13.437,06

Capítol 01.02  SUBBASES 4.910,36

Capítol 01.03  ESTRUCTURES 47.709,72

Capítol 01.04  FAÇANES I COBERTA 24.061,19

Capítol 01.05  DIVISÒRIES INTERIORS 2.064,08

Capítol 01.06  FUSTERIES 15.358,85

Capítol 01.07  REVESTIMENTS I PAVIMENTS 7.647,10

Capítol 01.08  MANYERIA 4.934,66

Capítol 01.09  ALTRES 1.251,49

Capítol 01.10  INSTAL.LACIONS 42.736,99

Obra 01 Pressupost CENTRE BOUMORT 164.111,50

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
164.111,50

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

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

Obra 01 Pressupost CENTRE BOUMORT 164.111,50

164.111,50

euros



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PR 7.-Últim full. 

 

 



CENTRE BOUMORT - ESPAI D´INTERPRETACIÓ DE LA NATURA.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 164.111,50

13 % Despeses Generals SOBRE 164.111,50.................................................................... 21.334,50

6 % Benefici Industrial SOBRE 164.111,50......................................................................... 9.846,69

Subtotal 195.292,69

21 % IVA SOBRE 195.292,69............................................................................................. 41.011,46

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 236.304,15

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOS-CENTS TRENTA-SIS MIL TRES-CENTS QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS )

Abril de 2022

Elisabet Claró Tolsau, arquitecte.
ECT ARQUITECTES SL.
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Documentació Gràfica. 

 














































	PORTADA
	INDEX
	MD MEMORIA DESCRIPTIVA
	MC MEMORIA CONSTRUCTIVA
	AN ANNEXOS
	PR PRESSUPOST
	DG DOCUMENTACIÓ GRAFICA

		2022-05-02T09:36:35+0200
	ELISABET CLARÓ TOLSAU / num:25675-7


		2022-05-02T09:36:54+0200
	ELISABET CLARÓ TOLSAU / num:25675-7


		2022-05-02T09:39:30+0200
	ELISABET CLARÓ TOLSAU / num:25675-7


		2022-05-02T09:39:49+0200
	ELISABET CLARÓ TOLSAU / num:25675-7


		2022-05-02T09:40:09+0200
	ELISABET CLARÓ TOLSAU / num:25675-7


		2022-05-02T09:40:49+0200
	ELISABET CLARÓ TOLSAU / num:25675-7


		2022-05-02T09:41:21+0200
	ELISABET CLARÓ TOLSAU / num:25675-7


		2022-05-02T09:42:21+0200
	ELISABET CLARÓ TOLSAU / num:25675-7


		2022-05-02T09:42:46+0200
	ELISABET CLARÓ TOLSAU / num:25675-7


		2022-05-02T09:43:14+0200
	ELISABET CLARÓ TOLSAU / num:25675-7


		2022-05-02T09:43:46+0200
	ELISABET CLARÓ TOLSAU / num:25675-7


		2022-05-02T09:44:19+0200
	ELISABET CLARÓ TOLSAU / num:25675-7


		2022-05-02T09:45:23+0200
	ELISABET CLARÓ TOLSAU / num:25675-7


		2022-05-02T09:45:57+0200
	ELISABET CLARÓ TOLSAU / num:25675-7


		2022-05-02T09:46:30+0200
	ELISABET CLARÓ TOLSAU / num:25675-7


		2022-05-02T09:47:32+0200
	ELISABET CLARÓ TOLSAU / num:25675-7


		2022-05-02T09:48:08+0200
	ELISABET CLARÓ TOLSAU / num:25675-7


		2022-05-02T09:48:54+0200
	ELISABET CLARÓ TOLSAU / num:25675-7


		2022-05-02T09:49:38+0200
	ELISABET CLARÓ TOLSAU / num:25675-7


		2022-05-02T09:50:24+0200
	ELISABET CLARÓ TOLSAU / num:25675-7


		2022-05-02T09:51:07+0200
	ELISABET CLARÓ TOLSAU / num:25675-7


		2022-05-02T09:52:12+0200
	ELISABET CLARÓ TOLSAU / num:25675-7


		2022-05-02T09:52:56+0200
	ELISABET CLARÓ TOLSAU / num:25675-7


		2022-05-02T09:53:45+0200
	ELISABET CLARÓ TOLSAU / num:25675-7


		2022-05-02T09:54:34+0200
	ELISABET CLARÓ TOLSAU / num:25675-7


		2022-05-02T09:55:46+0200
	ELISABET CLARÓ TOLSAU / num:25675-7




