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PROJECTE.-

El títol de les obres de salut pública és la reforma d'un local per a sala de vetlles, consistent en 

adaptar l'antic local, annex al cementiri, que en el seu moment es va preveure  com a sala 

d’autòpsies o general

PROPIETAT.-

Ajuntament de Prats i Sansor

Carrer de la Font, 1

Prats i Sansor

Cif. P2521800I

TÈCNIC DE L'OBRA.-

L' Arquitecte redactora i direcció de l'obra és:

-Marian Domenjó Torres, N.I.F. 40559757Q, amb domicili al Carrer Cadí, 4 de Puigcerdà. Codi 

17520, en representació de Domenjó Arquitectes Associats, S.L.P., N.I.F. B55030019, amb 

domicili al Carrer Cadí, 4 de Puigcerdà.

SITUACIÓ.-

L´obra ha realitzar està situada a l’àmbit del cementiri de Prats i Sansor. 

Terme municipal de Prats i Sansor.

Coordenades:

X 403789.5

Y 4690873.7

H 1.126,60

PROMOTOR.-

Ajuntament de Prats i Sansor

ANTECEDENTES.-

L'edifici annex al cementiri va ser construït a l 'entorn de l'any 1996 ubicant-se la capella, sala 

d’autòpsies i bany petit, amb el transcurs del temps s'ha convertit en una sala obsoleta que fa 

necessari actualització i adaptació de les instal·lacions amb un arranjament general.

Es respecta la composició arquitectònica en volumetria i exteriors, l'edifici té un cert valor 

arquitectònic, redactat per l'Arquitecte Lluis Brugal, i es troba en bon estat estructural, per tant , 

resulta econòmicament aprofitable per destinar-lo al nou ús previst, sala de vetlles.

Com s'ha esmentat, s'aprofita l'estructura de l'edifici, procedint a repassar la coberta de 

pissarra, i actuant en la part interior.

Com a part més important de la intervenció és la millora de l 'accessibilitat, establir una 

distribució que sigui còmoda per a persones amb mobilitat reduïda i formant una nova rampa 

d’accés.

Està previst refer l'aïllament tèrmic i acústic, tant de parets com de cel ras, establir un sistema 

d'estalvi d'energia substituint els radiadors actuals per bomba de calor, refent instal·lacions i 

adaptant-les a les normatives vigents. 
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Sobre el paviment actual es col·loca un nou paviment de gres porcellànic, amb ciment cola tipus 

flexible, per tota la planta.

Per últim es preveu tots els acabats generals, pintures, aprofitant totes les finestres i entrades 

que són d'alumini lacat i que estan en bon estat de conservació.

S'estima que amb la present obra projectada, es beneficia equitativament a tota la població.

ORDRE DE REDACCIO DEL PROJECTE.-

El   projecte   ha   sigut  redactat  a  iniciativa  de l 'Ajuntament, en base a una memoria valorada 

previa, degudament documentada

RESUM DELS ESTUDIS TÈCNICS PRECEDENTS.-(amb edifici existent)

S'ha  buscat  a  l'arxiu  de  l'Ajuntament els estudis tècnics anteriors, havent-se trobat projectes 

antics que corresponen a l'indret d'aquesta obra, projecte de la seva construcció inicial, i altres 

dades facilitades per l´Ajuntament.

Per tal cosa, s'ha fet el reconeixement sobre el terreny, informació fotogràfica, valoració tècnica 

de les instal·lacions existents, configuració física i àrea del projecte.

SOLUCIONS ALTERNATIVES I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA – 

EDIFICIS A REFORMAR

En l'inici de l'estudi de la memòria valorada, es van partir d'unes premisses que es van 

considerar importants, s´ha de millorar, des del punt de vista mediambiental, l 'àrea 

d'emplaçament i del propi edifici.

´ha optat per l´alternativa de millora funcional, en base a un cost proporcional entre l´estat actual 

a reformar i l´estat final per lliurar l´ús públic.

Per altra banda, s'ha volgut reformar l´edifici per adequar a les necessitats actuals, atenent que 

es troba amb un estat molt poc funcional i d´acabats molt antics.

Els nous acabats de l´edifici s´ajusten a les circumstancies actuals, en especial en el 

compliment del codi tècnic, aïllaments, estalvi energètic i acabats i varis.

CONSIDERACIONS FINALS.-

El   projecte   cumpleix   amb   totes  les  normatives concurrents vigents que li són d 'aplicació. 

Aquesta actuació,  correspon a una obra complerta susceptible de ser lliurada a l 'ús públic, 

sense restar vinculada funcionalment a cap més fase. 

Es pot continuar altres étapes sense cap mena d'inconvenient. 

D'acord amb el que disposa l'art. 54.-  de la Llei de Contractacions del sector públic, el 

constructor haurà de complir amb les condicions reglamentàries d'actitud. 

Atenen  a  la  quantia  del  pressupost  i termini de  l 'obra, no s'estima  necessari  establir  

fórmules  de  revisió de preus. 

El  present  projecte  es composa de: memoria, plànols, plecs  de  condicions,  pressupost  i  

annexes,  segons index que es relaciona al principi.

JUSTIFICACIO DEL SISTEMA ESTRUCTURAL, MATERIALS, ESTRUCTURES I 

INSTAL.LACIONS.-EDIFICI

En  l'elecció  del  tipus  estructural s'ha partit d'un coneixement  i  anàlisis dels medis 

constructius de que disposarem,  capacitat  de  l 'empresa, volum de l'obra, climatologia de la 

zona i termini d'execució. 

En  quan  als  materials,  a demés  de  tindre en compte l 'esmentat  anteriorment,  s'ha  pensat 

en els recursos naturals i manufacturats de la zona. 

S'han  previst  les  instal·lacions adients d'acord amb el  nivell  econòmic i emplaçament de  
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l'obra: subministrament de  l' aigua  potable i elèctric,   grau   d 'humitat alt,  temperatures 

extremes i  cota  de mesures correctores a aconseguir. 

Es completa tot el sistema d’aïllaments, ventilacions etc...

NORMES URBANISTIQUES O ORDENANCES.-

Les  normes  urbanístiques  - ordenances són les que es defineixen a continuació.

Planejament aprovat.- POUPM (2010)

El planejament aprovat és el POUPM aprovat definitivament el 19/11/2010

Tipus d'ordenació, sòl no urbanitzable, clau 95b, EQ6

El  tipus  d'ordenació, és de sòl no urbanitzable, clau 95b, qualificat d´equipament EQ6 de 

Cementiri, en que es troba consolidat l´actuació actual, segons  s’assenyala la part gràfica del 

POUPM vigent.

L´actuació correspon a obres de millora i manteniment.

CLIMATOLOGIA.-

En  la  redacció  del  present  projecte s'ha tingut en compte les condicions climàtiques de la 

seva ubicació.

Climatologia en La Cerdanya.-

Pel  lloc d'ubicació de l'obra, que correspon a la Vall de  La  Cerdanya,  el  podem  resumir  com 

a  zona amb abundants   pluges,   tardors   càlides. 

En   general, plujoses primaveres, importants nevades en èpoques d 'hivern i vents moderats 

durant tot l'any. 

Es   estrany  arribar  durant  l'estiu  a  temperatures superiors a 30º, i habitual a l'hivern arribar 

als -10º o -15º per sota zero.

PROGRAMA D’EXECUCIÓ I CALENDARI D'OBRES.-

1.-Termini d'execució de les obres: sis mesos. 

2.-Programa cronològic i inversions: 

- Primer mes:  Enderrocs.

 Inversió = 25.000,00 Euros E.M. 

- Segon i tercer mes: Obres de paletes e instal·lacions.

 Inversió = 20.000,00 Euros E.M. 

- Quart i cinquè mes: obres d´interiors.

Inversió = 10.000,00 Euros E.M.

- Sisè mes: acabats varis de l´obra. 

 Inversió = 13.707,09 Euros E.M.

 Total import d´Execució de material: 68.707,09 Euros E.M.

RESUM PRESSUPOST.-

El pressupost d’Execució de Material és de 68.707,09 €, el qual incrementat en un 13% de 

Despeses Generals, més 6% de Benefici Industrial, més 21% d´IVA resulta un pressupost de 

contracta de 98.931,34€.

AFECCIONS.-
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Les obres es situen en l'espai existent de titularitat municipal, per lo que no es fa necessari  cap 

expropiació.

CONSIDERACIONS FINALS.-

El   projecte   compleix   amb   totes  les  normatives concurrents vigents que li són d 'aplicació. 

Aquesta actuació,  correspon a una obra complerta, sense restar vinculada funcionalment a cap 

més fase. 

D'acord amb l'art. 77.- de la Llei de Contractes del sector públic, no es necessària classificació 

del constructor, atenent al seu import inferior a 500.000,00€ 

La  proposta  d´activitat dels constructor correspon: 

Codi CPV: 45200000

Atenen  a  la  quantia  del  pressupost  de  l 'obra, no s'estima  necessari  establir  fórmules  de  

revisió de preus. 

El  present  projecte  es composa de: memòria, plànols, plecs  de  condicions,  pressupost  i  

annexes,  segons índex que es relaciona al principi.
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ENDERROCS, I ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO SEGONS EL REIAL 

DECRET 210/2018 I ALTRES CONCURRENTS.-

Es  cumplirà  lo  previst  en el Reial Decret 210/2018 i altres concurrents sobre regulació   dels  

enderrocs  i  altres  residus  de  la construcció.

Enderrocament   es  farà  simultani  a la reforma, a  fi  d'assegurar  la  coordinació entre 

les diferents parts de l'obra.-

La direcció tècnica, a la vista de l'estat real en que es trobin els diferents  elements de l 'obra, 

ordenaràn les parts a conservar, mantenir, reformar o reconstruir, en base als criteris de 

seguretat i objectius més convenients. 

Comprendrà l'enderroc de tots els murs, parets, paviments i demés elements existents a l 'obra 

que resultin incompatibles amb el present projecte, inclós si s 'escau reaprofitament, transport i 

canon d'abocador.

ESTRUCTURA EXISTENT.-

Es repassarà l'estructura existent, tant la part metàl·lica com la de formigó i, tanmateix, els murs 

portants de l´obra, realitzant les millores que s´escaiguin i els seus corresponents reforços.

Repàs d´estructura existent, tant la part metàl·lica com la de formigó, els murs portants 

de l´obra, realitzant les millores que s´escaiguin i els seus corresponents reforços.-

Repàs d´estructura existent, tant la part metàl·lica com la de formigó, els murs portants de l

´obra, realitzant les millores que s´escaiguin i els seus corresponents reforços.

Tanmateix, es procedirà al reconeixement general de l´estructura, prèvia neteja i constatació de l

´estat actual.

S´arranjarà les parts que siguin necessàries, per aconseguir un bon estat de les bigues, pilars i 

parets, a l´efecte de que quedin incorporades correctament a la present rehabilitació.

Reparació d'esquerdes en murs de pedra o rajol, mitjançant el recosit amb vareta d'acer 

inoxidable roscada, resina, i acabat amb morter de color clar.-

Prèviament, es farà la neteja amb aigua a pressió de les esquerdes existents a l 'efecte de 

deixar-les perfectament netes i sanejades.

Una vegada reconegudes sobre l'obra, es farà ,amb màquina perforadora de broca de vídia de 

12 mm., uns forats amb diagonal i entrellaçats, per poder inserta les varetes roscades d 'acer 

inoxidable, que s’embotiran amb morter de resina especial.

Acabades les operacions anteriors, en que els recosits quedaran separats de 30 a 50 cm. 

segons els casos, es rejuntarà tota l'esquerda i zones properes amb morter igual a l´existent.

RAM DE PALETA

Correspon a l'ofici general de paleteria que intervé en la totalitat de l' obra.   

A continuació  s'indica  les  especificacions concretes del projecte.

Arrebossat amb morter de ciment pòrtland reglejat per a revestir amb morter tipus 

M-7,5/A, inclòs medis auxiliars, i preparat  per a rebre el revestiment fixat en el projecte.-

Restaran incloses les parts proporcionals d'arestes, cants, etc., es deixarà una mica bast per 

rebre el ciment-cola dels alicatats.

ENVANS.-

Els  envans  serà  de  la tipologia i gruixos indicats per a cada diferent ubicació.

Envans fets amb totxana de canto de 9 cm. de gruix, presos amb morter de pòrtland 

tipus M-7,5/A no portants.-

Envans fets amb totxana de canto de 9 cm. de gruix, presos amb morter de pòrtland tipus 

M-7,5/A no portants. 

Es complirà la Norma Tècnica Espanyola PTL. 

S’estrebarà amb guix o escuma l'entrega de l'envà al forjat superior.
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Reforç d´envans o paret semblant, amb xarxa d’arrebossar de morter de  pòrtland tipus 

M-7,5/A, deixant-la preparat el parament per revestir.-

Reforç d´envans o paret semblant, amb xarxa d’arrebossar de morter de  pòrtland tipus M -7,5/A, 

deixant-la preparat el parament per revestir.

VENTILACIÓ.-

Correspon  a  la  ventilació  d'aire i, si s'escau, sortides   de   fums   o   gasos  necessàries  pel  

seu funcionament.

Serà d'aplicació l'exigència bàsica DB-HS-3 del CTE, i tanmateix les disposicions del RITE, 

també la Llei de prevencions de riscos laborals segons el Real decret 486/1997, en que fa 

referència a les condicions ambientals, temperatura, humitat relativa i sistemes de ventilació.

En relació a l'ITC-BT-29, pel que fa referència als aparells corresponen a la categoria 3 que 

asseguren un nivell normal de protecció, que són conformes a la declaració CE, en tot cas 

s’entén que no hi pot haver gasos, vapors o boira amb quantitat suficient per produir una 

atmosfera inflamable. Classe I.

L'eliminació del CO es produirà per ventilació directa al carrer, i tanmateix pel detector automàtic 

de CO previst, que posarà en funcionament els ventiladors, per eliminació de fums directament 

a la coberta.

Ventilació forçada en locals humits CTE-HS-3, per extracció d'aire.-

L’extracció serà forçada en tots els locals humits, per extreure l 'aire de l'habitatge o locals en 

general, i que estarà previst entrar per les finestres, passos i portes, d'acord amb el que 

estableix el vigent CTE-HS-3.

Els tubs, que seran independents per a cada toma, és portaran fins a l 'exterior, seran de 110 

mm. de PVC per locals humits, i una canonada addicional per la cuina de 160 mm. estaran 

dotats de tots els accessoris, grapes, colzes, enllaços, etc.....

Optativament, és podrà adaptar un sistema global per tot l´edifici, en aquest cas l’extractor serà 

únic amb sortida, generalment per la coberta, acabada amb un barret de protecció de les aigües 

de pluja.

Ventilació en els locals de sortida d'aire per usos varis de diàmetre 200/300 mm. de PVC.-

Els locals de les sales d'usos varis o complementaris tindran la ventilació indicada en els 

plànols amb tub  de  PVC  de diàmetre mínim reglamentari o superior si ho assenyala la 

Reglamentació específica.

Extractor per ventilació en banys o locals humits segons el CTE-DS-3, inclós instal.lació 

amb regulació de velocitat.-

En els banys o locals humits es preveurà una instal.lació addicional amb extractor, per 

correspondre a local humit, amb una capacitat de 100/200 m3/h. per unitat de local humit.

S'ubicarà a la part interior del barret de la xemeneia de la part exterior de la coberta.

Estarà dotat de totes les instal.lacions elèctriques i mecanismes de control pel seu bon 

funcionament, la capacitat global de l'extractor serà la suma del nombre de locals humits que 

s'agrupin.

S'instal.larà un potenciometre a prop del quadre general eléctric a l 'entrada del local, per regular 

la velocitat o per si s'escau deixar-ho tancat.

Extractor per la ventilació forçada en locals públics humits CTE-HS-3, per extracció 

d'aire.-

Extractor per la ventilació forçada en locals públics humits CTE-HS-3, per extracció d'aire.

L’extracció serà forçada en tots els locals humits, per extreure l'aire del local en general

Estarà previst entrar per les finestres, passos i portes, d'acord amb el que estableix el vigent 

CTE-HS-3.

L’extractor, anirà instal·lar directament a façana de diàmetre indicat als plànols, es posarà en 

funcionament mitjançant un control de presencia i , tanmateix, en funció del grau d’humitat i del 

CO2 existent al local, garantint, com a mínim, 5 renovacions d´aire per hora.
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Control digital per equips de ventilació horitzontal en locals humits amb control 

d'humitat regulable, amb extractor auxiliar, per obtenir con a mínim sis renovacions 

d'aire per metre cúbic hora.-

Control digital per equips de ventilació horitzontal en locals humits amb control d 'humitat 

regulable, amb extractor auxiliar, per obtenir con a mínim sis renovacions d 'aire per metre cúbic 

hora.

El ventilador es posarà en funcionament automàticament quan el detector d 'humitat sobrepassi 

la humitat preestablerta que d'acord amb el RITE estarà a l'entorn del 50 %.

El ventilador - extractor, pot ser a criteri de la propietat amb intercanviador de calor.

Serà tipus especial horitzontal amb un cabal indicat i numero de renovacions per hora al apartat 

d´extracció.

Estarà dotat d'un sensor d'humitat i d'un regulador de velocitat, amb posició de control automàtic 

i manual.

Detector de presència o de moviment  automàtic, per ventilació interior, amb control de 

temps, nivell de CO2, humitat, etc... integrat en el propi detector.-

Detector de presència o de moviment  automàtic, per ventilació interior, amb control de temps , 

nivell de CO2, humitat, etc... integrat en el propi detector.

En el lloc indicat en els plànols s'ubicarà un detector de presència automàtic, pel control de la 

ventilació interior, etc. integrat en el propi detector.

La durada serà regulable, en funció del temps que calgui per mantenir una ventilació idònia.

Reixa de ventilació metàl·lica amb acabat galvanitzat o pintada, de les mesures indicades 

en els plànols, podrà ser d'inox., estarà dotada de tots els accessoris, tals com grapes, 

abraçadores, etc. La mesura mínima serà de 20 x 20 cm.-

Reixa de ventilació metàl·lica amb acabat galvanitzat o pintada, de les mesures indicades en els 

plànols, podrà ser d'inox., estarà dotada de tots els accessoris, tals com grapes, abraçadores, 

etc. La mesura mínima serà de 20 x 20 cm.

Reixa de ventilació metàl·lica amb acabat galvanitzat o pintada, de les mesures indicades 

en els plànols, podrà ser d'inox., estarà dotada de tots els accessoris, tals com grapes, 

abraçadores, etc. La mesura mínima serà de 30 x 30 cm.-

Reixa de ventilació metàl·lica amb acabat galvanitzat o pintada, de les mesures indicades en els 

plànols, podrà ser d'inox., estarà dotada de tots els accessoris, tals com grapes, abraçadores, 

etc. La mesura mínima serà de 30 x 30 cm.

ENRAJOLATS.-

Enrajolats  de  parets  amb material ceràmic de mesures varies  i  colors  i  dibuixos a 

determinar, col·locats amb ciment-cola, amb doble encolat.

Els   enrajolats   de   les  parets  tenen  una  funció protectora   i   decorativa,   resistent  als  

usos  i ambients a que estan sotmesos.

Sobre   els   paraments   prèviament   arrebossats,  es col·locaran   les   peces  ceràmiques  

amb  ciment-cola especial  estesa  a  la pinta. 

Es col·locaran les peces especials  segons el disseny del lloc a revestir. 

Si cal, es formaran juntes de dilatació. 

Es  rejuntaran  amb  vorada especial o ciment blanc, en els  punts  de molta humitat es 

reforçaran amb sicaflex o material semblant. 

En  tot  cas  la  impermeabilització  de  locals humits restarà  garantida, es col·locaran arestes 

especials en   els   cantons  que  resultin  compatibles  amb  el material de revestiment.

Revestiment de rajola de 20 x 20 / 30 x 40 sobre arrebossat, amb doble encolat, preu base 

de 20 €/m2, i de color i tipus a escollir.-

Revestiment de rajola de 20 x 20 / 30 x 40 sobre arrebossat, amb doble encolat, preu base de 

20 €/m2, i de color i tipus a escollir.

Es  revestirà  amb rajola el banys i serveis fins l 'alçada de  1'20  mts. amb rajola de 20 x 20 / 30 

x 40 del color i sanefes, si s´escau, a determinar. Es col·locarà amb ciment especial, sobre 



 102.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER 

A SALA DE VETLLES

arrebossat amb doble encolat, rejuntada amb borada de mateix color de la rajola.

Es  complirà  amb  la  Norma  Tècnica Espanyola RPA, el revestiment s'aplicarà segons la 

Norma RPA-4.

Es preveuran totes les formes i peces especials.

Sòcol de gres semblant al paviment, col·locat amb doble encolat de ciment cola i rejuntat 

amb borada d'epoxi, col·locat en terrasses o semblants.-

El sòcol  de  gres  de  textura  i mesures semblants al paviment, col·locat amb doble encolat de 

ciment cola i rejuntat amb borada d'epoxi, col·locat en terrasses o semblants.

Per darrera el sòcol es mantindrà la capa d'impermeabilització de butilo, que serà protegida amb 

morter per rebre l'esmentat sòcol.

REVESTIMENT DE PARETS.-

Correspon   als  diferents  tipus  de  revestiments  en parets, segons la ubicació que s'exposi.

Emmarcat interior d'entrega del revestiment de plaques de guix a les finestres i 

balconeres existents, mitjançant una motllura o llata de fusta polida de 5 x 7 a 5 x 10 cm., 

inclosa una repisa de fusta interior.-

Emmarcat interior d'entrega del revestiment de plaques de guix a les finestres i balconeres 

existents, mitjançant una motllura o llata de fusta polida de 5 x 7 a 5 x 10 cm., inclosa una repisa 

de fusta interior.

D'acord  amb  l'assenyalat en els plànols s'emmarcarà l'entrega del revestiment de plaques de 

guix.

S'ancorarà o graparà perfectament a la fàbrica d'obra.

Formarà  un  conjunt  amb les finestres o balconades, i la tipologia de fusta serà la mateixa.

REVESTIMENT DE SOSTRES.-

Corresponen  als  diferents  tipus  de  sostres  segons la ubicació que s'exposa.

Cel ras amb plaques de guix, tipus knauf, muntades amb guies i accessoris varis, amb 

una resistència al foc EI-30 minuts i composada per una placa de guix tipus DF de 15 

mm. de gruix, inclòs una capa de llana de roca tipus IBR amb capa de paper Kraft, que 

actua com a barrera de vapor, amb un total de 10 cm. de gruix.-

El sostre serà del tipus suspès amb perfileria creuada al mateix nivell, amb les seves 

corresponents peces especials.

COBERTA.-

Consistirà   en   la  cobriment  general  de  l'edifici, incloent les peces especials, lluernes, etc...

Es complirà les exigències bàsiques DB-HE-1 i DB-SE en relació a la seguretat estructural del 

CTE.

Arranjament de la coberta de pissarra existent, consistent en canviar lloses, tela etc... en 

mal estat.-

Tanmateix, es repassaran els zencs, peces especials, entregues, etc......, a l'efecte d'assegurar 

la seva complerta impermeabilització.

Es repassarà els parquets de les barbacanes, boquets, i fusteria de la coberta en general.

PAVIMENTS, REHABILITACIÓ EDIFICIS I VARIS.-

Correspon   a   les   partides  de  paviments  generals corresponent a la rehabilitació dels  

edificis i varis.

Paviment de formigó de 15 cm. de gruix tipus HM-20 assegut sobre 15 cm. Sobre  el  

terreny  prèviament compactat s’estendrà una capa  de tot-u tipus Z2 de 15 cm 

compactada al 90 % Proctor  Normal, acabat amb un ratllat, amb xarxat de 5 mm.-

Paviment de formigó de 15 cm. de gruix tipus HM-20 assegut sobre 15 cm. Sobre  el  terreny  
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prèviament compactat s’estendrà una capa  de tot-u tipus Z2 de 15 cm compactada al 90 % 

Proctor  Normal, acabat amb un ratllat, amb xarxat de 5 mm.

Sobre  el  mateix,  s’estendrà  el formigó procedent  de  planta  formigonera  del  tipus HM -20,  

fins  obtenir  una  capa vibrada de 15 cm. de gruix, acabant-se amb un ratllat. 

A  cada  4,00  m.  es farà una junta de dilatació que podrà  ser  serrada  o  amb junta de PVC, es 

formaran les  pendents  cap  als punts de desguàs assenyalats en els plànols. 

S'intercalarà un xarxat de 5 mm.

Paviment de gres porcellànic de 30 cm x 60 cm, col·locat amb doble encolat de 

ciment-cola i rejuntat amb borada d’epòxi, sobre paviment existent, o capa de morter 

previ, amb un preu base de 18 €/m2, a escollir sobre mostres a l´obra.-

Paviment de gres porcellànic de 30 cm x 60 cm, col·locat amb doble encolat de ciment-cola i 

rejuntat amb borada d’epòxi, sobre paviment existent, o capa de morter previ, amb un preu base 

de 18 €/m2, a escollir sobre mostres a l´obra. 

Correspon  al  paviment  de gres, de color a determinar col·locat    amb doble encolat 

ciment-cola,   deixant   una   junta perimetral  per  a  la  dilatació. 

El gres serà de tipus porcellànic antilliscant,  rejuntat amb borada d’epòxi, sobre paviment 

existent o capa de morter previ.

Es  col·locarà  a  l'estesa procurant que quedi  perfectament  pla i horitzontal, amb ciment -cola 

especial flexible per aquest fi. 

Es  deixarà  una  junta de 0'5 mm. entre peça i peça de gres,  i  tanmateix una junta perime

Paviment de granet buixardat de 40 x 60 x 4 cm., col·locat amb ciment cola, recolzat 

sobre una de formigó de 15 cm. de gruix existent.-

Es rejuntarà amb borada d'epoxi, inclourà les peces especials, i als punts o entregues difícils es 

completarà amb sikaflex.

SANEJAMENT GENERAL.-

Correspon  a  les instal.lacions generals de sanejament de  dintre i fora de l 'edifici, amb 

capacitat suficient per  a  l'evacuació  d'aigües  negres i de pluja que es puguin produir.

Connexió i ampliació entre els serveis existents d'aigua, i desguassos amb la nova o 

rehabilitada implantació.-

Correspon a la connexió i ampliació entre els serveis existents d 'aigua, i desguassos amb els de 

nova implantació. 

Tant  els  materials  de connexió com d'ampliació seran de les mateixes característiques i 

diàmetres que els existents.

Canonada de PE corrugat de doble capa amb unions de junta de goma tipus ISA-8 de 

diàmetre 160 mm. soterrada, asseguda sobre tot-u compactat, amb reforços pels canvis 

de direccions i a prop dels pous i accessoris amb formigó tipus HM-20.-

Canonada de PE corrugat de doble capa amb unions de junta de goma tipus ISA-8 de diàmetre 

160 mm. soterrada, asseguda sobre tot-u compactat, amb reforços pels canvis de direccions i a 

prop dels pous i accessoris amb formigó tipus HM-20.

Sobre  les  rases  prèviament  netes  amb  les formes i pendents adients es col·locarà el tub de 

PE corrugat de doble capa amb unions de junta de goma, asseguts i revestits amb tot -u 

compactat tipus ZA-20. 

S’estintolaran totes  les  rases d'alçada superior a 1'00 m.  perquè  es  pugui treballar amb 

seguretat al fons de la rasa. 

Al  fons  de  la rasa es col·locarà una capa de tot-u per adaptar-se a la forma del tub, en els llocs 

de canvi de direcció, junt amb els pous i amb els accessoris varis es reforçarà amb una longitud 

de 50 cm. per a cada costat amb formigó tipus HM-20, massissat totalment  la canonada. 

Una  vegada col·locats els tubs, es reomplirà amb tot-u els laterals,  compactant-los amb cura. 

La resta de   rasa   es  reomplirà  amb  material  procedent  de l 'excavació  amb  capes de 20 a 

30 cm., compactades al 95 % d'assaig Proctor Modificat. 

La resistència del tub a l'aixafament no serà inferior a 8 KN/M2.
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Sifó - bunera en recollida d'aigües, en locals humits d'alumini o inoxidable.-

Abastarà  la  recollida  d'aigües accidental de banys, sales  de  serveis  i varis semblants, per 

conduir-la a la xarxa de desguàs general.

En  els  llocs assenyalats en els plànols es col·locarà un  sifó -bunera d'alumini o inoxidable de 

mesures de 15 x 15 o  20  x  20  cm. al punt més baix per recollir les aigües, es juxtaposarà   al   

paviment o tela impermeabilitzant, si existís. 

Als banys, la mesura del sifó-bunera podrà reduir-se fins a 10 x 10.

Arqueta o sifó en desguassos horitzontals amb tubs enterrats, seran prefabricades de 

PVC.-

En  els  llocs assenyalats en els plànols es faran unes arquetes  de  40 x 40 pel fons de la 

canonada. Aquestes arquetes  seran PVC prefabricades, amb tots els seus accessoris. 

Encara que no seran   practicables   es  deixarà  una  senyal  en  el paviment o sostre per a la 

seva localització. 

Entre  l'edifici  i  la  xarxa general s'intercalarà un sifó  hidràulic  per  evitar  el  pas  de  

rosegadors i elements estranys. 

Es  complirà  la  Norma  Tècnica Espanyola ISS, per les arquetes  a  peu de baixant seran del 

tipus ISS-50, per les  arquetes de pas seran del tipus ISS-51, i pel sifó serà del tipus ISS-52. 

S’admetrà  que les arquetes puguin ser prefabricades de PVC.

Restauració dels serveis existents que resultin afectats com a conseqüència de 

l'execució de les obres, en els trams que constitueixen el projecte, Obra d´Edificació.-

Tal es el cas del serveis antics com altres elements desconeguts que puguin afectar l´obra .

Tanmateix s'inclou l'establiment xarxes provisionals que siguin necessàries pel seu  

abastament, per mantenir el servei.

També s'arranjarà l’accés a la finca, que hagués resultat malmès, com a conseqüència de la 

realització de les obres.

INSTAL.LACIONS D'AIGUA FREDA I CALENTA.-

Abarcarà  a  la  instal.lació  d' aigua general freda i calenta de tot l 'edifici. Es plantejarà els 

mecanismes, funcionament i manteniment de manera que afavoreixi l'estalvi de l'aigua.

Serà d'aplicació l'exigència bàsica DB-HE-4 i DB-HS-4 del CTE.

Xarxa de canonades amb tub de coure o tub de plàstic especial per aquest us.-

Les  canonades    seran   totes de    coure  i plàstic  de   les seccions  assenyalades  en els 

plànols, s'evitarà en lo possible  les  corbes i canvis de direcció excessius, el seu  diàmetre  ve  

assenyalat en  els plànols, tant per l'aigua  freda com calenta. 

A totes les canonades se’ls hi  donarà una lleugera pendent per poder desaiguar la instal·lació  

en  èpoques  de  desocupació, per lo que estarà previst dels diferents  punts  de  desguàs 

eventual. 

Pel  càlcul de la instal·lació es te en compte la Norma IFF.  

Per  les  especificacions solament es tindran en compte  els  tipus  esmentats  en la Norma. Per 

l'aigua calenta s'ha tingut en compte la Norma IFC. 

A  cada entrada de bany, cuina ó semblant si col·locarà unes  vàlvules  de  pas  per  poder  

independitzar  el recinte. 

Les unions aniran soldades o acoblades, utilitzant les peces especials per aquest fi, aniran 

protegides amb tub de PVC una mica més gran que el tub, serà de color vermell per l 'aigua 

calenta i color blau per l'aigua freda. 

A proposta de l’instal·lador, es podrà substituir per tubs de marca acreditada i cabals 

equivalents.

Si fos el cas, s´aprofitarà el termo elèctric existent, i es reconnectarà a la nova instal·lació.

INSTAL.LACIONS MATERIAL SANITARI.-Bany

Abarca   al   conjunt  del  material  sanitari,  inclòs accessoris   i  petites  instal·lacions  

vinculades  al mateix.
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El  material  sanitari  serà  del  tipus  escollit  per la  propietat,  els  petits materials seran tant 

mateix de qualitat  superior. 

Estaran  previstos  tots  els accessoris  com  rapisses,  espongeres, saboneres, miralls, etc.. 

per a tots els aparells.

Les aixetes dels lavabos, bidets, aigüeres, dutxes, etc..... estaran dissenyades per economitzar 

l'aigua, en qualsevol cas tindran un cabal màxim de 12 l/min., amb un mínim de 9 l/min a una 

pressió d'1,00 at.

Les cisternes dels vàters hauran de disposar de mecanismes de doble descàrrega o de 

descàrrega regulable.

Pel cas d'equipaments públics, les aixetes disposaran de mecanismes temporitzadors o de 

detecció de presència.

Serà d'aplicació l'exigència bàsica DB-HS-4 i DB-HS-5 del CTE.

Material sanitari per lavabo en equipaments, amb aixetes d'estalvi d'aigua, material 

sanitari tipo Compo o semblant.-

Material sanitari per lavabo en equipaments, amb aixetes d 'estalvi d'aigua, material sanitari tipo 

Compo o semblant

El material sanitari serà de primera qualitat, de sèrie senzilla, color blanc, i estarà composat pels 

elements indicats en els plànols, dotats de tots els accessoris i aixetes tipus 

monocomandament. 

El  lavabo  serà  rectangular sense peu, la aixeta cromada del tipus monocomandament del 

sistema automàtic d'estalvi d'aigua. 

Tots  els  accessoris  seran  de  porcellana del tipus alicatat,  seran  complerts, per penjar , 

deixar els objectes, papereres, mirall amb punt de llum, varis etc... 

S'inclouen  totes les partides i accessoris de connexió pel subministra d'aigua i desguassos.

INSTAL.LACIONS D'ELECTRICITAT EN REHABILITACIÓ EDIFICI.-

Abarca  al conjunt de les instal·lacions d’electricitat de rehabilitació de l 'edifici, des de l´ampliació 

de les escomeses fins als punts de consum.

Els cables estaran exempts  d’halogenurs, no propagadors d 'incendi, i sense emissió de fums i 

opacitat reduïda.

Es preveu la instal·lació de tots els elements grafiats als projecte.

Per  a  les  instal·lacions d'electricitat es tindrà en compte  el  vigent  Reglament  de  Baixa  

Tensió, per aquest  projecte  a  nivell  operatiu  serà  d’oblidada observació el Reial Decret 

842/2002 del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, i tanmateix les normes i instruccions 

especifiques de la companyia de subministrament. 

Els cables estaran exempts d’halogenurs, no propagadors d 'incendi, i sense emissió de fums i 

opacitat reduïda.

Ampliació de l'escomesa de subministrament elèctric IER-1 de 30 a 40 Amp.-

Els  conductors  seran  de la secció necessària per cada fase, de coure  tipus DN -0.6/1 KV amb 

aïllament d’etilpropilè (EPR)  i  coberta  de policloprè (PCP) tipus flexible classe 5, lliures 

d’halogenurs. 

S’inclou la part corresponent a la documentació necessària per la legalització de l´ampliació i , 

tanmateix, les despeses de la companyia.

Línia de connexió entre els comptadors situats a la tanca de la finca i el quadre general 

de repartiment, al edifici.-

Compren la línia soterrada situada entre l 'equip de mesurament i el quadre general de 

repartiment, en cas que es trobin separats. 

La secció serà igual a l'escomesa. 

La conducció serà soterrada, protegida amb tub, de polietilè corrugat color vermell i diàmetre 80 

mm., es complirà la Instrucció ITC-BT-010. 

S´inclou moviment de terres, terraplenat, etc...

Ampliació del quadre elèctric, amb protecció i comandament tipus IER- 14, per adaptar-lo 

al canvi de potències pel subministrament de la finca.-
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S’ampliarà, amb els accessoris complementaris, tal es el cas de magnotèrmic, pies, contactors 

etc..., pel bon funcionament de d’instal·lació.

Derivacions o muntants des de el quadro general de l´equipament fins els punts de 

consum, segons les seccions indicades als plànols.-

Les  derivacions  individuals podran ésser constituïdes per cables de baixa emissió de fums i 

gasos corrosius :

- Conductors aïllats a l'interior de tubs encastats. 

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

- Canalitzacions prefabricades. 

Els  tubs  que  es  destinin a contenir els conductors d 'una derivació individual   hauran d'ésser  

d'un diàmetre  nominal  que  permeti  ampliar la secció dels conductors  inicialment  instal·lats  

en un 50 per 100. 

En   les   esmentades  condicions  d’instal·lació,  els diàmetres  nominals  mínims  dels  tubs  

en derivacions individuals   seran   de   23  mil·límetres,  en  el  cas d'edificis  destinats  

principalment  a equipaments , i si s´escau, a altres usos.

El  nombre  de  conductors serà monofàsic, atenen a la importància del subministrament. 

Els  conductors utilitzats seran de coure.

La màxima caiguda de tensió admissible, que serà des del punt d’arrencament de  la  derivació  

individual , en una línia repartidora, fins  el  punt  de  connexió  del  dispositiu  privat de 

comandament i protecció.

Veure seccions mínimes en plànols de detall.

Instal·lacions de posada a terra on es connectaran totes les masses metàl·liques d'acord 

amb els Reglaments vigents.-

Abastarà  a  la instal·lació equipotencial global per a tot  l 'edifici,  on es connectaran totes les 

masses metàl·liques d'acord amb els Reglaments vigents.

-Definició.-

La instal·lació de posada a terra resta definida per:

• La   resistència   elèctrica   que  ofereix  la  línia, considerant  les sobretensions i corrents de  

defecte que puguin  originar-se  a les instal·lacions elèctriques, antenes,   parallamps   i    grans   

masses   metàl·liques estructurals o d'un altre tipus.

Polsador o interruptor encastat tipus IEB-46. ( Model Simon 82 color a determinar ).-

Polsador o interruptor encastat tipus IEB-46. ( Model Simon 82 color a determinar )

Correspondrà al tipus IEB-46, la caixa serà de PVC o semblant, per  a  10  Amp.  de  250 V., 

mecanismes de contacte de plata, i les bases de porcellana o melamina. 

Sobre mostres es triarà el model a col·locar.

Endoll d'ús general fins a 16 Amp. de 230 V., amb connexió a terra. Tipus IEB-50 estanc. ( 

Model Simón 82, color a determinar).-

Endoll d'ús general fins a 16 Amp. de 230 V., amb connexió a terra. Tipus IEB-50 estanc. ( Model 

Simón 82, color a determinar)

La  instal·lació abastarà  la  part  proporcional  de caixa  de  derivació IEB -45, conductors de 

1.000 V. de 2 x   2'5  +  2'5,  toma  terra,  petits  materials,  tub corrugat i endoll pròpiament dit 

IEB-32 + IEB-15. 

Estarà previst l'acoblament d'un petit accessori o tapa, o ubicats a una alçada suficient per 

evitar que els nens hi posin els dits.

Endoll d'ús per calefacció o electrodomèstics a partir de 2.000 W., fins a 16/25 Amp. tipus 

encastat, amb connexió al terra IEB-51. ( Model Simón 82, color grafit ).-

Endoll d'ús per calefacció o electrodomèstics a partir de 2.000 W., fins a 16/25 Amp. tipus 

encastat, amb connexió al terra IEB-51. ( Model Simón 82, color grafit )

Els endolls per a calefacció o electrodomèstics seran de tipus "xuclo" de 16 a 25 Amp., encastat 

de color grafit amb connexió al terra IEB-51. 
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La instal·lació comportarà la part proporcional de caixa de derivació IEB -45, cable de 1.000 V. de 

2 x 4 + 4 mm., petit material, tub corrugat, i endoll pròpiament dit IEB-33 + IEB-19.

ENLLUMENAT.-

Els  punts  de  llum  es  situaran  d'acord  amb el que s'indica  en  els  plànols,  es  

complementaran amb els diferents   tipus   de   làmpares  especificats  en  el projecte.

Serà d'aplicació l'exigència bàsica DB-H-3.

Lluminària downlights encastable de 20w leds, tipus EDM de color blanc.-

Lluminària downlights encastable de 20w leds, tipus EDM de color blanc.

Les  lluminàries  consistiran en un focus encastat en el sostre amb accessoris, amb làmpada 

de leds tipus downlights, incloent la part proporcional de línia fins l´equip de maniobra.

Es dotarà de tots els accessoris.

Lluminària tipus T-2 consistent en una làmpada de regleta metàl·lica fluorescent  amb 

regleta de leds complerta de 5/7 W/ml., amb reixeta decorativa i protectora.-

S'escolliran sobre obra.

Punt de llum exterior, tipus focus estanc de 30 W. de leds, amb detector de moviment per 

l'enllumenat.-

En el lloc indicat en els plànols s'ubicarà els punts de llum tipus focus estanc de 30 W. de leds 

amb detector de moviment per l'enllumenat.

Quedarà a una alçada mínima de 2,50 m.

Detector de presència o de moviment  automàtic, per l'enllumenat interior, amb control 

de temps, nivell d’il·luminació, etc. integrat en el propi detector.-

En el lloc indicat en els plànols s'ubicarà un detector de presència o de moviment automàtic, per 

l'enllumenat interior, etc. integrat en el propi detector, especials per exteriors.

La durada serà regulable, en funció del temps que calgui per mantenir l 'enllumenat en 

funcionament.

REGLAMENT INCENDIS Segons CTE.-

En  el  projecte  s'ha tingut en comte les disposicions del  vigent codi tècnic a l´apartat DB-SI 

Seguretat en cas d´incendi, per lo que fa referència a edificis de pública concurrència. En 

resum, es complimenta les següents qüestions: 

1) Hidrant.

- Es preveu un hidrant tipus H-100 senyalitzat a prop de la nova edificació. 

2) Alçada de l'edifici.

- L'alçada de l'edifici és inferior a 15,00 m. 

3) Estabilitat del foc.

- L'estructura general serà EF-90, la coberta EF-60. 

4) Compartimentació.

- En altres edificis serà RF-120. La sectorització serà pel conjunt de l'edifici. 

5) Separacions

.- Entre dependències RF-60. 

6) Escales. (exteriors)

- Amplada 1'40 m., superior a la mínima d'1,00 m. alçada salvada inferior a 3,20 mts. 

7) Tipus de materials.

- Parets i sostres M-1. Fusteria acabada amb barnís innifug. Materials de decoració: s'aportarà 
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els corresponents certificats de reacció de comprotament al foc de la classe M0 o M 1, en funció 

dels acabats definitius. 

8) Sortides.

- Es preveuen sortides directament al carrer per la planta baixa i altell directes a la via pública.

Lluminària de senyalització o emergència per a una superfície de 28'00 m2. i durada d'una 

hora, de 140 lumens.-

Es  preveurà  en  els llocs assenyalats en els plànols, la   situació   de   l 'enllumenat  de  

senyalització  i emergència,  d'acord  amb  el vigent Reglament de Baixa Tensió i Normes contra 

incendis. L'enllumenat  d'emergència  entrarà  en funcionament en el moment que la tensió 

nominal baixi a menys del 70 %, funcionarà   durant   un   mínim  d'una  hora,  amb  un 

enllumenat de 3 a 5 lux. L'enllumenat  de senyalització serà de característiques semblants, amb 

un enllumenat mínim d'un lux.

Protecció dels elements estructurals de fusta i ferro.-

Protecció dels elements estructurals de fusta i ferro.

Es protegiran tots els elements estructurals de ferro amb morter especial ignífug, i tanmateix 

tots els elements estructurals de fusta i sota coberta del mateix material   amb   vernís  ignífug ,  

fins  arribar  a  la resistència   del   foc  assenyalada  per  la  vigent normativa d 'incendis 

específica per a cada ús.

També, en relació a la fusta, es podrà sobredimensionar les seccions, per compensar la zona 

cremada amb la resta existent.

Tanmateix, es pot utilitzar l'alternativa, en cas que l'element metàl·lic es revesteixi de fusta, 

utilitzar el conlit de 20 mm., revestit posteriorment, així com utilitzar pintures protectores del foc 

en las seccions assenyalades per el càlcul.

AEROTERMIA.-

La proposta d’aerotèrmia és una energia renovable que aprofita l 'energia tèrmica existent a l'aire 

i la transmet a l'interior de l'habitatge per tal de proporcionar calefacció, refrigeració i aigua 

calenta sanitària, en funció de quines siguin les necessitats de confort de l'habitatge.

Mitjançant la bomba de calor aerotèrmia inverter, una tecnologia eficient i sostenible que 

aconsegueix estalvis molt significatius en la despesa energètica de la llar i redueix les emissions 

directes de CO2.

Bomba de calor inverter aerotherm compacte per l'habitatge o equipament, accessoris 

varis, canonades, instal·lació elèctrica posta en funcionament per a una potència efectiva 

de 8/9 Kw. per el fred i 9/9,5 Kw per la calefacció i centraleta de control i regulació i unitat 

exterior.-

Bomba de calor inverter aerotherm compacte per l 'habitatge o equipament, accessoris varis, 

canonades, instal·lació elèctrica posta en funcionament per a una potència efectiva de 8/9 Kw. 

per el fred i 9/9,5 Kw per la calefacció i centraleta de control i regulació i unitat exterior.

L'equip de la bomba de calor-aire-aigua aerotherm individual per l´habitatge, es composa per 

una bomba de calor de 3 Kw., tipus reversible, refrigeració i calefacció, amb un rendiment de 

cop de 4.

L'equip serà complert incloent bomba de recirculació per la modulació inverter, aïllament sonor , 

amb refrigerant R410A, amb els seus corresponents circuits, subministrament d 'aigua potable i 

electricitat amb les seves proteccions.

Tanmateix, inclou els reguladors, proteccions, sondes exteriors, vas d'expansió, vàlvules 

generals, claus, incloent un regulador automàtic, inclòs canonades d 'aigua calenta i aigua freda 

amb tots els seus accessoris i aïllaments.

Tota la instal·lació estarà dotada d'una centraleta de control i regulació especial per aquest ús 

anomenada munticlima o semblant.
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Termòstat digital per equips francoil o splits, cablejat i instal·lat sobre paretó compatible 

amb francoils o splits, selector de temperatura, tipus de funcionament (apagar/fred/calor) 

i velocitat de ventilador (baixa/mitjana/alta), per control simultani de ventiladors segons 

grau d'humitat i CO.-

Termòstat digital per equips francoil o splits, cablejat i instal·lat sobre paretó compatible amb 

francoils o splits, selector de temperatura, tipus de funcionament (apagar/fred/calor) i velocitat 

de ventilador (baixa/mitjana/alta), per control simultani de ventiladors segons grau d'humitat i 

CO.

Subministrament i instal·lació complementària d'splits, canonades, equip de control i 

varis vinculats a la calefacció i refrigeració en planta, connectats a la bomba de calor, per 

a una potència nominal de 2,5/3 Kw.-

Subministrament i instal·lació complementària d'splits, canonades, equip de control i varis 

vinculats a la calefacció i refrigeració en planta, connectats a la bomba de calor, per a una 

potència nominal de 2,5/3 Kw.

Arbrat de protecció per l´equip de climatització composat per la plantació d´arbres 

autòctons de fulla perenne.-

La maquina es recolzarà sobre una solera de formigó HM-30 de 2,00 x 3,00 m x 0,20 de gruix

ENGUIXATS.

Abarca  al  conjunt  d'enguixats  per  parets i sostres fets amb pasta de guix, segons la Norma 

NT-RPG.

Enguixats a la bona vista en parets, de  manera  que  quedin  perfectament  llisos  i 

plans.-

Enguixats a la bona vista en parets, de  manera  que  quedin  perfectament  llisos  i plans.

Correspon als enguixats a la bona vista segons Norma NTE-RPG-1.974.

S'utilitzarà  guix  blanc  tipus  retardat i cantoneres metàl·liques en les cantonades tipus 

RPG-14. 

El  guix  complimentarà  l'establert en el Plec General de  Condicions  de  "guixos  en obres 

oficials", segons Ordre de 22-2-1.966. 

Per a les parets, es realitzarà un guarniment tipus RPG- 10  i  un  lluit  RPG-12. Tot això, d'acord 

amb la Norma NTE-RPG-1.974.

MANYERIA.-

Abarca  a  tot el conjunt d'obres d'aquest ofici que es determinen gràficament en el projecte.

Es tindrà en compte l'exigència bàsica DB-SU-1 del CTE.

Barana de passamà d'acer inoxidable alicatat a la paret, amb els suports necessaris i 

acabats amb corba de diàmetre de 40 mm.-

Complirà les normatives sobre barreres arquitectòniques. 

Les mesures indicades en els plànols.

AÏLLAMENT TÈRMIC.-

L'aïllament  tèrmic  serà  de  la  forma i tipus que es determina  en  el  projecte, a fi de donar 

compliment a la vigent normativa d'aïllament tèrmic.

Es tindrà en compte l'exigència bàsica d'estalvi d'energia HE-1 del CTE.

Es  complirà  l'exigència bàsica d'estalvi d'energia HE-1 del CTE, sobre aïllament tèrmic de les 

instal·lacions en especial el següent:

-Generalitats.- 

Amb   la  finalitat  d'evitar  els  consums  energètics supèrflues,  els  aparells,  equips  i  

conduccions que continguin  fluïts a temperatura inferior a l 'ambient o superior  a  40 ºC 

disposaran d'un aïllament tèrmic per reduir les pèrdues d'energia.
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L'aïllament  tèrmic  d'aparells,  equips  i conduccions metàl·liques   que   la  temperatura  de  

disseny  sigui inferior  a  la del punt de rosada de l 'ambient en que es trobin,  sigui impermeable 

al vapor d'aigua, o almenys restes  protegit. 

Una  vegada  col·locat, per una capa que constitueixi una barrera de vapor.

Els  aparells,  equips i conduccions de la instal·lació hauran  de restar aïllats d 'acord amb les 

exigències de caràcter  mínim  que  a continuació s 'assenyala, atenent que  en  qualsevol  cas,  

les  pèrdues tèrmiques globals horàries  no  superin  els assenyalats a la Instrucció Tècnica 

IC-04.

Aïllament en canonades d'aigua freda amb colles especials, en entrades i muntants per 

edifici, amb gruixos segons normes RITE.-

Totes   les   canonades  es  revestiran  amb  una  capa d 'escuma  de  poliuretà  folrat  amb una 

tela de PVC de tipus  prefabricat,  el  colzes  es  revestiran amb una colles rígida de PVC 

accessòria, amb gruixos segons normes RITE. 

Tot el conjunt es segellarà amb un cinta adhesiva.

Aïllament en canonades d'aigua calenta amb colles especials, des de caldera o escalfador 

fins els muntants o punts de distribució, segons normes RITE.-

Tots  els  tubs  es revestiran amb una capa d'escuma de poliuretà   folrat   amb   una  tela  de  

PVC  de  tipus prefabricat. Els  colzes  es  revestiran  amb una colles rígida de PVC accessòria. 

Tot el conjunt es segellarà amb una cinta adhesiva. 

Es complirà els gruixos mínims d'aïllament segons les instruccions tècniques complementàries 

RITE i ITE.

Aïllament parets format per planxa de guix de 15 mm. tipus estàndard, doble estructura 

de llistons de fusta de 2 x 2 cm.,  amb aïllament tipus TRISO-SUPER 10 de 35 mm. de 

gruix, situat a la part del mig, i acabats varis.-

Sobre els murs de façana existents, es repassarà les parets perquè quedin planes tapant els 

forats o varis, sobre aquesta superfície arranjada és col·locarà una llata de fusta en sentit 

vertical de 2 x 2 cm., situades a 60 cm. d’entreeix, sobre aquestes llates és col·locarà un 

aïllament multireflector anomenat TRISO-SUPER-10 de 35 mm. de gruix, de forma tensada, 

coincidint amb la vertical de les llates anteriors, és col·locarà una segona tira de llates de la 

mateixa secció, clavades o cargolades a les primeres, que serviran de base per a la col·locació 

de la planxa de guix tipus estàndard de 15 mm de gruix..

Es deixaran les plaques rejuntades i segellades amb pasta especial, preparades per rebre 

posteriorment la pintura.

FUSTERIA AMB ALUMINI.-

Correspondrà  a tots els elements de fusteria que s'han resolt amb alumini anoditzat de color a 

determinar.

Serà d'aplicació l'exigència bàsica DB-HE-1 i HS-1 del CTE.

Porta entrada prefabricada d'alumini color fosc amb vidriera,  d´una fulla, amb marc , 

pany de cop i clau, amb tancament automàtic i fre retenidor i barra antipànic, de 85 mm. 

de gruix i tancament amb vidre de seguretat 4 + 4 / 12 + 4 mm. de baixa emissió, amb 

tapajunts i accessoris varis.-

Porta entrada prefabricada d'alumini color fosc amb vidriera,  d´una fulla, amb marc , pany de 

cop i clau, amb tancament automàtic i fre retenidor i barra antipànic, de 85 mm. de gruix i 

tancament amb vidre de seguretat 4 + 4 / 12 + 4 mm. de baixa emissió, amb tapajunts i 

accessoris varis.

Les mesures de 1,00 x 2,00 m. d'acord amb el grafiat dels plànols, correspondran a un tipus 

Cor-70, amb estructura AR-62 o semblant, col·locades sobre premarc.

Porta interior  per banys tipus P-607, amb marc senzill de 4/10 amb porta prefabricada de  

plafons de 35 mm. de pi amb guies corredisses, maneta, passador i varis.-

Porta interior  per banys tipus P-607, amb marc senzill de 4/10 amb porta prefabricada de  

plafons de 35 mm. de pi amb guies corredisses, maneta, passador i varis.
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Es  complirà  la Normativa NTE-PPM, serà de les mesures assenyalades  en  els  plànols,  tant 

la porta com els marcs,  el  tapajunts  serà  triat  sobre  obra  formant conjunt amb la porta . 

S'inclourà   la   pintura,   composada   per  una  capa d 'imprimació i dues capes de vernís 

especial, estaran previstes d'airejadors d'aire.

Porta interior tipus P-741, d'una fulla amb marc senzill de 4/10 amb porta prefabricada 

plana i xapada estratificada, maneta i varis.-

Porta interior tipus P-741, d'una fulla amb marc senzill de 4/10 amb porta prefabricada plana i 

xapada estratificada, maneta i varis.

Es  complirà  la Normativa NTE-PPM, serà de les mesures assenyalades  en  els  plànols,  tant 

la porta com els marcs,  el  tapajunts  serà  triat  sobre  obra  formant conjunt amb la porta . 

Estaran previstes d'airejadors d'aire.

Porta interior plegable de dos fulles amb acabat de melanina, color a determinar, 

amplada de 24 cm. de lamel·les, carril d´alumini lliscant i rodes, amb ferramenta d´inox, i 

una alçada total de 2,50 i amplada de 4,50.-

El  marc  serà  de  fusta  de  pi  de  100  x  140 mm, i s'acabarà  d'acord  amb les 

especificacions de la resta de  portes  de  l´equipament, anirà reforçat per la part superior amb 

un perfil metàl·lic galvanitzat en forma U, per evitar la seva deformació vertical, portarà  tanca  

de clau i imant.   

Les mesures definitives es prendran sobre l´obra.

Complirà   amb   la   Norma   Tècnica   NTE-PPM corresponent al tipus segons plànols de detall 

P-30.

Armari prefabricat de fusta contraxapada, de color blanc 100 x 50 x 70 cm. i acabat amb 

melamina.-

Composat per postada superior, dos estants, dos tampes i tancament d’imant, incloent 

accessoris, complements, muntatge i col·locació sobre l´obra, d´utilització multiusos.

PINTURA.-

La  pintura  s'iniciarà  quan  hagin  acabat  tots  els oficis  i  es pugui garantir que no patirà 

afeccions de tercers. 

Serà  de  característiques que s'indica en les partides del projecte.

-Condicions generals d'execució.- 

• Estaran  col·locats  i  muntats  tots  els elements que han d 'anar   en  el  parament  com  

bastiments  de  portes, finestres, canalitzacions, instal·lacions i baixants. 

• Es  comprovarà  que  la  temperatura  ambient  no sigui superior de 28ºC ni inferior a 6 ºC. 

• El  sol  no incidirà directament sobre el plànol d'aplicació. 

• Es  comprovarà  que en les zones properes als paraments a  revestir  no  hi  hagi  

manipulació ó  treball  com elements  que  desprenen  pols  ó  deixen partícules en suspensió. 

• La superfície d'aplicació estarà plana i llisa. 

• Segons  el  tipus  de suport ó superfície a revestir es considerarà: Superficies   de   guix ,   

ciment,  ram  de  paleta  i derivats. 

• La   superfície   del  suport  no  tindrà  una  humitat superior  del  6  %,  havent-se  eixugat  

per  aeració natural. 

• S’eliminaran   tant   les  eflorescències  salines  com l 'alcalinitat  abans de procedir a pintar 

mitjançant tractament  a  base d'una dissolució en aigua calenta de sulfat   de   zinc   ó  sals  de  

fil·losilicats  en  una concentració entre 5 ó 10 %. 

• Les  taques  superficials  produïdes  per rovell, a més del  rascat  ó eliminació amb fregall , 

es desinfectaran rentant amb dissolvents fungicides. 

Les  taques originades per humitats internes que portin dissoltes  sals  de  ferro, s’aïllaran 

mitjançant una ma de cloro-cautxú diluït, ó productes adients.

Pintura en fusteria interior amb xelamon i dues capes de xilidecor, o vernís especial, del  

color a escollir.-

El  tipus de pintura correspondrà a la Norma NTE-RPP-43 i RPP-3. 
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Les  parts estructurals tals com bigues, pilars, etc.., es  pintaran  amb  pintura ignífuga especial 

per aquest fi.

-RPP-43.Vernís sintètic sobre fusta-aspecte.

Revestiment  amb  aspecte  mat,  setinat  o brillant en elements  interiors  i brillant o setinat en 

exteriors, acabat  llis i transparent, on es precisi resistència a la intempèrie, al fregament i bona 

retenció del brillo. 

-RPP-3.Imprimació per a fusta.

Imprimació  formada  per  un vehicle fixe a base d'olis de llinosa, vernissos grassos i resines 

alquídiques. 

Resistirà  l'acció  dels  tanins  de la fusta actuant de tapaporus  i  tindrà gran poder de 

penetració impregnant les fibres de la fusta.

Pintura en parets i sostres acabats al temple en locals varis.-

La  pintura  de  les  parets  i  sostres  enguixats,  es pintaran  al  temple, després de repassar 

els possibles defectes  de  l'obra, es donaran dues capes del color a determinar pel propietari. 

El  revestiment  tindrà  un acabat d'aspecte mat, i una mica rugós.  

No  es  col·locarà  si  existeix  perill d'humitat. 

Es complirà la Norma NTE-RPP-19.

Pintura ferramenta metàl·lica, neteja, capa de pintura antioxidant i dues capes d'esmalt 

per ferro de pintura mate de color a determinar.-

A  tota  la ferramenta metàl·lica, abans de col·locar-la en  obra,  es  donarà una capa de pintura 

antioxidant, i en cap cas es col·locarà amb guix. 

Els  que  quedin  vistos  s’acabaran  amb dues capes de pintura mate. 

El tipus de pintura correspondrà a la Norma NTE-RPP-2. -RPP-2.

NORMATIVA D'OBLIGAT CUMPLIMENT. EDIFICIS I EQUIPAMENTS(Revisat 

Nov.21).-

NORMATIVA TÈCNICA GENERAL APLICABLE ALS PROJECTES D'EDIFICACIÓ D'ACORD AL 

CTE.-

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 27/3/71): "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 dels 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 la construcció.

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s 'inclourà una relació de les 

normatives vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l 'execució de l'obra 

s'observaran les mateixes.

El marc normatiu actual de l'edificació es basa en la Llei d'Ordenació de l'Edificació, que es 

desplega amb el Codi tècnic de l'Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments 

i disposicions d'àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir present que, en molts casos, el 

text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN.

Paral.lelament, per garantir les exigències de qualitat de l 'edificació, les característiques 

tècniques dels productes, equips i sistemes que s 'incorporin amb caràcter permanent als 

edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de 

productes de construcció, i els Decrets i normes harmonitzades que la despleguen.
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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 amb la 

certificació energètica o el control de qualitat. 

ASPECTES GENERALS

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99), modificació: llei 52/2002. (BOE 31/12/02) Modificada pels 

Pressupostos generals de l'estat per a l'any 2003 art 105.

Codi Tècnic de l'Edificació

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d'errades (BOE 

20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l'edificació, en matèria 

d'accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat. (BOE 11.03.10)

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción

RD 1630/1992 modificat pel RD 1329/1995. ( marcatge CE dels productes, equips i sistemes )

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación

D 462/71 (BOE:24/3/71) modificat pel RD 129/85) (BOE: 7/2/85)

Normas sobre el libro de Órdenes y asistencias en obras de edificación

O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d'errors (BOE:6/7/71) modificada per l'O. 14/6/71 (BOE: 

24/7/91)

Libro de Ordenes y visitas 

D 461/1997, de 11 de març

Certificado final de dirección de obras

D. 462/71 (BOE:24/3/71)

Ley de Contratos del sector público.

Ley 30/2007 (BOE: 31-10-07)

Desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector público

RD 817/2009 (BOE: 15-05-09)

Llei de l'Obra pública

Llei 3/2007 (DOGC: 06-07-07)REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ

Ús de l'edifici.

-------------------

Habitatge.

Llei de l'habitatge
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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)

Altres usos.

Segons reglamentacions específiques.

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad 

para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de la LIONDAU, Ley de Igualdad de 

oportunidades y no discriminación y acceso universal.

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d'utilització i accessibilitat, SUA

CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d'utilització i accessibilitat.

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves coreccions d'errades (BOE 

20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l'edificació, en matèria 

d'accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat. (BOE 11.03.10 )

Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques

Llei 20/91 (DOGC 25/11/91)

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91.

D 135/95 ( DOGC 24/3/95)

Seguretat estructural

-----------------------------

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul.

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l'edificació.

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d'errades (BOE 

20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10).

Seguretat en cas d'incendi.

--------------------------------------

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d'incendi, SI
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CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d'Incendi.

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/3/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d'errades (BOE 

20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l'edificació, en màteria 

d'accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat. (BOE 11-03-10).

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d'Incendi

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Prevenció i seguretat en màteria d'Incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 15.05.10.

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, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d'errades (BOE 

20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l'edificació, en matèria 

d'accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat. (BOE 11.03.10)

Salubritat

--------------

CTE Part I Exigències bàsiques d'habitabilitat Salubritat, HS

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat

               HS 1 Protecció enfront de la humitat

               HS 2 Recollida i evacuació de residus
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               HS 3 Qualitat de l'aire interior

               HS 4 Subministrament d'aigua

               HS 5 Evacuació d'aigües

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/3/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d'errades (BOE 

20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10).

Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC: 16/7/2009)

Protecció enfront del soroll.

--------------------------------------

CTE Part I Exigències bàsiques d'Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d'errades (BOE 

20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10).

Ley del ruido

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003)

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007)

Llei de protecció contra la contaminació acústica.

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica.

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009). En vigor des de 17.11.09

Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOG: 16/7/2009)

Estalvi d'energia.

-----------------------

CTE Part I Exigències bàsiques d'estalvi d'energia, HE

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d'Energia.

       

                HE-1 Limitació de la demanda energètica.

                HE-2 Rendiment de les Instal.lacions Tèrmiques.
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                HE-3 Eficiència energètica de les instal.lacions d'il.luminació.

                HE-4 Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària.

                HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d'energia elèctrica.

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d'errades (BOE 

20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10).

Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L'EDIFICI

Sistemes estructurals.

-------------------------------

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul.

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l'edificació.

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments.

CTE DB SE A Document Bàsic Acer.

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta.

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica.

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l'estructura i Annexes C, D, E, F.

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d'errades (BOE 

20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10).

NCSE-02 Norma de Construcción Sismoresistente. 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)
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Sistemes constructius.

--------------------------------

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat.

CTE DB HR Protecció davant del soroll.

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica.

CTE DB SE AE Accions en l'edificació.

CTE DB SE F Fàbrica i altres.

CTE DB SI Seguretat en cas d'Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F

CTE DB SUA Seguretat d'Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d'errades (BOE 

20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l'edificació, en màteria 

d'accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat. (BOE 11.03.10)

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91

D 135/95 (DOGC: 24/3/95)

Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC: 16/7/2009)

SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERVEIS

Instal.lacions d'ascensors.

-------------------------------------

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, 

sobre ascensores.

RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98)

Reglamento de aparatos elevadores.

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66) correcció d'errades (BOE: 20/9/66) modificacions (BOE: 28/11/73; 

12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 25/11/81)

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas 

Complementarias.

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) regulació de l'aplicació (DOGC: 19/1/87) modificacions (DOGC: 

7/2/90). Derogat pel RD 1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23.

ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Tècnica Complementaria referida a ascensores electromecánicos .

O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91). Derogada pel RD 

1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment 

esmentats.
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Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de prescripciones 

técnicas.

Derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten els articles vigents del reglament 

anteriorment esmentats.

Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92)

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las 

inspecciones periódicas O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81)

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas.

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d'errors (BOE: 23/5/97)

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98)

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005)

Normes para a la comercialització i posada en servei de les màquines.

RD 1644/08 de 10 d'octubre (BOE 11.10.08)

Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d'aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i 

del Consell 95/16/CE, sobre ascensors.

O 31/06/99 (DOGC: 11/06/99), correcció d'errades (DOGC: 05/08/99)

Aplicació per entitats d'inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció 

periòdica  

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87)

Condicions tècniques de seguretat als ascensors.

O. 9/4/84 (DOGC: 30/05/84) ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90)

Aclariments de diferents articles del "Reglamento de aparatos elevadores"

O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82)

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda.

Instrucció 6/2006.

Instal.lacions de recollida i evacuació de residus.

-------------------------------------------------------------------

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus.

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificar per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d'errades (BOE 
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20/12/2007 i 25/1/2008)

Instal.lacions d'aigua.

------------------------------

CTE DB HS 4 Subministrament d'aigua.

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d'errades (BOE 

20/12/2007 i 25/1/2008)

CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària.

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) nodificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d'errades (BOE 

20/12/2007 i 25/1/2008)

Criterios sanitarios del agua de consumo humano.

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003)

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)

Reglament 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 higienucosanitàries 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 (aplicació 

obligàtoria 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)

Instal.lacions d'evacuació.

------------------------------------

CTE DB HS 5 Evacuació d'aigües

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/19/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d'errades (BOE 

20/12/2007 i 25/1/2008)

Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC 16/7/2009)
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Intal.lacions tèmiques.

-------------------------------

CtE DB HE 2 Rendiment de les Instal.lacions Tèrmiques (remet al RITE)

RD 413/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d'errades (BOE 

20/12/2007 i 25/1/2008)

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d'errades (BOE 28/2/2008)

Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energía.

RD 1369/2007 (BOE 23.10.2007)

Criterios higiénico-sanitarios para la pevisión y control de la legionelosis.

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)

Reglament d'equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries.

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel.losi.

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004 )

Instal.lacions de ventilació.

-------------------------------------

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior.

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d'errades (BOE 

20/12/2007 i 25/1/2008)

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d'errades (BOE 28/2/2008)

CTE DB SI 3.7 Control de humos.

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) modificar per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 

984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008), RD 

173/2010 (BOE 11.03.10)

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Instal.lacions de combustibles.

-------------------------------------------

Gas natural i GLP
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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.

Es regula el llibre de l'edifici dels habitatges existents i es crea el programa per a la revisió de 

l'estat  de conservació dels edificis d'habitatges

D. 158/97 (DOGC: 16/7/97)

Requisits mínims d'habitibilitat en els edificis i de la cèdula d'habitibilitat

D 259/2003 (DOGC: 30/10/03) correcció d'errades: DOGC: 6/02/04)

Accessibilitat.

-------------------

Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques

Llei 20/91 DOGC: 25/11/91

Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91

D 135/95 DOGC: 24/3/95

Ley de integración social de los minusválidos 

Ley 13/82 BOE 30/04/82

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes

RD 314/2006 "Codi Tècnic de l'Edificació" BOE 28/03/2006

Telecomunicacions.

---------------------------

Infraestructures comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE:28/02/98), modificación Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005)

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a 

los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de 

equipos y sistemas de telecomunicaciones

(deroga el RD 279/1999, (BOE 9/03/99; d'aplicació a Catalunya en quant el servei de telefonia 

bàsica).

RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003)

Orden CTE/1296/2003, por lo que se desarrolla el reglamento reguladores de las 

infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los srvicios de 

telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 

sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003.

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo (BOE 27.06.2003)

Modificació de l'àmbit d'aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de Ordenación de 

la Edificación

Ley 38/1999 (BOE 6/11/99)

Canalitzacions i infraestructures de radiofusió sonora, televisió, telefonia bàsica i altres serveis 
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per cable als edificis.

D 172/99 (DOGC: 07/07/99)

Norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a l 'accés 

al servei de telecomunicacions per cable

D 116/2000 (DOGC: 27/03/00)

Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i 

distribució dels senyals de radiofusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents 

d'emissions terrestres i de satèl·lit 

D 117/2000 (DOGC: 27/03/00)

Reglament del registre d'instal·ladors de telecomuncacions de Catalunya

D 360/1999 (DOGC: 31/12/99) D. 122/2002 (DOGC: 30/04/2002)

Requisit bàsic de seguretat.

---------------------------------------

Seguretat estructural.

-----------------------------

SE 1 DB SE 1 Resistència i estabilitat

SE 2 DB SE  2 Aptitud al servei 

RD 314/2006 "Codi Tècnic de l'Edificació" BOE 28/03/2006

Seguretat en cas d'incendis.

--------------------------------------

CTE DB SI Seguretat en cas d'Incendi

RD 314/2006 "Codi Tècnic de l'Edificació" BOE 28/03/2006

Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis complementaris a 

l'NBA-CPI-91.    D 241/94 (DOGC:30/1/95)

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de 

sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005)

Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI)

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Seguretat d'utilització.

-----------------------------

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes

CTE DB SU-2 Seguretat enfront al risc d'impacte o enganxades

CTE DB SU-3 Seguretat enfront al risc "d'aprisionament"

CTE DB SU-5 Seguretat enfront al risc causats per situacions d'alta ocupació

CTE DB SU-6 Seguretat enfront al risc d'ofegament 

CTE DB SU-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment

RD 314/2006 "Codi Tècnic de l'Edificació" BOE 28/03/2006

ESTUDI BÀSIC D'HABITIBILITAT

Estalvi d'energia.
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-----------------------

CTE DB HE-1 Limitació de la demanda energètica

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

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

CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d'energia elèctrica

RD 314/2006 (DOGC: 16/02/2006) Donada la incidència en diferents àmbits es torna a 

referenciar en cadascun d'ells

Salubritat.

-------------

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus

CTE DB HS 3 Qualitat de l'aire interior

CTE DB HS 4 Subministrament d'aigua 

CTE DB HS 5 Evacuació d'aigües

RD 314/2006 "Codi Tècnic de l'Edificació" BOE 28/03/2006

Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006

Protecció enfront del soroll.

-------------------------------------

CTE-DB-HR de protecció front el soroll segons Decret 314/2006. 

Llei de protecció contra la contaminació acústica

Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002

Ley del ruido

Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003

Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoficiència en els edificis

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006

SISTEMES ESTRUCTURALS

CTE DB SE 1 Resistència i estabilitat

CTE DB SE 2 Aptitud al servei 

CTE DB SE AE Accions en l'edificació 

CTE DB SE C Fonaments

CTE DB SE A Acer

CTE DB SE M Fusta

CTE DB SE F Fàbrica

RD 314/2006 "Codi Tècnic de l'Edificació" BOE 28/03/2006

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)

NRE-AEOR-93. Norma reglamentària d'edificació sobre accions en l'edificació en les obres de 

rehabilitació estructural dels sostres d'edificis d'habitatges

O.18/1/94 (DOGC:28/1/94)

EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidiraccionales de hormigón 

estructural realizado con elementos prefabricados 

RD 642/2002 (BOE:6/08/02)

EHE Instrucción de Hormigón Estructural 

RD 2661/98 de 11 de desembre (BOE: 13/01/99)
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SISTEMES CONSTRUCTIUS

CTE DB HS1 Protecció enfront de la humitat

RD 314/2006 "Codi Tècnic de l'Edificació" BOE 28/03/2006

Materials i elements de construcció

-------------------------------------------------

RB-90 pliego general de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de 

hormigón en las obras de construcción

O 4/7/90 (BOE: 11/07/90)

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos

O 18/12/92 (BOE: 26/12/92)

UC-85 recomenacions sobre l'ús de cendres volants en el formigó

O 12/4/85 (DOGC:3/5/85)

RC-03 Instrucción para la recepción de cementos

RD 1797/2003 (BOE: 16/01/04)

RY-85 pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de 

construcción 

O 31/5/85 (BOE:10/6/85)

RL-88 pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de 

construcción 

O 27/7/88 (BOE: 3/8/88)

INSTAL·LACIONS 

Instal·lacions de protecció contra incendis.

----------------------------------------------------------

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI)

RD 1942/93 (BOE:14/12/93)

Instal.lacions de fontaneria.

--------------------------------------

CTE DB HS 4 Subministrament d'aigua.

RD 314/2006 "Codi Tècnic de l'Edificació" BOE 28/03/2006.

CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària.

RD 314/2006 "Codi Tècnic de l'Edificació" BOE 28/03/2006.

Regulación de los contadores de agua fría.

O 28/12/88 ( BOE: 6/3/89 )

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)

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

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la ledionelosis.

RD 865/2003 ( BOE 18/07/2003 )

Criterios sanitarios del agua de consumo humano.

RD 140/2003 ( BOE 21/02/2003 )

Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006

Instal.lacions tèrmiques.

----------------------------------

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

RD 314/2006 "Codi Tècnic de l'Edificació" BOE 28/03/2006

RITE Reglament d'Instal.lacions Tèrmiques en els edificis.

RD 1751/1998, modificat pel RD 1218/2002.

Procediment d'actuació de les empreses instal.ladores-mantenidores de les entitats d'inspecció 

i control i dels titulars en les instal.lacions regulades pel reglament d'instal.lacions tèrmiques en 

els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques complementaries.

O. 3.06.99 ( DOGC: 11/05/99 )

Directiva 2002/91/CE Eficiencia Energética de los edificios.

( DOCE 04.01.2003 )

Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas.

RD 275/1995.

Aplicación de la Directiva 97/23/CE relativa a los equipos de presión y que modifica el RD 

1244/1979 que aprobó el reglamento de aparatos a presión.

(deroga el RD 1244/79 en los aspectos referentes al diseño, fabricación y evaluación de 

conformidad)

RD 769/99 (BOE: 31/06/99)

Reglamento de aparatos a presión. Instrucciones técnicas complementarias.

(en vigor per als equips exclosos o no contemplats al RD 769/99)

RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) correcció d'errades (BOE: 28/6/79) modificació (BOE: 12/3/82)

Instal.lacions de ventilació.

-------------------------------------

CTE DB HS 3 Qualitat de l'aire interior.

RD 314/2006 "Codi Tècnic de l'Edificació" BOE 28/03/2006.

Instal.lacions d'electricitat.

------------------------------------

Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas 

Complementarias.

RD 842/2002 (BOE 18/09/02)

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d'energia elèctrica.

RD 314/2006 "Codi Tècnic de l'Edificació" BOE 28/03/2006.
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Procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004)

Procediment administratiu per a l'aplicació del reglament electrotècnic de baixa tensió.

Instrucció 7/2003, de 9 de setembre.

Condicions de seguretat en les instal.lacions elèctriques de baixa tensió d'habitatges.

Instrucció 9/2004, de 10 de maig.

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d 'obres i construccions a línies 

elèctriques.

Resolució 4/11/1988 ( DOGC 30/11/1988 )

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y 

centros de transformación.

RD 3275/82 (BOE: 1/12/82) correcció d'errors (BOE: 18/1/83)

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación.

Resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84)

Reglamento de líneas aéreas de alta tensión.

D 3151/1968

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 

utorización de instalaciones de enegia eléctrica.

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000)

Instal.lacions d'il.luminació.

--------------------------------------

CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les instal.lacions d'il.luminació.

RD 314/2006 "Codi Tècnic de l'Edificació" BOE 28/03/2006.

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

RD 314/2006 "Codi Tècnic de l'Edificació" BOE 28/03/2006.

Instal.lacions de parallamps.

----------------------------------------

CTE DB SU-8 Seguretat enfront al risc causat per l'acció del llamp.

RD 314/2006 "Codi Tècnic de l'Edificació" BOE 28/03/2006

Instal.lacions d'evacuació.

------------------------------------

CTE DB HS 5 Evacuació d'aigües.

RD 314/2006 "Codi Tècnic de l'Edificació" BOE 28/03/2006.

Instal.lacions de recollida i evacuació de residus.

-------------------------------------------------------------------

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus.

RD 314/2006 "Codi Tècnic de l'Edificació" BOE 28/03/2006

Instal.lacions de combustibles.
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-------------------------------------------

Gas natural i GLP.

--------------------------

Reglamento tècnico 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 gaeosos 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 Petroliferas para uso propio"

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999)

Instal.lacions d'electricitat.

------------------------------------

REBT Reglamento electrotecnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias.

RD 842/2002 (BOE 18/09/02)

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d'energia elèctrica.

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d'errades (BOE 

20/12/2007 i 25/1/2008)

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 

autorización de instalaciones de energia eléctrica.

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies 
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elèctriques.

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguredad en líneas eléctricas de alta 

tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09.

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008.

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas y 

centros de transformación.

RD 3275/1982 (BOE: 1/12/82) correcció d'errors (BOE: 18/1/83)

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación.

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)

Connexió d'instal.lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió.

RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30-09-00)

Procediment administratiu aplicable a les instal.lacions solars fotovoltaiques connectades a la 

xarxa elèctrica.

D 352/2001, de 18 de setembre (DOG 02.01.02)

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal.lacions de xarxa i les 

instal.lacions d'enllaç.

Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007)

Procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004)

Condicions de seguretat en les instal.lacions elèctriques de baixa tensió d'habitatges.

Instrucció 9/2004, de 10 de maig. Direcció General de Seguretat Industrial.

Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal .lacions d'energia elèctrica de baixa 

extensió ja existents, sotmeses al règim d'inspecció periòdica.

Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d'Energia i Mines.

Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la 

inscripció de les instal.lacions d'energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al 

règim d'inspecció periòdica.

Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d'Energia i Mines.

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d 'obres i construccions a línies 

elèctriques.

Resolució 4/11/1998 (DOGC 30/11/1988)

Instal.lacions d'il.luminació.

--------------------------------------
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CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d'errades (BOE 

20/12/2007 i 25/1/2008)

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il.luminació inadequada.

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d'errades (BOE 

20/12/2007 i 25/1/2008)

REBT ITC-28 Instal.lacions en locals de pública concurrència.

RD 842/2002 (BOE 18/09/02)

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), 

modifiació 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 1/4/2011)

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 los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 

telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003.

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003)

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso 

de su adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos 

administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de 

los edificios.

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)

Norma tècnica de las infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a l 'accés 

al servei de telecomunicacions per cable.

D 116/2000 (DOGC: 27/03/00)

Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i 

distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents 

d'emissions terrestres i de satèl.lit.

D 117/2000 (DOGC: 27/03/00)

Instal.lacions de protecció contra incendis.
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----------------------------------------------------------

RIPCI Reglamento de Instalaciones Contra Incendios.

RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98)

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 i es revisa el Anejo y sus apéndices.

O.16.04.98 (BOE: 20.04.98)

CTE DB SI 4 Instalacions de protecció en cas d'incendi.

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d'errades (BOE 

20/12/2007 i 25/1/2008); RD 173/2010 (BOE 11.03.10).

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI.

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Instal.lacions de protecció al llamp.

------------------------------------------------

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l 'acció del llamp.

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d'errades (BOE 

20/12/2007 i 25/1/2008)

Certificació energètica dels edificis.

------------------------------------------------

Procedimiento Básico para la certificación de los edificios de nueva construcción.

Real decreto 47/2007 (BOE 31/1/2007)

Control de qualitat.

--------------------------

Marc general.

Código Técnico de la Edificación, CTE.

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d'errades (BOE 

20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l'edificació, en matèria 

d'accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat. (BOE 11.03.10)

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control.

RD 1247/2008, de 18 de julio (BOE 22/08/2008)

Control de qualitat en l'edificació d'habitatges.

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 

24/2/89, 11/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)
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Normatives de productes, equips i sistemes.

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción.

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel 

RD 1329/1995.

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de 

sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.

RD 312/2005 (BOE: 3/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008)

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados.

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons 

estableix l'EHE-08.

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos.

O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92)

UC-85 recomanacions sobre l'ús de cendres volants en el formigó.

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)

RC-08 Instrucción para la recepción de cementos.

RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d'errades (BOE: 11/09/2008)

Criteris d'utilització en l'obra pública de determinats productes utilitzats en l'edificació.

R 22/6/1998 (DOGC: 3/8/98)

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 cànoon sobre la deposició 

controlada dels residus de la construcció.

D89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010)

Operacions de valorització y eliminación de residus y la lista europea de residuos

O MAM/304/2002, de 8 de febrer (BOE 16/3/2002)

Residuos y suelos contaminados.
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Llei 22/2011, de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)

Llibre de l'edifici.

-----------------------

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE.

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99), Modificació: Llei 52/2002, (BOE 31/12/02), Modificació pels 

Pressupostos generals de l'estat per a l'any 2003. art 105.

Código Técnico de la Edificación, CTE

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007), Ordre VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d'errades (BOE 

20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l'edificació, en matèria 

d'accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat. ( BOE 11.03.10)

Llibre de l'edifici per edificis d'habitatges.

D 206/1992 (DOGC 7/10/92)

BARRERES ARQUITECTÒNIQUES URBANÍSTIQUES.-

Es complimentarà el Real Decret 314/2006, sobre la promoció de la accessibilitat i supressió de 

B.A. i les seves modificacions posteriors.

LLIBRE D'ORDRES I VISITES EN OBRES D'EDIFICACIO.-

Cumplimentan  el que disposa el Decret del Ministeri de l 'Habitatge  de  data  de l'11-3-71, hi 

haurà en l'obra un  llibre d'órdres i assistències, en que l'Arquitecte Director  i  Aparellador  

assenyalaràn les incidències ódres   i   assistències   que   es  produeixin  en  el 

desenvolupament  de  l'obra.  

Quan es tracti d'edificis d'habitatges  de  protecció  oficial,  serà d'aplicació l'establert  en  l'art.  

95.-  del  Reglament del 24 de Juliol de 1.968 i disposicions complementaries.

COMPATIBILITZAR OBRA NOVA AMB OBRA VELLA.-

Per aquest tipus d´obra, es dona sovint, que cal compatibilitzar les obres antigues existents , 

amb les noves actuacions proposades. Això implica fer una previsió de continuïtat i enllaç entre 

lo existent i la nova actuació, i cal preveure una partida econòmica per aquest fi.

Compatibilitzar obra nova amb obra vella, en petites reparacions, adaptacions d

´instal·lacions, acabats varis, reconeixement de les instal·lacions existents, creuament de 

serveis nous per sota de serveis existents, inclòs obertura manual de cates.-

Compatibilitzar obra nova amb obra vella, en petites reparacions, adaptacions d´instal·lacions , 

acabats varis, reconeixement de les instal·lacions existents, creuament de serveis nous per 

sota de serveis existents, inclòs obertura manual de cates.

Correspon aquesta partida a petites reparacions, adaptacions, de manera que quedin 

coordinades les diferents fases de l'obra, abastant les ajudes a tot el conjunt dels oficis, 

tanmateix, si s'escau s'adaptaran les instal·lacions.

Tanmateix inclou el reconeixement de les instal·lacions soterrades existents, i obertura manual 

de cates de comprovació dels serveis.

CONTROL DE QUALITAT. OBRA CIVIL.-

Es   farà  el  control  de  qualitat  d'acord  amb  les disposicions  vigents per part de la Direcció 

Facultati va de l'obra. 

El nivell serà d'intensitat mitja.
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Partida a preu fet a justificar, pel control de qualitat dels materials i obra feta.-

Aquesta    partida    correspondrà   a   les   despeses necessàries  per  fer front a les unitats de 

control de qualitat,  previstes en el projecte, o que assenyali la direcció de l'obra.

SEGURETAT I PREVENCIO DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.-

Serà d'obligat compliment les Normatives vigents sobre la seguretat i prevenció de les obres de 

construcció, per tots els agents que intervenen a l'obra.

Partida a preu fet per realitzar les tasques de prevenció previstes en l'estudi de seguretat 

i salut, i assenyalades durant l'execució de l'obra.-

Aquesta    partida    correspondrà   a   les   despeses necessàries  per  fer front a les unitats de 

l'estudi de seguretat i salut previstes en el projecte o que s 'assenyalin durant l'execució de 

l'obra.

RESIDUS.-Es complirà lo previst en el Decret 105/2008, RD 210/2018 i Decret 

89/2010, i altes regulacions complementàries sobre residus de la construcció i 

demés normatives concurrents.

Partida a preu fet per la Gestió de Residus de Construcció i Demolició, segons RD 

105/2008, RD 210/2018 i Decret 89/2010.-

Aquesta    partida    correspondrà   a   les   despeses necessàries  per  fer front a la Gestió de 

Residus de Construcció i Demolició de les unitats en el projecte o que s 'assenyalin durant 

l'execució de l'obra. 

Correspondrà als aspectes determinats pel RD 105/2008, RD 210/2018 i Decret 89/2010

INSTRUCCIONS D'ÚS I MANTENIMENT DE L'EDIFICI D'EQUIPAMENTS I 

EDIFICIS.-

En  la  present memòria es recullen els condicionaments i exigències que  s 'han  tingut  en  

compte  per  a l'elecció  de  les  solucions constructives adoptades i la seva   justificació,  quan 

aquestes  es  destinin específicament   a   possibilitar   en   condicions  de seguretat  l 'execució 

de  les corresponents atencions, manutencions,   etc..   que   el   procés  d'edificació comporta.

Aquesta  documentació,  vindrà  incorporada  al  D.E.T. segons    la    legislació    vigent, que el 

promotor ha  de  facilitar  la  futura  propietat.  

No  obstant, s'incorpora    el   projecte   executiu   per   general coneixement   i   efectes   

oportuns   de  manteniment, conservació i bon ús del futur edifici.

DATA I SIGNATURA.-

Prats i Sansor, 20 de desembre de 2022

L'ARQUITECTE
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DADES GENERALS.-

T.M. Prats i Sansor

Comarca Cerdanya 

Província Lleida

Tipus d'obra Obres de salut pública consistents en la reforma d'un local per a sala                               

de vetlles

Població afectada Prats i Sansor

CARACTERISTIQUES TÈCNIQUES.- LOCAL I HABITATGE

Les obres a realitzar, es resumeixen en:

-Enderrocs.

-Repàs coberta de llosa.

-Millora de l'accessibilitat.

-Aïllament tèrmic i acústic.

-Formació d'un nou bany petit.

-Reforma de les instal·lacions elèctriques.

-Instal·lacions de climatització.

-Cels rasos nous.

-Paviments gres porcellànic

-Pintura i acabats varis.

CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES.-

-PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL.... 68.707,09€.

-PRESSUPOST DE CONTRACTA................. 98.931,34€.

DATA I SIGNATURA.-

Prats i Sansor, 20 de desembre de 2022

L'ARQUITECTE
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ANNEX PROJECTE.-

PLEC DE CONDICIONS ECONOMIQUES I ADMINISTRATI VES PER OBRES CIVILS I 

EQUIPAMENTS.-

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PER OBRES CIVILS I EQUIPAMENTS.-

DISPOSICIONS DE CARACTER GENERAL A TENIR EN COMPTE.-

DISPOSICIONS DE CARACTER PARTICULAR A TENIR EN COMPTE.-

OBRES A FER.

ENDERROCS, I ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO SEGONS EL REIAL DECRET 

210/2018 I ALTRES CONCURRENTS.-

Enderrocament   es  farà  simultani  a la reforma, a  fi  d'assegurar  la  coordinació entre 

les diferents parts de l'obra.-

La direcció tècnica, a la vista de l'estat real en que es trobin els diferents  elements de l 'obra, 

ordenaràn les parts a conservar, mantenir, reformar o reconstruir, en base als criteris de 

seguretat i objectius més convenients. 

Comprendrà l'enderroc de tots els murs, parets, paviments i demés elements existents a l 'obra 

que resultin incompatibles amb el present projecte, inclós si s 'escau reaprofitament, transport i 

canon d'abocador.

Es mesurarà per unitats.

ESTRUCTURA EXISTENT.-

Repàs d´estructura existent, tant la part metàl·lica com la de formigó, els murs portants 

de l´obra, realitzant les millores que s´escaiguin i els seus corresponents reforços.-

Repàs d´estructura existent, tant la part metàl·lica com la de formigó, els murs portants de l

´obra, realitzant les millores que s´escaiguin i els seus corresponents reforços.

Tanmateix, es procedirà al reconeixement general de l´estructura, prèvia neteja i constatació de l

´estat actual.

S´arranjarà les parts que siguin necessàries, per aconseguir un bon estat de les bigues, pilars i 

parets, a l´efecte de que quedin incorporades correctament a la present rehabilitació.

Es mesurarà per unitats.

Reparació d'esquerdes en murs de pedra o rajol, mitjançant el recosit amb vareta d'acer 

inoxidable roscada, resina, i acabat amb morter de color clar.-

Prèviament, es farà la neteja amb aigua a pressió de les esquerdes existents a l 'efecte de 

deixar-les perfectament netes i sanejades.

Una vegada reconegudes sobre l'obra, es farà ,amb màquina perforadora de broca de vídia de 

12 mm., uns forats amb diagonal i entrellaçats, per poder inserta les varetes roscades d 'acer 

inoxidable, que s’embotiran amb morter de resina especial.

Acabades les operacions anteriors, en que els recosits quedaran separats de 30 a 50 cm. 

segons els casos, es rejuntarà tota l'esquerda i zones properes amb morter igual a l´existent.

Es mesurarà per metres lineals.

RAM DE PALETA

Arrebossat amb morter de ciment pòrtland reglejat per a revestir amb morter tipus 

M-7,5/A, inclòs medis auxiliars, i preparat  per a rebre el revestiment fixat en el projecte.-

Restaran incloses les parts proporcionals d'arestes, cants, etc., es deixarà una mica bast per 

rebre el ciment-cola dels alicatats.
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Es mesurarà per metres quadrats.

ENVANS.-

Envans fets amb totxana de canto de 9 cm. de gruix, presos amb morter de pòrtland 

tipus M-7,5/A no portants.-

Envans fets amb totxana de canto de 9 cm. de gruix, presos amb morter de pòrtland tipus 

M-7,5/A no portants. 

Es complirà la Norma Tècnica Espanyola PTL. 

S’estrebarà amb guix o escuma l'entrega de l'envà al forjat superior.

Es mesurarà per metres quadrats.

Reforç d´envans o paret semblant, amb xarxa d’arrebossar de morter de  pòrtland tipus 

M-7,5/A, deixant-la preparat el parament per revestir.-

Reforç d´envans o paret semblant, amb xarxa d’arrebossar de morter de  pòrtland tipus M -7,5/A, 

deixant-la preparat el parament per revestir.

Es mesurarà per metres quadrats.

VENTILACIÓ.-

Ventilació forçada en locals humits CTE-HS-3, per extracció d'aire.-

L’extracció serà forçada en tots els locals humits, per extreure l 'aire de l'habitatge o locals en 

general, i que estarà previst entrar per les finestres, passos i portes, d'acord amb el que 

estableix el vigent CTE-HS-3.

Els tubs, que seran independents per a cada toma, és portaran fins a l 'exterior, seran de 110 

mm. de PVC per locals humits, i una canonada addicional per la cuina de 160 mm. estaran 

dotats de tots els accessoris, grapes, colzes, enllaços, etc.....

Optativament, és podrà adaptar un sistema global per tot l´edifici, en aquest cas l’extractor serà 

únic amb sortida, generalment per la coberta, acabada amb un barret de protecció de les aigües 

de pluja. 

Es mesurarà per unitats.

Ventilació en els locals de sortida d'aire per usos varis de diàmetre 200/300 mm. de PVC.-

Els locals de les sales d'usos varis o complementaris tindran la ventilació indicada en els 

plànols amb tub  de  PVC  de diàmetre mínim reglamentari o superior si ho assenyala la 

Reglamentació específica. 

Es mesurarà per metres lineals.

Extractor per ventilació en banys o locals humits segons el CTE-DS-3, inclós instal.lació 

amb regulació de velocitat.-

En els banys o locals humits es preveurà una instal.lació addicional amb extractor, per 

correspondre a local humit, amb una capacitat de 100/200 m3/h. per unitat de local humit.

S'ubicarà a la part interior del barret de la xemeneia de la part exterior de la coberta.

Estarà dotat de totes les instal.lacions elèctriques i mecanismes de control pel seu bon 

funcionament, la capacitat global de l'extractor serà la suma del nombre de locals humits que 

s'agrupin.

S'instal.larà un potenciometre a prop del quadre general eléctric a l 'entrada del local, per regular 

la velocitat o per si s'escau deixar-ho tancat.

Es mesurarà per unitats

Extractor per la ventilació forçada en locals públics humits CTE-HS-3, per extracció 

d'aire.-
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Extractor per la ventilació forçada en locals públics humits CTE-HS-3, per extracció d'aire.

L’extracció serà forçada en tots els locals humits, per extreure l'aire del local en general

Estarà previst entrar per les finestres, passos i portes, d'acord amb el que estableix el vigent 

CTE-HS-3.

L’extractor, anirà instal·lar directament a façana de diàmetre indicat als plànols, es posarà en 

funcionament mitjançant un control de presencia i , tanmateix, en funció del grau d’humitat i del 

CO2 existent al local, garantint, com a mínim, 5 renovacions d´aire per hora.

Es mesurarà per unitats.

Control digital per equips de ventilació horitzontal en locals humits amb control 

d'humitat regulable, amb extractor auxiliar, per obtenir con a mínim sis renovacions 

d'aire per metre cúbic hora.-

Control digital per equips de ventilació horitzontal en locals humits amb control d 'humitat 

regulable, amb extractor auxiliar, per obtenir con a mínim sis renovacions d 'aire per metre cúbic 

hora.

El ventilador es posarà en funcionament automàticament quan el detector d 'humitat sobrepassi 

la humitat preestablerta que d'acord amb el RITE estarà a l'entorn del 50 %.

El ventilador - extractor, pot ser a criteri de la propietat amb intercanviador de calor.

Serà tipus especial horitzontal amb un cabal indicat i numero de renovacions per hora al apartat 

d´extracció.

Estarà dotat d'un sensor d'humitat i d'un regulador de velocitat, amb posició de control automàtic 

i manual.

Es mesurarà per unitats.

Detector de presència o de moviment  automàtic, per ventilació interior, amb control de 

temps, nivell de CO2, humitat, etc... integrat en el propi detector.-

Detector de presència o de moviment  automàtic, per ventilació interior, amb control de temps , 

nivell de CO2, humitat, etc... integrat en el propi detector.

En el lloc indicat en els plànols s'ubicarà un detector de presència automàtic, pel control de la 

ventilació interior, etc. integrat en el propi detector.

La durada serà regulable, en funció del temps que calgui per mantenir una ventilació idònia.

Es mesurarà per unitats.

Reixa de ventilació metàl·lica amb acabat galvanitzat o pintada, de les mesures indicades 

en els plànols, podrà ser d'inox., estarà dotada de tots els accessoris, tals com grapes, 

abraçadores, etc. La mesura mínima serà de 20 x 20 cm.-

Reixa de ventilació metàl·lica amb acabat galvanitzat o pintada, de les mesures indicades en els 

plànols, podrà ser d'inox., estarà dotada de tots els accessoris, tals com grapes, abraçadores, 

etc. La mesura mínima serà de 20 x 20 cm.

Es mesurarà per Unitats

Reixa de ventilació metàl·lica amb acabat galvanitzat o pintada, de les mesures indicades 

en els plànols, podrà ser d'inox., estarà dotada de tots els accessoris, tals com grapes, 

abraçadores, etc. La mesura mínima serà de 30 x 30 cm.-

Reixa de ventilació metàl·lica amb acabat galvanitzat o pintada, de les mesures indicades en els 

plànols, podrà ser d'inox., estarà dotada de tots els accessoris, tals com grapes, abraçadores, 

etc. La mesura mínima serà de 30 x 30 cm.

Es mesurarà per Unitats

ENRAJOLATS.-

Revestiment de rajola de 20 x 20 / 30 x 40 sobre arrebossat, amb doble encolat, preu base 

de 20 €/m2, i de color i tipus a escollir.-
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Revestiment de rajola de 20 x 20 / 30 x 40 sobre arrebossat, amb doble encolat, preu base de 

20 €/m2, i de color i tipus a escollir.

Es  revestirà  amb rajola el banys i serveis fins l 'alçada de  1'20  mts. amb rajola de 20 x 20 / 30 

x 40 del color i sanefes, si s´escau, a determinar. Es col·locarà amb ciment especial, sobre 

arrebossat amb doble encolat, rejuntada amb borada de mateix color de la rajola.

Es  complirà  amb  la  Norma  Tècnica Espanyola RPA, el revestiment s'aplicarà segons la 

Norma RPA-4.

Es preveuran totes les formes i peces especials.

Es mesurarà per metres quadrats.

Sòcol de gres semblant al paviment, col·locat amb doble encolat de ciment cola i rejuntat 

amb borada d'epoxi, col·locat en terrasses o semblants.-

El sòcol  de  gres  de  textura  i mesures semblants al paviment, col·locat amb doble encolat de 

ciment cola i rejuntat amb borada d'epoxi, col·locat en terrasses o semblants.

Per darrera el sòcol es mantindrà la capa d'impermeabilització de butilo, que serà protegida amb 

morter per rebre l'esmentat sòcol.

Es mesurarà per metres lineals.

REVESTIMENT DE PARETS.-

Emmarcat interior d'entrega del revestiment de plaques de guix a les finestres i 

balconeres existents, mitjançant una motllura o llata de fusta polida de 5 x 7 a 5 x 10 cm., 

inclosa una repisa de fusta interior.-

Emmarcat interior d'entrega del revestiment de plaques de guix a les finestres i balconeres 

existents, mitjançant una motllura o llata de fusta polida de 5 x 7 a 5 x 10 cm., inclosa una repisa 

de fusta interior.

D'acord  amb  l'assenyalat en els plànols s'emmarcarà l'entrega del revestiment de plaques de 

guix.

S'ancorarà o graparà perfectament a la fàbrica d'obra.

Formarà  un  conjunt  amb les finestres o balconades, i la tipologia de fusta serà la mateixa.

Es mesurarà per metres lineals.

REVESTIMENT DE SOSTRES.-

Cel ras amb plaques de guix, tipus knauf, muntades amb guies i accessoris varis, amb 

una resistència al foc EI-30 minuts i composada per una placa de guix tipus DF de 15 

mm. de gruix, inclòs una capa de llana de roca tipus IBR amb capa de paper Kraft, que 

actua com a barrera de vapor, amb un total de 10 cm. de gruix.-

El sostre serà del tipus suspès amb perfileria creuada al mateix nivell, amb les seves 

corresponents peces especials.

Es mesurarà per metres quadrats.

COBERTA.-

Arranjament de la coberta de pissarra existent, consistent en canviar lloses, tela etc... en 

mal estat.-

Tanmateix, es repassaran els zencs, peces especials, entregues, etc......, a l'efecte d'assegurar 

la seva complerta impermeabilització.

Es repassarà els parquets de les barbacanes, boquets, i fusteria de la coberta en general. 

Es mesurarà per metres quadrats.

PAVIMENTS, REHABILITACIÓ EDIFICIS I VARIS.-
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Paviment de formigó de 15 cm. de gruix tipus HM-20 assegut sobre 15 cm. Sobre  el  

terreny  prèviament compactat s’estendrà una capa  de tot-u tipus Z2 de 15 cm 

compactada al 90 % Proctor  Normal, acabat amb un ratllat, amb xarxat de 5 mm.-

Paviment de formigó de 15 cm. de gruix tipus HM-20 assegut sobre 15 cm. Sobre  el  terreny  

prèviament compactat s’estendrà una capa  de tot-u tipus Z2 de 15 cm compactada al 90 % 

Proctor  Normal, acabat amb un ratllat, amb xarxat de 5 mm.

Sobre  el  mateix,  s’estendrà  el formigó procedent  de  planta  formigonera  del  tipus HM -20,  

fins  obtenir  una  capa vibrada de 15 cm. de gruix, acabant-se amb un ratllat. 

A  cada  4,00  m.  es farà una junta de dilatació que podrà  ser  serrada  o  amb junta de PVC, es 

formaran les  pendents  cap  als punts de desguàs assenyalats en els plànols. 

S'intercalarà un xarxat de 5 mm.

Es mesurarà per metres quadrats.

Paviment de gres porcellànic de 30 cm x 60 cm, col·locat amb doble encolat de 

ciment-cola i rejuntat amb borada d’epòxi, sobre paviment existent, o capa de morter 

previ, amb un preu base de 18 €/m2, a escollir sobre mostres a l´obra.-

Paviment de gres porcellànic de 30 cm x 60 cm, col·locat amb doble encolat de ciment-cola i 

rejuntat amb borada d’epòxi, sobre paviment existent, o capa de morter previ, amb un preu base 

de 18€/m2, a escollir sobre mostres a l´obra. 

Correspon  al  paviment  de gres, de color a determinar col·locat    amb doble encolat 

ciment-cola,   deixant   una   junta perimetral  per  a  la  dilatació. 

El gres serà de tipus porcellànic antilliscant,  rejuntat amb borada d’epòxi, sobre paviment 

existent o capa de morter previ.

Es  col·locarà  a  l'estesa procurant que quedi  perfectament  pla i horitzontal, amb ciment -cola 

especial flexible per aquest fi. 

Es  deixarà  una  junta de 0'5 mm. entre peça i peça de gres,  i  tanmateix una junta perimetral a 

cada recinte per  facilitar  la  dilatació. Quedarà tapada amb el sòcol. 

Es mesurarà per metres quadrats.

Paviment de granet buixardat de 40 x 60 x 4 cm., col·locat amb ciment cola, recolzat 

sobre una de formigó de 15 cm. de gruix existent.-

Es rejuntarà amb borada d'epoxi, inclourà les peces especials, i als punts o entregues difícils es 

completarà amb sikaflex.

Es mesurarà per metres quadrats.

SANEJAMENT GENERAL.-

Connexió i ampliació entre els serveis existents d'aigua, i desguassos amb la nova o 

rehabilitada implantació.-

Correspon a la connexió i ampliació entre els serveis existents d 'aigua, i desguassos amb els de 

nova implantació. 

Tant  els  materials  de connexió com d'ampliació seran de les mateixes característiques i 

diàmetres que els existents. 

Es mesurarà per partida alçada.

Canonada de PE corrugat de doble capa amb unions de junta de goma tipus ISA-8 de 

diàmetre 160 mm. soterrada, asseguda sobre tot-u compactat, amb reforços pels canvis 

de direccions i a prop dels pous i accessoris amb formigó tipus HM-20.-

Canonada de PE corrugat de doble capa amb unions de junta de goma tipus ISA-8 de diàmetre 

160 mm. soterrada, asseguda sobre tot-u compactat, amb reforços pels canvis de direccions i a 

prop dels pous i accessoris amb formigó tipus HM-20.

Sobre  les  rases  prèviament  netes  amb  les formes i pendents adients es col·locarà el tub de 

PE corrugat de doble capa amb unions de junta de goma, asseguts i revestits amb tot -u 
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compactat tipus ZA-20. 

S’estintolaran totes  les  rases d'alçada superior a 1'00 m.  perquè  es  pugui treballar amb 

seguretat al fons de la rasa. 

Al  fons  de  la rasa es col·locarà una capa de tot-u per adaptar-se a la forma del tub, en els llocs 

de canvi de direcció, junt amb els pous i amb els accessoris varis es reforçarà amb una longitud 

de 50 cm. per a cada costat amb formigó tipus HM-20, massissat totalment  la canonada. 

Una  vegada col·locats els tubs, es reomplirà amb tot-u els laterals,  compactant-los amb cura. 

La resta de   rasa   es  reomplirà  amb  material  procedent  de l 'excavació  amb  capes de 20 a 

30 cm., compactades al 95 % d'assaig Proctor Modificat. 

La resistència del tub a l'aixafament no serà inferior a 8 KN/M2.

És mesurarà ML  de  xarxa col·locada.

Sifó - bunera en recollida d'aigües, en locals humits d'alumini o inoxidable.-

Abastarà  la  recollida  d'aigües accidental de banys, sales  de  serveis  i varis semblants, per 

conduir-la a la xarxa de desguàs general.

En  els  llocs assenyalats en els plànols es col·locarà un  sifó -bunera d'alumini o inoxidable de 

mesures de 15 x 15 o  20  x  20  cm. al punt més baix per recollir les aigües, es juxtaposarà   al   

paviment o tela impermeabilitzant, si existís. 

Als banys, la mesura del sifó-bunera podrà reduir-se fins a 10 x 10. 

Es mesuraran per unitats.

Arqueta o sifó en desguassos horitzontals amb tubs enterrats, seran prefabricades de 

PVC.-

En  els  llocs assenyalats en els plànols es faran unes arquetes  de  40 x 40 pel fons de la 

canonada. Aquestes arquetes  seran PVC prefabricades, amb tots els seus accessoris. 

Encara que no seran   practicables   es  deixarà  una  senyal  en  el paviment o sostre per a la 

seva localització. 

Entre  l'edifici  i  la  xarxa general s'intercalarà un sifó  hidràulic  per  evitar  el  pas  de  

rosegadors i elements estranys. 

Es  complirà  la  Norma  Tècnica Espanyola ISS, per les arquetes  a  peu de baixant seran del 

tipus ISS-50, per les  arquetes de pas seran del tipus ISS-51, i pel sifó serà del tipus ISS-52. 

S’admetrà  que les arquetes puguin ser prefabricades de PVC. 

És mesurarà per unitats.

Restauració dels serveis existents que resultin afectats com a conseqüència de 

l'execució de les obres, en els trams que constitueixen el projecte, Obra d´Edificació.-

Tal es el cas del serveis antics com altres elements desconeguts que puguin afectar l´obra .

Tanmateix s'inclou l'establiment xarxes provisionals que siguin necessàries pel seu  

abastament, per mantenir el servei.

També s'arranjarà l’accés a la finca, que hagués resultat malmès, com a conseqüència de la 

realització de les obres.

Es mesurarà en un.

INSTAL.LACIONS D'AIGUA FREDA I CALENTA.-

Xarxa de canonades amb tub de coure o tub de plàstic especial per aquest us.-

Les  canonades    seran   totes de    coure  i plàstic  de   les seccions  assenyalades  en els 

plànols, s'evitarà en lo possible  les  corbes i canvis de direcció excessius, el seu  diàmetre  ve  

assenyalat en  els plànols, tant per l'aigua  freda com calenta. 

A totes les canonades se’ls hi  donarà una lleugera pendent per poder desaiguar la instal·lació  

en  èpoques  de  desocupació, per lo que estarà previst dels diferents  punts  de  desguàs 

eventual. 

Pel  càlcul de la instal·lació es te en compte la Norma IFF.  

Per  les  especificacions solament es tindran en compte  els  tipus  esmentats  en la Norma. Per 
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l'aigua calenta s'ha tingut en compte la Norma IFC. 

A  cada entrada de bany, cuina ó semblant si col·locarà unes  vàlvules  de  pas  per  poder  

independitzar  el recinte. 

Les unions aniran soldades o acoblades, utilitzant les peces especials per aquest fi, aniran 

protegides amb tub de PVC una mica més gran que el tub, serà de color vermell per l 'aigua 

calenta i color blau per l'aigua freda. 

A proposta de l’instal·lador, es podrà substituir per tubs de marca acreditada i cabals 

equivalents.

Si fos el cas, s´aprofitarà el termo elèctric existent, i es reconnectarà a la nova instal·lació.

Es mesurarà per unitat.

INSTAL.LACIONS MATERIAL SANITARI.-Bany

Material sanitari per lavabo en equipaments, amb aixetes d'estalvi d'aigua, material 

sanitari tipo Compo o semblant.-

Material sanitari per lavabo en equipaments, amb aixetes d 'estalvi d'aigua, material sanitari tipo 

Compo o semblant

El material sanitari serà de primera qualitat, de sèrie senzilla, color blanc, i estarà composat pels 

elements indicats en els plànols, dotats de tots els accessoris i aixetes tipus 

monocomandament. 

El  lavabo  serà  rectangular sense peu, la aixeta cromada del tipus monocomandament del 

sistema automàtic d'estalvi d'aigua. 

Tots  els  accessoris  seran  de  porcellana del tipus alicatat,  seran  complerts, per penjar , 

deixar els objectes, papereres, mirall amb punt de llum, varis etc... 

S'inclouen  totes les partides i accessoris de connexió pel subministra d'aigua i desguassos. 

Es mesurarà per unitats.

INSTAL.LACIONS D'ELECTRICITAT EN REHABILITACIÓ EDIFICI.-

Ampliació de l'escomesa de subministrament elèctric IER-1 de 30 a 40 Amp.-

Els  conductors  seran  de la secció necessària per cada fase, de coure  tipus DN -0.6/1 KV amb 

aïllament d’etilpropilè (EPR)  i  coberta  de policloprè (PCP) tipus flexible classe 5, lliures 

d’halogenurs. 

S’inclou la part corresponent a la documentació necessària per la legalització de l´ampliació i , 

tanmateix, les despeses de la companyia. 

Es mesurarà per unitats.

Línia de connexió entre els comptadors situats a la tanca de la finca i el quadre general 

de repartiment, al edifici.-

Compren la línia soterrada situada entre l 'equip de mesurament i el quadre general de 

repartiment, en cas que es trobin separats. 

La secció serà igual a l'escomesa. 

La conducció serà soterrada, protegida amb tub, de polietilè corrugat color vermell i diàmetre 80 

mm., es complirà la Instrucció ITC-BT-010. 

S´inclou moviment de terres, terraplenat, etc...

Es mesurarà per metres lineals.

Ampliació del quadre elèctric, amb protecció i comandament tipus IER- 14, per adaptar-lo 

al canvi de potències pel subministrament de la finca.-

S’ampliarà, amb els accessoris complementaris, tal es el cas de magnotèrmic, pies, contactors 

etc..., pel bon funcionament de d’instal·lació.

Es mesurarà per unitats.
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Derivacions o muntants des de el quadro general de l´equipament fins els punts de 

consum, segons les seccions indicades als plànols.-

Les  derivacions  individuals podran ésser constituïdes per cables de baixa emissió de fums i 

gasos corrosius :

- Conductors aïllats a l'interior de tubs encastats. 

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

- Canalitzacions prefabricades. 

Els  tubs  que  es  destinin a contenir els conductors d 'una derivació individual   hauran d'ésser  

d'un diàmetre  nominal  que  permeti  ampliar la secció dels conductors  inicialment  instal·lats  

en un 50 per 100. 

En   les   esmentades  condicions  d’instal·lació,  els diàmetres  nominals  mínims  dels  tubs  

en derivacions individuals   seran   de   23  mil·límetres,  en  el  cas d'edificis  destinats  

principalment  a equipaments , i si s´escau, a altres usos.

El  nombre  de  conductors serà monofàsic, atenen a la importància del subministrament. 

Els  conductors utilitzats seran de coure.

La màxima caiguda de tensió admissible, que serà des del punt d’arrencament de  la  derivació  

individual , en una línia repartidora, fins  el  punt  de  connexió  del  dispositiu  privat de 

comandament i protecció.

Veure seccions mínimes en plànols de detall. 

Es mesurarà per unitats.

Instal·lacions de posada a terra on es connectaran totes les masses metàl·liques d'acord 

amb els Reglaments vigents.-

Abastarà  a  la instal·lació equipotencial global per a tot  l 'edifici,  on es connectaran totes les 

masses metàl·liques d'acord amb els Reglaments vigents.

-Definició.-

La instal·lació de posada a terra resta definida per:

• La   resistència   elèctrica   que  ofereix  la  línia, considerant  les sobretensions i corrents de  

defecte que puguin  originar-se  a les instal·lacions elèctriques, antenes,   parallamps   i    grans   

masses   metàl·liques estructurals o d'un altre tipus. 

-Solució constructiva.-

A  les  solucions  constructives de les instal·lacions de posada a terra , es resolt:

• La  línia  de  posada  a terra sense utilitzar per ella altres conduccions no previstes per 

aquest  fi.

• Una  tensió  de  contacte inferior a 24 V. en qualsevol massa de l'edifici.

• Una  resistència inferior a 20 ohms, des de el punt més llunya de la instal·lació.

• La  connexió  a la línia principal de baixada a terra de les   línies  de  protecció  dels  

habitatges, de  les antenes,   dels   parallamps   i   de  les  grans  masses metàl·liques de 

l'edifici. 

• La  connexió a la conducció enterrada mitjançant arqueta registral. 

-Sistema d'execució.-

S'establirà  una  posada  a  terra d'acord amb el Reglament vigent de Baixa Tensió, contactant  

els  endolls elèctrics de les cuines, banys o safareig,  tots  aquells que  puguin connectar -se 

aparells electrodomèstics,   es   connectarà   també   les  masses  metàl·liques importants , 

instal·lacions de lampisteria, gas   i  calefacció,  aparells  elevadors,   estructures metàl·liques  i  

armadures de murs o pilars de formigó. 

També,  si  existeix  en  l'edifici,  es  connectarà  el parallamps i antena col·lectiva. 

La   instal·lació   de  posada  a  terra  d'un  edifici constarà dels següents elements: 

• Un  anell  de  conducció  enterrada  IEP-4  seguin  el perímetre   de  l'edifici.  A  ell  es   

connectarà  les posades  a  terra  situades  en  l'esmentat  perímetre.

Enllaçarà  totes  les  connexions de posada a terra d'un edifici. 
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• Es situarà a una profunditat no inferior a 80 cm.  puguin-se  disposar en el fons de les rases  

de la fonamentació. 

• Una  sèrie  de conduccions enterrades IEP-4 que uneixi totes  les  connexions  de  posada  a   

terra situades en l'interior   de   l'edifici. 

Aquests  conductors aniran connectats   ambdós   extrems   a l'   anell.  

Per  ser considerats   en  el  càlcul  de  la  instal·lació,  la separació   entre  dos  d 'aquests  

conductors  no  serà inferior a 4 m. 

• Un  conjunt  de  piques de posada a terra IEP-5 que es determina   el   nombre  en  el  

projecte, una  vegada coneguda  la naturalesa del terreny i la longitud total de conducció 

enterrada  IEP-4. 

• Durant  l'execució de l'obra, es realitzarà una posada a  terra  provisional  IEP-7 que estarà 

formada per: un cable   conductor   IEP-1   que   unirà   les  màquines elèctriques  i  masses  

metàl·liques  que no disposin de doble aïllament, i un conjunt d’elèctrodes de pica IEP- 2  que  el  

nombre  es  determinarà en el projecte, una vegada coneguda la naturalesa del terreny. 

Es complirà les condicions de posta a terra assenyalades per ITC BT 18.

Es mesurarà per unitats.

Polsador o interruptor encastat tipus IEB-46. ( Model Simon 82 color a determinar ).-

Polsador o interruptor encastat tipus IEB-46. ( Model Simon 82 color a determinar )

Correspondrà al tipus IEB-46, la caixa serà de PVC o semblant, per  a  10  Amp.  de  250 V., 

mecanismes de contacte de plata, i les bases de porcellana o melamina. 

Sobre mostres es triarà el model a col·locar.

Es mesurarà per unitat complerta instal.lada.

Endoll d'ús general fins a 16 Amp. de 230 V., amb connexió a terra. Tipus IEB-50 estanc. ( 

Model Simón 82, color a determinar).-

Endoll d'ús general fins a 16 Amp. de 230 V., amb connexió a terra. Tipus IEB-50 estanc. ( Model 

Simón 82, color a determinar)

La  instal·lació abastarà  la  part  proporcional  de caixa  de  derivació IEB -45, conductors de 

1.000 V. de 2 x   2'5  +  2'5,  toma  terra,  petits  materials,  tub corrugat i endoll pròpiament dit 

IEB-32 + IEB-15. 

Estarà previst l'acoblament d'un petit accessori o tapa, o ubicats a una alçada suficient per 

evitar que els nens hi posin els dits.

Es mesurarà per unitat complerta instal.lada.

Endoll d'ús per calefacció o electrodomèstics a partir de 2.000 W., fins a 16/25 Amp. tipus 

encastat, amb connexió al terra IEB-51. ( Model Simón 82, color grafit ).-

Endoll d'ús per calefacció o electrodomèstics a partir de 2.000 W., fins a 16/25 Amp. tipus 

encastat, amb connexió al terra IEB-51. ( Model Simón 82, color grafit )

Els endolls per a calefacció o electrodomèstics seran de tipus "xuclo" de 16 a 25 Amp., encastat 

de color grafit amb connexió al terra IEB-51. 

La instal·lació comportarà la part proporcional de caixa de derivació IEB -45, cable de 1.000 V. de 

2 x 4 + 4 mm., petit material, tub corrugat, i endoll pròpiament dit IEB-33 + IEB-19. 

Es mesurarà per unitats.

ENLLUMENAT.-

Lluminària downlights encastable de 20w leds, tipus EDM de color blanc.-

Lluminària downlights encastable de 20w leds, tipus EDM de color blanc.

Les  lluminàries  consistiran en un focus encastat en el sostre amb accessoris, amb làmpada 

de leds tipus downlights, incloent la part proporcional de línia fins l´equip de maniobra.

Es dotarà de tots els accessoris.

Es mesurarà per unitats.
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Lluminària tipus T-2 consistent en una làmpada de regleta metàl·lica fluorescent  amb 

regleta de leds complerta de 5/7 W/ml., amb reixeta decorativa i protectora.-

S'escolliran sobre obra.

Es mesuraran per unitats.

Punt de llum exterior, tipus focus estanc de 30 W. de leds, amb detector de moviment per 

l'enllumenat.-

En el lloc indicat en els plànols s'ubicarà els punts de llum tipus focus estanc de 30 W. de leds 

amb detector de moviment per l'enllumenat.

Quedarà a una alçada mínima de 2,50 m.

Es mesurà per unitats.

Detector de presència o de moviment  automàtic, per l'enllumenat interior, amb control 

de temps, nivell d’il·luminació, etc. integrat en el propi detector.-

En el lloc indicat en els plànols s'ubicarà un detector de presència o de moviment automàtic, per 

l'enllumenat interior, etc. integrat en el propi detector, especials per exteriors.

La durada serà regulable, en funció del temps que calgui per mantenir l 'enllumenat en 

funcionament.

Es mesurarà per unitats.

REGLAMENT INCENDIS Segons CTE.-

Lluminària de senyalització o emergència per a una superfície de 28'00 m2. i durada d'una 

hora, de 140 lumens.-

Es  preveurà  en  els llocs assenyalats en els plànols, la   situació   de   l 'enllumenat  de  

senyalització  i emergència,  d'acord  amb  el vigent Reglament de Baixa Tensió i Normes contra 

incendis. L'enllumenat  d'emergència  entrarà  en funcionament en el moment que la tensió 

nominal baixi a menys del 70 %, funcionarà   durant   un   mínim  d'una  hora,  amb  un 

enllumenat de 3 a 5 lux. L'enllumenat  de senyalització serà de característiques semblants, amb 

un enllumenat mínim d'un lux. 

Es mesurarà per unitats.

Protecció dels elements estructurals de fusta i ferro.-

Protecció dels elements estructurals de fusta i ferro.

Es protegiran tots els elements estructurals de ferro amb morter especial ignífug, i tanmateix 

tots els elements estructurals de fusta i sota coberta del mateix material   amb   vernís  ignífug ,  

fins  arribar  a  la resistència   del   foc  assenyalada  per  la  vigent normativa d 'incendis 

específica per a cada ús.

També, en relació a la fusta, es podrà sobredimensionar les seccions, per compensar la zona 

cremada amb la resta existent.

Tanmateix, es pot utilitzar l'alternativa, en cas que l'element metàl·lic es revesteixi de fusta, 

utilitzar el conlit de 20 mm., revestit posteriorment, així com utilitzar pintures protectores del foc 

en las seccions assenyalades per el càlcul.

Es mesurarà per unitats.

AEROTERMIA.-

Bomba de calor inverter aerotherm compacte per l'habitatge o equipament, accessoris 

varis, canonades, instal·lació elèctrica posta en funcionament per a una potència efectiva 

de 8/9 Kw. per el fred i 9/9,5 Kw per la calefacció i centraleta de control i regulació i unitat 

exterior.-

Bomba de calor inverter aerotherm compacte per l 'habitatge o equipament, accessoris varis, 

canonades, instal·lació elèctrica posta en funcionament per a una potència efectiva de 8/9 Kw. 
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per el fred i 9/9,5 Kw per la calefacció i centraleta de control i regulació i unitat exterior.

L'equip de la bomba de calor-aire-aigua aerotherm individual per l´habitatge, es composa per 

una bomba de calor de 3 Kw., tipus reversible, refrigeració i calefacció, amb un rendiment de 

cop de 4.

L'equip serà complert incloent bomba de recirculació per la modulació inverter, aïllament sonor , 

amb refrigerant R410A, amb els seus corresponents circuits, subministrament d 'aigua potable i 

electricitat amb les seves proteccions.

Tanmateix, inclou els reguladors, proteccions, sondes exteriors, vas d'expansió, vàlvules 

generals, claus, incloent un regulador automàtic, inclòs canonades d 'aigua calenta i aigua freda 

amb tots els seus accessoris i aïllaments.

Tota la instal·lació estarà dotada d'una centraleta de control i regulació especial per aquest ús 

anomenada munticlima o semblant.

És mesura per unitats

Termòstat digital per equips francoil o splits, cablejat i instal·lat sobre paretó compatible 

amb francoils o splits, selector de temperatura, tipus de funcionament (apagar/fred/calor) 

i velocitat de ventilador (baixa/mitjana/alta), per control simultani de ventiladors segons 

grau d'humitat i CO.-

Es mesurarà per unitats.

Subministrament i instal·lació complementària d'splits, canonades, equip de control i 

varis vinculats a la calefacció i refrigeració en planta, connectats a la bomba de calor, per 

a una potència nominal de 2,5/3 Kw.-

Subministrament i instal·lació complementària d'splits, canonades, equip de control i varis 

vinculats a la calefacció i refrigeració en planta, connectats a la bomba de calor, per a una 

potència nominal de 2,5/3 Kw.

Es mesurarà per unitats.

ENGUIXATS.

Enguixats a la bona vista en parets, de  manera  que  quedin  perfectament  llisos  i 

plans.-

Enguixats a la bona vista en parets, de  manera  que  quedin  perfectament  llisos  i plans.

Correspon als enguixats a la bona vista segons Norma NTE-RPG-1.974.

S'utilitzarà  guix  blanc  tipus  retardat i cantoneres metàl·liques en les cantonades tipus 

RPG-14. 

El  guix  complimentarà  l'establert en el Plec General de  Condicions  de  "guixos  en obres 

oficials", segons Ordre de 22-2-1.966. 

Per a les parets, es realitzarà un guarniment tipus RPG- 10  i  un  lluit  RPG-12. Tot això, d'acord 

amb la Norma NTE-RPG-1.974. 

Es mesurarà per metres quadrats.

MANYERIA.-

Barana de passamà d'acer inoxidable alicatat a la paret, amb els suports necessaris i 

acabats amb corba de diàmetre de 40 mm.-

Complirà les normatives sobre barreres arquitectòniques. 

Les mesures indicades en els plànols.

Es mesurarà per metres lineals.

AÏLLAMENT TÈRMIC.-

Aïllament en canonades d'aigua freda amb colles especials, en entrades i muntants per 

edifici, amb gruixos segons normes RITE.-
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Totes   les   canonades  es  revestiran  amb  una  capa d 'escuma  de  poliuretà  folrat  amb una 

tela de PVC de tipus  prefabricat,  el  colzes  es  revestiran amb una colles rígida de PVC 

accessòria, amb gruixos segons normes RITE. 

Tot el conjunt es segellarà amb un cinta adhesiva. 

Es mesurarà per unitats.

Aïllament en canonades d'aigua calenta amb colles especials, des de caldera o escalfador 

fins els muntants o punts de distribució, segons normes RITE.-

Tots  els  tubs  es revestiran amb una capa d'escuma de poliuretà   folrat   amb   una  tela  de  

PVC  de  tipus prefabricat. Els  colzes  es  revestiran  amb una colles rígida de PVC accessòria. 

Tot el conjunt es segellarà amb una cinta adhesiva. 

Es complirà els gruixos mínims d'aïllament segons les instruccions tècniques complementàries 

RITE i ITE. 

Es mesurarà per unitats.

Aïllament parets format per planxa de guix de 15 mm. tipus estàndard, doble estructura 

de llistons de fusta de 2 x 2 cm.,  amb aïllament tipus TRISO-SUPER 10 de 35 mm. de 

gruix, situat a la part del mig, i acabats varis.-

Sobre els murs de façana existents, es repassarà les parets perquè quedin planes tapant els 

forats o varis, sobre aquesta superfície arranjada és col·locarà una llata de fusta en sentit 

vertical de 2 x 2 cm., situades a 60 cm. d’entreeix, sobre aquestes llates és col·locarà un 

aïllament multireflector anomenat TRISO-SUPER-10 de 35 mm. de gruix, de forma tensada, 

coincidint amb la vertical de les llates anteriors, és col·locarà una segona tira de llates de la 

mateixa secció, clavades o cargolades a les primeres, que serviran de base per a la col·locació 

de la planxa de guix tipus estàndard de 15 mm de gruix..

Es deixaran les plaques rejuntades i segellades amb pasta especial, preparades per rebre 

posteriorment la pintura.

Es mesurarà per metres quadrats.

FUSTERIA AMB ALUMINI.-

Porta entrada prefabricada d'alumini color fosc amb vidriera,  d´una fulla, amb marc , 

pany de cop i clau, amb tancament automàtic i fre retenidor i barra antipànic, de 85 mm. 

de gruix i tancament amb vidre de seguretat 4 + 4 / 12 + 4 mm. de baixa emissió, amb 

tapajunts i accessoris varis.-

Porta entrada prefabricada d'alumini color fosc amb vidriera,  d´una fulla, amb marc , pany de 

cop i clau, amb tancament automàtic i fre retenidor i barra antipànic, de 85 mm. de gruix i 

tancament amb vidre de seguretat 4 + 4 / 12 + 4 mm. de baixa emissió, amb tapajunts i 

accessoris varis.

Les mesures de 1,00 x 2,00 m. d'acord amb el grafiat dels plànols, correspondran a un tipus 

Cor-70, amb estructura AR-62 o semblant, col·locades sobre premarc.

Es mesurarà per unitats.

Porta interior  per banys tipus P-607, amb marc senzill de 4/10 amb porta prefabricada de  

plafons de 35 mm. de pi amb guies corredisses, maneta, passador i varis.-

Porta interior  per banys tipus P-607, amb marc senzill de 4/10 amb porta prefabricada de  

plafons de 35 mm. de pi amb guies corredisses, maneta, passador i varis.

Es  complirà  la Normativa NTE-PPM, serà de les mesures assenyalades  en  els  plànols,  tant 

la porta com els marcs,  el  tapajunts  serà  triat  sobre  obra  formant conjunt amb la porta . 

S'inclourà   la   pintura,   composada   per  una  capa d 'imprimació i dues capes de vernís 

especial, estaran previstes d'airejadors d'aire.

Es mesurarà per unitats.
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Porta interior tipus P-741, d'una fulla amb marc senzill de 4/10 amb porta prefabricada 

plana i xapada estratificada, maneta i varis.-

Porta interior tipus P-741, d'una fulla amb marc senzill de 4/10 amb porta prefabricada plana i 

xapada estratificada, maneta i varis.

Es  complirà  la Normativa NTE-PPM, serà de les mesures assenyalades  en  els  plànols,  tant 

la porta com els marcs,  el  tapajunts  serà  triat  sobre  obra  formant conjunt amb la porta . 

Estaran previstes d'airejadors d'aire.

Es mesurarà per unitats.

Porta interior plegable de dos fulles amb acabat de melanina, color a determinar, 

amplada de 24 cm. de lamel·les, carril d´alumini lliscant i rodes, amb ferramenta d´inox, i 

una alçada total de 2,50 i amplada de 4,50.-

El  marc  serà  de  fusta  de  pi  de  100  x  140 mm, i s'acabarà  d'acord  amb les 

especificacions de la resta de  portes  de  l´equipament, anirà reforçat per la part superior amb 

un perfil metàl·lic galvanitzat en forma U, per evitar la seva deformació vertical, portarà  tanca  

de clau i imant.   

Les mesures definitives es prendran sobre l´obra.

Complirà   amb   la   Norma   Tècnica   NTE-PPM corresponent al tipus segons plànols de detall 

P-30. 

Es mesurarà per unitats.

Armari prefabricat de fusta contraxapada, de color blanc 100 x 50 x 70 cm. i acabat amb 

melamina.-

Composat per postada superior, dos estants, dos tampes i tancament d’imant, incloent 

accessoris, complements, muntatge i col·locació sobre l´obra, d´utilització multiusos.

Es mesurarà per metres lineals

PINTURA.-

Pintura en fusteria interior amb xelamon i dues capes de xilidecor, o vernís especial, del  

color a escollir.-

El  tipus de pintura correspondrà a la Norma NTE-RPP-43 i RPP-3. 

Les  parts estructurals tals com bigues, pilars, etc.., es  pintaran  amb  pintura ignífuga especial 

per aquest fi.

-RPP-43.Vernís sintètic sobre fusta-aspecte.

Revestiment  amb  aspecte  mat,  setinat  o brillant en elements  interiors  i brillant o setinat en 

exteriors, acabat  llis i transparent, on es precisi resistència a la intempèrie, al fregament i bona 

retenció del brillo. 

-RPP-3.Imprimació per a fusta.

Imprimació  formada  per  un vehicle fixe a base d'olis de llinosa, vernissos grassos i resines 

alquídiques. 

Resistirà  l'acció  dels  tanins  de la fusta actuant de tapaporus  i  tindrà gran poder de 

penetració impregnant les fibres de la fusta. 

És mesurarà per metres quadrats.

Pintura en parets i sostres acabats al temple en locals varis.-

La  pintura  de  les  parets  i  sostres  enguixats,  es pintaran  al  temple, després de repassar 

els possibles defectes  de  l'obra, es donaran dues capes del color a determinar pel propietari. 

El  revestiment  tindrà  un acabat d'aspecte mat, i una mica rugós.  

No  es  col·locarà  si  existeix  perill d'humitat. 

Es complirà la Norma NTE-RPP-19. 
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Es mesurarà per metres quadrats.

Pintura ferramenta metàl·lica, neteja, capa de pintura antioxidant i dues capes d'esmalt 

per ferro de pintura mate de color a determinar.-

A  tota  la ferramenta metàl·lica, abans de col·locar-la en  obra,  es  donarà una capa de pintura 

antioxidant, i en cap cas es col·locarà amb guix. 

Els  que  quedin  vistos  s’acabaran  amb dues capes de pintura mate. 

El tipus de pintura correspondrà a la Norma NTE-RPP-2. -RPP-2.

Es mesurarà per unitats.

NORMATIVA D'OBLIGAT CUMPLIMENT. EDIFICIS I EQUIPAMENTS(Revisat Nov.21).-

BARRERES ARQUITECTÒNIQUES URBANÍSTIQUES.-

LLIBRE D'ORDRES I VISITES EN OBRES D'EDIFICACIO.-

COMPATIBILITZAR OBRA NOVA AMB OBRA VELLA.-

Compatibilitzar obra nova amb obra vella, en petites reparacions, adaptacions d

´instal·lacions, acabats varis, reconeixement de les instal·lacions existents, creuament de 

serveis nous per sota de serveis existents, inclòs obertura manual de cates.-

Compatibilitzar obra nova amb obra vella, en petites reparacions, adaptacions d´instal·lacions , 

acabats varis, reconeixement de les instal·lacions existents, creuament de serveis nous per 

sota de serveis existents, inclòs obertura manual de cates.

Correspon aquesta partida a petites reparacions, adaptacions, de manera que quedin 

coordinades les diferents fases de l'obra, abastant les ajudes a tot el conjunt dels oficis, 

tanmateix, si s'escau s'adaptaran les instal·lacions.

Tanmateix inclou el reconeixement de les instal·lacions soterrades existents, i obertura manual 

de cates de comprovació dels serveis.

Es mesurarà per partida alçada.

CONTROL DE QUALITAT. OBRA CIVIL.-

Partida a preu fet a justificar, pel control de qualitat dels materials i obra feta.-

Aquesta    partida    correspondrà   a   les   despeses necessàries  per  fer front a les unitats de 

control de qualitat,  previstes en el projecte, o que assenyali la direcció de l'obra. 

Tant si es realitzan a peu d'obra com en laboratori especialitzat. 

Es mesurarà per unitats.

SEGURETAT I PREVENCIO DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.-

Partida a preu fet per realitzar les tasques de prevenció previstes en l'estudi de seguretat 

i salut, i assenyalades durant l'execució de l'obra.-

Aquesta    partida    correspondrà   a   les   despeses necessàries  per  fer front a les unitats de 

l'estudi de seguretat i salut previstes en el projecte o que s 'assenyalin durant l'execució de 

l'obra. 

Correspondrà als aspectes determinats pel Real Decret 1627/1997 de Seguretat i Salut en les 

Obres de Construcció. ( B.O.E. 256 del 25 d'octubre de 1997 ), segons està establert en l'art. 

5.2.d).- i e).- de l'esmentat Real Decret. 

Es mesurarà per unitats.
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RESIDUS.-Es complirà lo previst en el Decret 105/2008, RD 210/2018 i Decret 89/2010, i altes 

regulacions complementàries sobre residus de la construcció i demés normatives 

concurrents.

Partida a preu fet per la Gestió de Residus de Construcció i Demolició, segons RD 

105/2008, RD 210/2018 i Decret 89/2010.-

Aquesta    partida    correspondrà   a   les   despeses necessàries  per  fer front a la Gestió de 

Residus de Construcció i Demolició de les unitats en el projecte o que s 'assenyalin durant 

l'execució de l'obra. 

Correspondrà als aspectes determinats pel RD 105/2008, RD 210/2018 i Decret 89/2010 

Es mesurarà per partida alçada.

INSTRUCCIONS D'ÚS I MANTENIMENT DE L'EDIFICI D'EQUIPAMENTS I EDIFICIS.-

DATA I SIGNATURA.-
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ANNEX PROJECTE.-
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PARTIDA TIPUS D'OBRA I PARTS QUE COMPRÈN QUANTITAT

D I M E N S I O N S

A M I D A M E N T S

P.I. LLARG. AMPL. GRUIX

ENDERROCS, I ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO SEGONS EL 

REIAL DECRET 210/2018 I ALTRES CONCURRENTS.-

Enderrocament   es  farà  simultani  a la reforma, a  fi  d 'assegurar  la  coordinació entre 

les diferents parts de l'obra.-

La direcció tècnica, a la vista de l'estat real en que es trobin els diferents  elements de 

l'obra, ordenaràn les parts a conservar, mantenir, reformar o reconstruir, en base als 

criteris de seguretat i objectius més convenients. 

Comprendrà l'enderroc de tots els murs, parets, paviments i demés elements existents a 

l'obra que resultin incompatibles amb el present projecte, inclós si s 'escau 

reaprofitament, transport i canon d'abocador.

 1   UN.

General  1  1,000  1,000 1,000

-Total partida  1,000

ESTRUCTURA EXISTENT.-

Repàs d´estructura existent, tant la part metàl·lica com la de formigó, els murs portants 

de l´obra, realitzant les millores que s´escaiguin i els seus corresponents reforços.-

Tanmateix, es procedirà al reconeixement general de l´estructura, prèvia neteja i 

constatació de l´estat actual.

S´arranjarà les parts que siguin necessàries, per aconseguir un bon estat de les bigues , 

pilars i parets, a l´efecte de que quedin incorporades correctament a la present 

rehabilitació.

 2   UN

General  1  1,000  1,000 1,000

-Total partida  1,000

Reparació d'esquerdes en murs de pedra o rajol, mitjançant el recosit amb vareta d 'acer 

inoxidable roscada, resina, i acabat amb morter de color clar.-

Prèviament, es farà la neteja amb aigua a pressió de les esquerdes existents a l 'efecte 

de deixar-les perfectament netes i sanejades.

Una vegada reconegudes sobre l'obra, es farà ,amb màquina perforadora de broca de vídia 

de 12 mm., uns forats amb diagonal i entrellaçats, per poder inserta les varetes roscades 

d'acer inoxidable, que s’embotiran amb morter de resina especial.

Acabades les operacions anteriors, en que els recosits quedaran separats de 30 a 50 

cm. segons els casos, es rejuntarà tota l 'esquerda i zones properes amb morter igual a l

´existent.

 3   ML.

Sala de Vetlles  6  3,000  18,000 1,000

-Total partida  18,000

RAM DE PALETA

Arrebossat amb morter de ciment pòrtland reglejat per a revestir amb morter tipus 

M-7,5/A, inclòs medis auxiliars, i preparat  per a rebre el revestiment fixat en el projecte.- 

Restaran incloses les parts proporcionals d'arestes, cants, etc., es deixarà una mica 

bast per rebre el ciment-cola dels alicatats.

 4   M2.

Interior envans bany  1  4,000  1,000  14,000 3,500

Interior envans bany  1  2,200  7,700 3,500
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PARTIDA TIPUS D'OBRA I PARTS QUE COMPRÈN QUANTITAT

D I M E N S I O N S

A M I D A M E N T S
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-Total partida  21,700

ENVANS.-

Envans fets amb totxana de canto de 9 cm. de gruix, presos amb morter de pòrtland 

tipus M-7,5/A no portants.-

Es complirà la Norma Tècnica Espanyola PTL. 

S’estrebarà amb guix o escuma l'entrega de l'envà al forjat superior.

 5   M2.

General  1  10,500  42,000 4,000

-Total partida  42,000

Reforç d´envans o paret semblant, amb xarxa d’arrebossar de morter de  pòrtland tipus 

M-7,5/A, deixant-la preparat el parament per revestir.-

 6   M2.

Interior envà bany  1  2,200  8,800 4,000

-Total partida  8,800

VENTILACIÓ.-

Ventilació forçada en locals humits CTE-HS-3, per extracció d'aire.-

L’extracció serà forçada en tots els locals humits, per extreure l 'aire de l'habitatge o 

locals en general, i que estarà previst entrar per les finestres, passos i portes, d'acord 

amb el que estableix el vigent CTE-HS-3.

Els tubs, que seran independents per a cada toma, és portaran fins a l 'exterior, seran de 

110 mm. de PVC per locals humits, i una canonada addicional per la cuina de 160 mm. 

estaran dotats de tots els accessoris, grapes, colzes, enllaços, etc.....

Optativament, és podrà adaptar un sistema global per tot l´edifici, en aquest cas 

l’extractor serà únic amb sortida, generalment per la coberta, acabada amb un barret de 

protecció de les aigües de pluja.

 7   ML.

bany  1  0,600  0,600 1,000

-Total partida  0,600

Ventilació en els locals de sortida d'aire per usos varis de diàmetre 200/300 mm. de 

PVC.-

Els locals de les sales d'usos varis o complementaris tindran la ventilació indicada en els 

plànols amb tub  de  PVC  de diàmetre mínim reglamentari o superior si ho assenyala la 

Reglamentació específica.

 8   ML

Sala de Vetlles  1  0,600  0,600 1,000

-Total partida  0,600
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PARTIDA TIPUS D'OBRA I PARTS QUE COMPRÈN QUANTITAT

D I M E N S I O N S

A M I D A M E N T S
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Extractor per ventilació en banys o locals humits segons el CTE-DS-3, inclós instal.lació 

amb regulació de velocitat.-

En els banys o locals humits es preveurà una instal .lació addicional amb extractor, per 

correspondre a local humit, amb una capacitat de 100/200 m3/h. per unitat de local 

humit.

S'ubicarà a la part interior del barret de la xemeneia de la part exterior de la coberta.

Estarà dotat de totes les instal.lacions elèctriques i mecanismes de control pel seu bon 

funcionament, la capacitat global de l'extractor serà la suma del nombre de locals humits 

que s'agrupin.

S'instal.larà un potenciometre a prop del quadre general eléctric a l 'entrada del local, per 

regular la velocitat o per si s'escau deixar-ho tancat.

 9   UN.

Bany  1  1,000  1,000 1,000

-Total partida  1,000

Extractor per la ventilació forçada en locals públics humits CTE-HS-3, per extracció 

d'aire.-

L’extracció serà forçada en tots els locals humits , per extreure l'aire del local en general

Estarà previst entrar per les finestres, passos i portes, d'acord amb el que estableix el 

vigent CTE-HS-3.

L’extractor, anirà instal·lar directament a façana de diàmetre indicat als plànols, es 

posarà en funcionament mitjançant un control de presencia i , tanmateix, en funció del 

grau d’humitat i del CO2 existent al local, garantint, com a mínim, 5 renovacions d´aire 

per hora.

 10   UN

Sala de Vetlles  1  1,000  1,000 1,000

-Total partida  1,000

Control digital per equips de ventilació horitzontal en locals humits amb control d 'humitat 

regulable, amb extractor auxiliar, per obtenir con a mínim sis renovacions d 'aire per metre 

cúbic hora.-

El ventilador es posarà en funcionament automàticament quan el detector d 'humitat 

sobrepassi la humitat preestablerta que d'acord amb el RITE estarà a l'entorn del 50 %.

El ventilador - extractor, pot ser a criteri de la propietat amb intercanviador de calor.

Serà tipus especial horitzontal amb un cabal indicat i numero de renovacions per hora al 

apartat d´extracció.

Estarà dotat d'un sensor d'humitat i d'un regulador de velocitat, amb posició de control 

automàtic i manual.

 11   UN

Sala de Vetlles  1  1,000  1,000 1,000

-Total partida  1,000

Detector de presència o de moviment  automàtic, per ventilació interior, amb control de 

temps, nivell de CO2, humitat, etc... integrat en el propi detector.-

En el lloc indicat en els plànols s'ubicarà un detector de presència automàtic, pel control 

de la ventilació interior, etc. integrat en el propi detector.

La durada serà regulable, en funció del temps que calgui per mantenir una ventilació 

idònia.

 12   UN.

Sala de Vetlles  1  1,000  1,000 1,000

-Total partida  1,000
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D I M E N S I O N S

A M I D A M E N T S
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Reixa de ventilació metàl·lica amb acabat galvanitzat o pintada, de les mesures 

indicades en els plànols, podrà ser d'inox., estarà dotada de tots els accessoris, tals 

com grapes, abraçadores, etc. La mesura mínima serà de 20 x 20 cm.-

 13   UN.

Bany  1  1,000  1,000 1,000

-Total partida  1,000

Reixa de ventilació metàl·lica amb acabat galvanitzat o pintada, de les mesures 

indicades en els plànols, podrà ser d'inox., estarà dotada de tots els accessoris, tals 

com grapes, abraçadores, etc. La mesura mínima serà de 30 x 30 cm.-

 14   UN.

Sala de Vetlles  1  1,000  1,000 1,000

-Total partida  1,000

ENRAJOLATS.-

Revestiment de rajola de 20 x 20 / 30 x 40 sobre arrebossat, amb doble encolat, preu 

base de 20 €/m2, i de color i tipus a escollir.-

Es  revestirà  amb rajola el banys i serveis fins l 'alçada de  1'20  mts. amb rajola de 20 x 

20 / 30 x 40 del color i sanefes, si s´escau, a determinar. Es col·locarà amb ciment 

especial, sobre arrebossat amb doble encolat, rejuntada amb borada de mateix color de 

la rajola.

Es  complirà  amb  la  Norma  Tècnica Espanyola RPA, el revestiment s 'aplicarà segons 

la Norma RPA-4.

Es preveuran totes les formes i peces especials.

 15   M2.

Bany  1  4,000  14,000 3,500

Bany  1  2,200  7,700 3,500

Bany  1  3,200  11,200 3,500

Bany  1  1,300  4,550 3,500

-Total partida  37,450

Sòcol de gres semblant al paviment, col·locat amb doble encolat de ciment cola i rejuntat 

amb borada d'epoxi, col·locat en terrasses o semblants.-

El sòcol  de  gres  de  textura  i mesures semblants al paviment, col·locat amb doble 

encolat de ciment cola i rejuntat amb borada d'epoxi, col·locat en terrasses o semblants.

Per darrera el sòcol es mantindrà la capa d'impermeabilització de butilo, que serà 

protegida amb morter per rebre l'esmentat sòcol.

 16   ML.

Interior Local  1  7,400  1,000  7,400 1,000

Interior Local  1  6,000  1,000  6,000 1,000

Interior Local  1  3,300  1,000  3,300 1,000

Interior Local  1  23,200  1,000  23,200 1,000

Interior Local  1  1,700  1,000  1,700 1,000

Interior Local  1  10,200  1,000  10,200 1,000

Interior Local  1  4,000  1,000  4,000 1,000

Interior Local  1  5,000  1,000  5,000 1,000

Interior Local  1  3,000  1,000  3,000 1,000

Interior Local  1  6,000  1,000  6,000 1,000

Interior Local  1  3,900  1,000  3,900 1,000
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Interior Local  1  6,200  1,000  6,200 1,000

Interior Local  1  2,200  2,200 1,000

-Total partida  82,100

REVESTIMENT DE PARETS.-

Emmarcat interior d'entrega del revestiment de plaques de guix a les finestres i 

balconeres existents, mitjançant una motllura o llata de fusta polida de 5 x 7 a 5 x 10 

cm., inclosa una repisa de fusta interior.-

D'acord  amb  l'assenyalat en els plànols s'emmarcarà l'entrega del revestiment de 

plaques de guix.

S'ancorarà o graparà perfectament a la fàbrica d'obra.

Formarà  un  conjunt  amb les finestres o balconades, i la tipologia de fusta serà la 

mateixa.

 17   ML.

Finestres i portes  1  10,000  1,000  10,000 1,000

Finestres i portes  1  11,200  1,000  11,200 1,000

Finestres i portes  1  6,900  1,000  6,900 1,000

Finestres i portes  1  5,000  1,000  5,000 1,000

Finestres i portes  3  3,800  11,400 1,000

-Total partida  44,500

REVESTIMENT DE SOSTRES.-

Cel ras amb plaques de guix, tipus knauf, muntades amb guies i accessoris varis, amb 

una resistència al foc EI-30 minuts i composada per una placa de guix tipus DF de 15 

mm. de gruix, inclòs una capa de llana de roca tipus IBR amb capa de paper Kraft, que 

actua com a barrera de vapor, amb un total de 10 cm. de gruix.-

El sostre serà del tipus suspès amb perfileria creuada al mateix nivell, amb les seves 

corresponents peces especials.

 18   M2

Sota coberta  1  9,000  1,000  67,500 7,500

Sota coberta  1  13,000  78,000 6,000

-Total partida  145,500

COBERTA.-

Arranjament de la coberta de pissarra existent, consistent en canviar lloses, tela etc... en 

mal estat.-

Tanmateix, es repassaran els zencs, peces especials, entregues, etc......, a l'efecte 

d'assegurar la seva complerta impermeabilització.

Es repassarà els parquets de les barbacanes, boquets, i fusteria de la coberta en 

general.

 19   M2.

Coberta actual  1  10,000  1,000  78,000 7,800

Coberta actual  1  10,000  1,000  14,000 1,400

Coberta actual  1  4,000  1,000  4,000 1,000

Coberta actual  1  12,000  1,000  6,000 0,500

Coberta actual  1  14,700  1,000  73,500 5,000
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Coberta actual  1  17,800  1,000  24,920 1,400

Coberta actual  1  3,500  1,000  3,500 1,000

Coberta actual  1  14,700  7,350 0,500

-Total partida  211,270

PAVIMENTS, REHABILITACIÓ EDIFICIS I VARIS.-

Paviment de formigó de 15 cm. de gruix tipus HM-20 assegut sobre 15 cm. Sobre  el  

terreny  prèviament compactat s’estendrà una capa  de tot -u tipus Z2 de 15 cm 

compactada al 90 % Proctor  Normal, acabat amb un ratllat, amb xarxat de 5 mm.-

Sobre  el  mateix,  s’estendrà  el formigó procedent  de  planta  formigonera  del  tipus 

HM-20,  fins  obtenir  una  capa vibrada de 15 cm. de gruix, acabant-se amb un ratllat. 

A  cada  4,00  m.  es farà una junta de dilatació que podrà  ser  serrada  o  amb junta de 

PVC, es formaran les  pendents  cap  als punts de desguàs assenyalats en els plànols. 

S'intercalarà un xarxat de 5 mm.

 20   M2.

Formació rampa  1  7,000  11,900 1,700

-Total partida  11,900

Paviment de gres porcellànic de 30 cm x 60 cm, col·locat amb doble encolat de 

ciment-cola i rejuntat amb borada d’epòxi, sobre paviment existent, o capa de morter 

previ, amb un preu base de 18 €/m2, a escollir sobre mostres a l´obra.-

Correspon  al  paviment  de gres, de color a determinar col·locat    amb doble encolat 

ciment-cola,   deixant   una   junta perimetral  per  a  la  dilatació. 

El gres serà de tipus porcellànic antilliscant,  rejuntat amb borada d’epòxi, sobre 

paviment existent o capa de morter previ.

Es  col·locarà  a  l'estesa procurant que quedi  perfectament  pla i horitzontal, amb 

ciment-cola especial flexible per aquest fi. 

Es  deixarà  una  junta de 0'5 mm. entre peça i peça de gres,  i  tanmateix una junta 

perime

 21   M2

Interior local  1  12,500  62,500 5,000

-Total partida  62,500

Paviment de granet buixardat de 40 x 60 x 4 cm., col·locat amb ciment cola, recolzat 

sobre una de formigó de 15 cm. de gruix existent.-

Es rejuntarà amb borada d'epoxi, inclourà les peces especials, i als punts o entregues 

difícils es completarà amb sikaflex.

 22   M2

General  1  3,000  1,000  6,000 2,000

General  1  2,700  3,240 1,200

-Total partida  9,240

SANEJAMENT GENERAL.-

Connexió i ampliació entre els serveis existents d 'aigua, i desguassos amb la nova o 

rehabilitada implantació.-

Correspon a la connexió i ampliació entre els serveis existents d 'aigua, i desguassos 

amb els de nova implantació. 

Tant  els  materials  de connexió com d'ampliació seran de les mateixes característiques 

i diàmetres que els existents.

 23   
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General  1  1,000  1,000 1,000

-Total partida  1,000

Canonada de PE corrugat de doble capa amb unions de junta de goma tipus ISA -8 de 

diàmetre 160 mm. soterrada, asseguda sobre tot-u compactat, amb reforços pels canvis 

de direccions i a prop dels pous i accessoris amb formigó tipus HM-20.-

Sobre  les  rases  prèviament  netes  amb  les formes i pendents adients es col·locarà el 

tub de PE corrugat de doble capa amb unions de junta de goma, asseguts i revestits 

amb tot-u compactat tipus ZA-20. 

S’estintolaran totes  les  rases d'alçada superior a 1'00 m.  perquè  es  pugui treballar 

amb seguretat al fons de la rasa. 

Al  fons  de  la rasa es col·locarà una capa de tot-u per adaptar-se a la forma del tub, en 

els llocs de canvi de direcció, junt amb els pous i amb els accessoris varis es reforçarà 

amb una longitud de 50 cm. per a cada costat amb formigó tipus HM-20, massissat 

totalment  la canonada. 

Una  vegada col·locats els tubs, es reomplirà amb tot -u els laterals,  compactant-los amb 

cura. La resta de   rasa   es  reomplirà  amb  material  procedent  de l 'excavació  amb  

capes de 20 a 30 cm., compactades al 95 % d'assaig Proctor Modificat. 

La resistència del tub a l'aixafament no serà inferior a 8 KN/M2.

 24   ML.

Bany  1  2,500  2,500 1,000

-Total partida  2,500

Sifó - bunera en recollida d'aigües, en locals humits d'alumini o inoxidable.-

Abastarà  la  recollida  d'aigües accidental de banys, sales  de  serveis  i varis 

semblants, per conduir-la a la xarxa de desguàs general.

En  els  llocs assenyalats en els plànols es col·locarà un  sifó -bunera d'alumini o 

inoxidable de mesures de 15 x 15 o  20  x  20  cm. al punt més baix per recollir les 

aigües, es juxtaposarà   al   paviment o tela impermeabilitzant, si existís. 

Als banys, la mesura del sifó-bunera podrà reduir-se fins a 10 x 10.

 25   UN.

Bany  1  1,000  1,000 1,000

-Total partida  1,000

Arqueta o sifó en desguassos horitzontals amb tubs enterrats, seran prefabricades de 

PVC.-

En  els  llocs assenyalats en els plànols es faran unes arquetes  de  40 x 40 pel fons de 

la canonada. Aquestes arquetes  seran PVC prefabricades, amb tots els seus 

accessoris. 

Encara que no seran   practicables   es  deixarà  una  senyal  en  el paviment o sostre 

per a la seva localització. 

Entre  l'edifici  i  la  xarxa general s'intercalarà un sifó  hidràulic  per  evitar  el  pas  de  

rosegadors i elements estranys. 

Es  complirà  la  Norma  Tècnica Espanyola ISS, per les arquetes  a  peu de baixant 

seran del tipus ISS-50, per les  arquetes de pas seran del tipus ISS-51, i pel sifó serà del 

tipus ISS-52. S’admetrà  que les arquetes puguin ser prefabricades de PVC.

 26   UN.

General  1  1,000  1,000 1,000

-Total partida  1,000
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Restauració dels serveis existents que resultin afectats com a conseqüència de 

l'execució de les obres, en els trams que constitueixen el projecte, Obra d´Edificació.-

Tal es el cas del serveis antics com altres elements desconeguts que puguin afectar l

´obra.

Tanmateix s'inclou l'establiment xarxes provisionals que siguin necessàries pel seu  

abastament, per mantenir el servei.

També s'arranjarà l’accés a la finca, que hagués resultat malmès, com a conseqüència 

de la realització de les obres.

 27   UN.

General  1  1,000  1,000 1,000

-Total partida  1,000

INSTAL.LACIONS D'AIGUA FREDA I CALENTA.-

Xarxa de canonades amb tub de coure o tub de plàstic especial per aquest us.-

Les  canonades    seran   totes de    coure  i plàstic  de   les seccions  assenyalades  en 

els plànols, s'evitarà en lo possible  les  corbes i canvis de direcció excessius, el seu  

diàmetre  ve  assenyalat en  els plànols, tant per l'aigua  freda com calenta. 

A totes les canonades se’ls hi  donarà una lleugera pendent per poder desaiguar la 

instal·lació  en  èpoques  de  desocupació, per lo que estarà previst dels diferents  punts  

de  desguàs eventual. 

Pel  càlcul de la instal·lació es te en compte la Norma IFF.  

Per  les  especificacions solament es tindran en compte  els  tipus  esmentats  en la 

Norma. Per l'aigua calenta s'ha tingut en compte la Norma IFC. 

A  cada entrada de bany, cuina ó semblant si col·locarà unes  vàlvules  de  pas  per  

poder  independitzar  el recinte. 

Les unions aniran soldades o acoblades, utilitzant les peces especials per aquest fi , 

aniran protegides amb tub de PVC una mica més gran que el tub, serà de color vermell 

per l'aigua calenta i color blau per l'aigua freda. 

A proposta de l’instal·lador, es podrà substituir per tubs de marca acreditada i cabals 

equivalents.

Si fos el cas, s´aprofitarà el termo elèctric existent, i es reconnectarà a la nova 

instal·lació.

 28   UN.

Bany  1  1,000  1,000 1,000

-Total partida  1,000

INSTAL.LACIONS MATERIAL SANITARI.-Bany

Material sanitari per lavabo en equipaments, amb aixetes d 'estalvi d'aigua, material 

sanitari tipo Compo o semblant.-

El material sanitari serà de primera qualitat, de sèrie senzilla, color blanc, i estarà 

composat pels elements indicats en els plànols, dotats de tots els accessoris i aixetes 

tipus monocomandament. 

El  lavabo  serà  rectangular sense peu, la aixeta cromada del tipus monocomandament 

del sistema automàtic d'estalvi d'aigua. 

Tots  els  accessoris  seran  de  porcellana del tipus alicatat,  seran  complerts, per 

penjar, deixar els objectes, papereres, mirall amb punt de llum, varis etc... 

S'inclouen  totes les partides i accessoris de connexió pel subministra d 'aigua i 

desguassos.

 29   UN.

Bany  1  1,000  1,000 1,000
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-Total partida  1,000

INSTAL.LACIONS D'ELECTRICITAT EN REHABILITACIÓ EDIFICI.-

Ampliació de l'escomesa de subministrament elèctric IER-1 de 30 a 40 Amp.-

Els  conductors  seran  de la secció necessària per cada fase, de coure  tipus DN -0.6/1 

KV amb aïllament d’etilpropilè (EPR)  i  coberta  de policloprè (PCP) tipus flexible classe 

5, lliures d’halogenurs. 

S’inclou la part corresponent a la documentació necessària per la legalització de l

´ampliació i, tanmateix, les despeses de la companyia.

 30   UN.

Local  1  1,000  1,000 1,000

-Total partida  1,000

Línia de connexió entre els comptadors situats a la tanca de la finca i el quadre general 

de repartiment, al edifici.-

Compren la línia soterrada situada entre l 'equip de mesurament i el quadre general de 

repartiment, en cas que es trobin separats. 

La secció serà igual a l'escomesa. 

La conducció serà soterrada, protegida amb tub, de polietilè corrugat color vermell i 

diàmetre 80 mm., es complirà la Instrucció ITC-BT-010. 

S´inclou moviment de terres, terraplenat, etc...

 31   ML.

Local  1  50,000  50,000 1,000

-Total partida  50,000

Ampliació del quadre elèctric, amb protecció i comandament tipus IER- 14, per adaptar-lo 

al canvi de potències pel subministrament de la finca.-

S’ampliarà, amb els accessoris complementaris, tal es el cas de magnotèrmic, pies, 

contactors etc..., pel bon funcionament de d’instal·lació.

 32   UN.

Local  1  1,000  1,000 1,000

-Total partida  1,000
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Derivacions o muntants des de el quadro general de l´equipament fins els punts de 

consum, segons les seccions indicades als plànols.-

Les  derivacions  individuals podran ésser constituïdes per cables de baixa emissió de 

fums i gasos corrosius :

- Conductors aïllats a l'interior de tubs encastats. 

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

- Canalitzacions prefabricades. 

Els  tubs  que  es  destinin a contenir els conductors d 'una derivació individual   hauran 

d'ésser  d'un diàmetre  nominal  que  permeti  ampliar la secció dels conductors  

inicialment  instal·lats  en un 50 per 100. 

En   les   esmentades  condicions  d’instal·lació,  els diàmetres  nominals  mínims  dels  

tubs  en derivacions individuals   seran   de   23  mil·límetres,  en  el  cas d'edificis  

destinats  principalment  a equipaments , i si s´escau, a altres usos.

El  nombre  de  conductors serà monofàsic, atenen a la importància del subministrament. 

Els  conductors utilitzats seran de coure.

La màxima caiguda de tensió admissible, que serà des del punt d’arrencament de  la  

derivació  individual , en una línia repartidora, fins  el  punt  de  connexió  del  dispositiu  

privat de comandament i protecció.

Veure seccions mínimes en plànols de detall .

 33   UN.

Local  1  1,000  1,000 1,000

-Total partida  1,000

Instal·lacions de posada a terra on es connectaran totes les masses metàl·liques d 'acord 

amb els Reglaments vigents.-

Abastarà  a  la instal·lació equipotencial global per a tot  l 'edifici,  on es connectaran 

totes les masses metàl·liques d'acord amb els Reglaments vigents.

-Definició.-

La instal·lació de posada a terra resta definida per:

• La   resistència   elèctrica   que  ofereix  la  línia, considerant  les sobretensions i 

corrents de  defecte que puguin  originar-se  a les instal·lacions elèctriques, antenes,   

parallamps   i    grans   masses   metàl·liques estructurals o d'un altre tipus.

 34   UN.

General  1  1,000  1,000 1,000

-Total partida  1,000

Polsador o interruptor encastat tipus IEB-46. ( Model Simon 82 color a determinar ).-

Correspondrà al tipus IEB-46, la caixa serà de PVC o semblant, per  a  10  Amp.  de  

250 V., mecanismes de contacte de plata, i les bases de porcellana o melamina. 

Sobre mostres es triarà el model a col·locar.

 35   UN.

Local  15  1,000  15,000 1,000

-Total partida  15,000

Endoll d'ús general fins a 16 Amp. de 230 V., amb connexió a terra. Tipus IEB-50 estanc. 

( Model Simón 82, color a determinar).-

La  instal·lació abastarà  la  part  proporcional  de caixa  de  derivació IEB -45, conductors 

de 1.000 V. de 2 x   2'5  +  2'5,  toma  terra,  petits  materials,  tub corrugat i endoll 

pròpiament dit IEB-32 + IEB-15. 

Estarà previst l'acoblament d'un petit accessori o tapa, o ubicats a una alçada suficient 

per evitar que els nens hi posin els dits.

 36   UN.
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Local  33  1,000  33,000 1,000

-Total partida  33,000

Endoll d'ús per calefacció o electrodomèstics a partir de 2.000 W., fins a 16/25 Amp. 

tipus encastat, amb connexió al terra IEB-51. ( Model Simón 82, color grafit ).-

Els endolls per a calefacció o electrodomèstics seran de tipus "xuclo" de 16 a 25 Amp., 

encastat de color grafit amb connexió al terra IEB-51. 

La instal·lació comportarà la part proporcional de caixa de derivació IEB -45, cable de 

1.000 V. de 2 x 4 + 4 mm., petit material, tub corrugat, i endoll pròpiament dit IEB-33 + 

IEB-19.

 37   UN.

Climatització  6  1,000  6,000 1,000

-Total partida  6,000

ENLLUMENAT.-

Lluminària downlights encastable de 20w leds, tipus EDM de color blanc.-

Les  lluminàries  consistiran en un focus encastat en el sostre amb accessoris, amb 

làmpada de leds tipus downlights, incloent la part proporcional de línia fins l´equip de 

maniobra.

Es dotarà de tots els accessoris.

 38   UN.

Local  28  1,000  28,000 1,000

-Total partida  28,000

Lluminària tipus T-2 consistent en una làmpada de regleta metàl·lica fluorescent  amb 

regleta de leds complerta de 5/7 W/ml., amb reixeta decorativa i protectora.-

S'escolliran sobre obra.

 39   UN.

Bany  1  1,000  1,000 1,000

-Total partida  1,000

Punt de llum exterior, tipus focus estanc de 30 W. de leds, amb detector de moviment 

per l'enllumenat.-

En el lloc indicat en els plànols s'ubicarà els punts de llum tipus focus estanc de 30 W. 

de leds amb detector de moviment per l'enllumenat.

Quedarà a una alçada mínima de 2,50 m.

 40   UN.

Exterior  3  1,000  3,000 1,000

-Total partida  3,000

Detector de presència o de moviment  automàtic, per l 'enllumenat interior, amb control de 

temps, nivell d’il·luminació, etc. integrat en el propi detector.-

En el lloc indicat en els plànols s'ubicarà un detector de presència o de moviment 

automàtic, per l'enllumenat interior, etc. integrat en el propi detector, especials per 

exteriors.

La durada serà regulable, en funció del temps que calgui per mantenir l 'enllumenat en 

funcionament.

 41   UN.

Bany i entrada  3  1,000  3,000 1,000

-Total partida  3,000
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REGLAMENT INCENDIS Segons CTE.-

Lluminària de senyalització o emergència per a una superfície de 28'00 m2. i durada 

d'una hora, de 140 lumens.-

Es  preveurà  en  els llocs assenyalats en els plànols, la   situació   de   l 'enllumenat  de  

senyalització  i emergència,  d'acord  amb  el vigent Reglament de Baixa Tensió i Normes 

contra incendis. L'enllumenat  d'emergència  entrarà  en funcionament en el moment que 

la tensió nominal baixi a menys del 70 %, funcionarà   durant   un   mínim  d'una  hora,  

amb  un enllumenat de 3 a 5 lux. L'enllumenat  de senyalització serà de característiques 

semblants, amb un enllumenat mínim d'un lux.

 42   UN.

Local  6  1,000  6,000 1,000

-Total partida  6,000

Protecció dels elements estructurals de fusta i ferro.-

Es protegiran tots els elements estructurals de ferro amb morter especial ignífug, i 

tanmateix tots els elements estructurals de fusta i sota coberta del mateix material   amb   

vernís  ignífug,  fins  arribar  a  la resistència   del   foc  assenyalada  per  la  vigent 

normativa d'incendis específica per a cada ús.

També, en relació a la fusta, es podrà sobredimensionar les seccions, per compensar la 

zona cremada amb la resta existent.

Tanmateix, es pot utilitzar l'alternativa, en cas que l'element metàl·lic es revesteixi de 

fusta, utilitzar el conlit de 20 mm., revestit posteriorment, així com utilitzar pintures 

protectores del foc en las seccions assenyalades per el càlcul.

 43   UN.

General  1  1,000  1,000 1,000

-Total partida  1,000

AEROTERMIA.-

Bomba de calor inverter aerotherm compacte per l 'habitatge o equipament, accessoris 

varis, canonades, instal·lació elèctrica posta en funcionament per a una potència efectiva 

de 8/9 Kw. per el fred i 9/9,5 Kw per la calefacció i centraleta de control i regulació i 

unitat exterior.-

L'equip de la bomba de calor-aire-aigua aerotherm individual per l´habitatge, es composa 

per una bomba de calor de 3 Kw., tipus reversible, refrigeració i calefacció, amb un 

rendiment de cop de 4.

L'equip serà complert incloent bomba de recirculació per la modulació inverter, aïllament 

sonor, amb refrigerant R410A, amb els seus corresponents circuits, subministrament 

d'aigua potable i electricitat amb les seves proteccions.

Tanmateix, inclou els reguladors, proteccions, sondes exteriors, vas d'expansió, vàlvules 

generals, claus, incloent un regulador automàtic, inclòs canonades d 'aigua calenta i 

aigua freda amb tots els seus accessoris i aïllaments.

Tota la instal·lació estarà dotada d'una centraleta de control i regulació especial per 

aquest ús anomenada munticlima o semblant.

 44   UN.

Local  1  1,000  1,000 1,000

-Total partida  1,000
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D I M E N S I O N S

A M I D A M E N T S

P.I. LLARG. AMPL. GRUIX

Termòstat digital per equips francoil o splits, cablejat i instal·lat sobre paretó compatible 

amb francoils o splits, selector de temperatura, tipus de funcionament (apagar/fred/calor) 

i velocitat de ventilador (baixa/mitjana/alta), per control simultani de ventiladors segons 

grau d'humitat i CO.-

 45   UN

Local  1  1,000  1,000 1,000

-Total partida  1,000

Subministrament i instal·lació complementària d'splits, canonades, equip de control i 

varis vinculats a la calefacció i refrigeració en planta, connectats a la bomba de calor, per 

a una potència nominal de 2,5/3 Kw.-

 46   UN.

Local  5  1,000  5,000 1,000

-Total partida  5,000

Arbrat de protecció per l´equip de climatització composat per la plantació d´arbres 

autòctons de fulla perenne.-

La maquina es recolzarà sobre una solera de formigó HM-30 de 2,00 x 3,00 m x 0,20 de 

gruix

 47   UN

Exterior  1  1,000  1,000 1,000

-Total partida  1,000

ENGUIXATS.

Enguixats a la bona vista en parets, de  manera  que  quedin  perfectament  llisos  i 

plans.-

Correspon als enguixats a la bona vista segons Norma NTE-RPG-1.974.

S'utilitzarà  guix  blanc  tipus  retardat i cantoneres metàl·liques en les cantonades tipus 

RPG-14. 

El  guix  complimentarà  l'establert en el Plec General de  Condicions  de  "guixos  en 

obres oficials", segons Ordre de 22-2-1.966. 

Per a les parets, es realitzarà un guarniment tipus RPG- 10  i  un  lluit  RPG-12. Tot això, 

d'acord amb la Norma NTE-RPG-1.974.

 48   M2.

Envà nou  1  10,500  1,000  36,750 3,500

Envà nou  1  6,300  22,050 3,500

-Total partida  58,800

MANYERIA.-

Barana de passamà d'acer inoxidable alicatat a la paret, amb els suports necessaris i 

acabats amb corba de diàmetre de 40 mm.-

Complirà les normatives sobre barreres arquitectòniques. 

Les mesures indicades en els plànols.

 49   ML.

Rampa  1  7,500  7,500 1,000

-Total partida  7,500

AÏLLAMENT TÈRMIC.-



 772.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER 

A SALA DE VETLLES

PARTIDA TIPUS D'OBRA I PARTS QUE COMPRÈN QUANTITAT

D I M E N S I O N S

A M I D A M E N T S

P.I. LLARG. AMPL. GRUIX

Aïllament en canonades d'aigua freda amb colles especials, en entrades i muntants per 

edifici, amb gruixos segons normes RITE.-

Totes   les   canonades  es  revestiran  amb  una  capa d 'escuma  de  poliuretà  folrat  

amb una tela de PVC de tipus  prefabricat,  el  colzes  es  revestiran amb una colles 

rígida de PVC accessòria, amb gruixos segons normes RITE. 

Tot el conjunt es segellarà amb un cinta adhesiva.

 50   UN.

General  1  1,000  1,000 1,000

-Total partida  1,000

Aïllament en canonades d'aigua calenta amb colles especials, des de caldera o 

escalfador fins els muntants o punts de distribució, segons normes RITE.-

Tots  els  tubs  es revestiran amb una capa d'escuma de poliuretà   folrat   amb   una  

tela  de  PVC  de  tipus prefabricat. Els  colzes  es  revestiran  amb una colles rígida de 

PVC accessòria. 

Tot el conjunt es segellarà amb una cinta adhesiva. 

Es complirà els gruixos mínims d'aïllament segons les instruccions tècniques 

complementàries RITE i ITE.

 51   UN.

General  1  1,000  1,000 1,000

-Total partida  1,000

Aïllament parets format per planxa de guix de 15 mm. tipus estàndard, doble estructura 

de llistons de fusta de 2 x 2 cm.,  amb aïllament tipus TRISO-SUPER 10 de 35 mm. de 

gruix, situat a la part del mig, i acabats varis.-

Sobre els murs de façana existents, es repassarà les parets perquè quedin planes tapant 

els forats o varis, sobre aquesta superfície arranjada és col·locarà una llata de fusta en 

sentit vertical de 2 x 2 cm., situades a 60 cm. d’entreeix, sobre aquestes llates és 

col·locarà un aïllament multireflector anomenat TRISO-SUPER-10 de 35 mm. de gruix, de 

forma tensada, coincidint amb la vertical de les llates anteriors, és col·locarà una segona 

tira de llates de la mateixa secció, clavades o cargolades a les primeres, que serviran de 

base per a la col·locació de la planxa de guix tipus estàndard de 15 mm de gruix..

Es deixaran les plaques rejuntades i segellades amb pasta especial, preparades per 

rebre posteriorment la pintura.

 52   M2.

Interior façanes  1  6,000  1,000  24,000 4,000

Interior façanes  1  3,300  1,000  11,550 3,500

Interior façanes  1  23,200  1,000  69,600 3,000

Interior façanes  1  3,300  1,000  11,550 3,500

Interior façanes  1  12,000  48,000 4,000

-Total partida  164,700

FUSTERIA AMB ALUMINI.-

Porta entrada prefabricada d'alumini color fosc amb vidriera,  d´una fulla, amb marc , pany 

de cop i clau, amb tancament automàtic i fre retenidor i barra antipànic, de 85 mm. de 

gruix i tancament amb vidre de seguretat 4 + 4 / 12 + 4 mm. de baixa emissió, amb 

tapajunts i accessoris varis.-

Les mesures de 1,00 x 2,00 m. d'acord amb el grafiat dels plànols, correspondran a un 

tipus Cor-70, amb estructura AR-62 o semblant, col·locades sobre premarc.

 53   UN.

Accès adaptat  1  1,000  1,000 1,000



 782.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER 

A SALA DE VETLLES

PARTIDA TIPUS D'OBRA I PARTS QUE COMPRÈN QUANTITAT

D I M E N S I O N S

A M I D A M E N T S

P.I. LLARG. AMPL. GRUIX

-Total partida  1,000

PROJECTE.-

Porta interior  per banys tipus P-607, amb marc senzill de 4/10 amb porta prefabricada de  

plafons de 35 mm. de pi amb guies corredisses, maneta, passador i varis.-

Es  complirà  la Normativa NTE-PPM, serà de les mesures assenyalades  en  els  

plànols,  tant la porta com els marcs,  el  tapajunts  serà  triat  sobre  obra  formant 

conjunt amb la porta. S'inclourà   la   pintura,   composada   per  una  capa d 'imprimació i 

dues capes de vernís especial, estaran previstes d'airejadors d'aire.

 54   UN.

Bany  1  1,000  1,000 1,000

-Total partida  1,000

Porta interior tipus P-741, d'una fulla amb marc senzill de 4/10 amb porta prefabricada 

plana i xapada estratificada, maneta i varis.-

Es  complirà  la Normativa NTE-PPM, serà de les mesures assenyalades  en  els  

plànols,  tant la porta com els marcs,  el  tapajunts  serà  triat  sobre  obra  formant 

conjunt amb la porta. Estaran previstes d'airejadors d'aire.

 55   UN.

Sortida  1  1,000  1,000 1,000

-Total partida  1,000

Porta interior plegable de dos fulles amb acabat de melanina, color a determinar , 

amplada de 24 cm. de lamel·les, carril d´alumini lliscant i rodes, amb ferramenta d´inox, i 

una alçada total de 2,50 i amplada de 4,50.-

El  marc  serà  de  fusta  de  pi  de  100  x  140 mm, i s'acabarà  d'acord  amb les 

especificacions de la resta de  portes  de  l´equipament, anirà reforçat per la part superior 

amb un perfil metàl·lic galvanitzat en forma U, per evitar la seva deformació vertical , 

portarà  tanca  de clau i imant.   

Les mesures definitives es prendran sobre l´obra.

Complirà   amb   la   Norma   Tècnica   NTE-PPM corresponent al tipus segons plànols 

de detall P-30.

 56   UN.

Sala de Vetlles  1  1,000  1,000 1,000

-Total partida  1,000

Armari prefabricat de fusta contraxapada, de color blanc 100 x 50 x 70 cm. i acabat amb 

melamina.-

Composat per postada superior, dos estants, dos tampes i tancament d’imant, incloent 

accessoris, complements, muntatge i col·locació sobre l´obra, d´utilització multiusos.

 57   ML

Sala de Vetlles  4  1,000  4,000 1,000

-Total partida  4,000

PINTURA.-



 792.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER 

A SALA DE VETLLES

PARTIDA TIPUS D'OBRA I PARTS QUE COMPRÈN QUANTITAT

D I M E N S I O N S

A M I D A M E N T S

P.I. LLARG. AMPL. GRUIX

Pintura en fusteria interior amb xelamon i dues capes de xilidecor, o vernís especial, del  

color a escollir.-

El  tipus de pintura correspondrà a la Norma NTE-RPP-43 i RPP-3. 

Les  parts estructurals tals com bigues, pilars, etc.., es  pintaran  amb  pintura ignífuga 

especial per aquest fi.

-RPP-43.Vernís sintètic sobre fusta-aspecte. 

Revestiment  amb  aspecte  mat,  setinat  o brillant en elements  interiors  i brillant o 

setinat en exteriors, acabat  llis i transparent, on es precisi resistència a la intempèrie, al 

fregament i bona retenció del brillo. 

-RPP-3.Imprimació per a fusta. 

Imprimació  formada  per  un vehicle fixe a base d'olis de llinosa, vernissos grassos i 

resines alquídiques. 

Resistirà  l'acció  dels  tanins  de la fusta actuant de tapaporus  i  tindrà gran poder de 

penetració impregnant les fibres de la fusta.

 58   M2.

Portes noves  2  1,000  1,000  4,400 2,200

Portes noves  2  1,600  1,000  7,040 2,200

Portes noves  2  4,600  20,240 2,200

-Total partida  31,680

Pintura en parets i sostres acabats al temple en locals varis.-

La  pintura  de  les  parets  i  sostres  enguixats,  es pintaran  al  temple, després de 

repassar els possibles defectes  de  l 'obra, es donaran dues capes del color a determinar 

pel propietari. 

El  revestiment  tindrà  un acabat d'aspecte mat, i una mica rugós.  

No  es  col·locarà  si  existeix  perill d'humitat. 

Es complirà la Norma NTE-RPP-19.

 59   M2.

Parets  1  7,400  1,000  29,600 4,000

Parets  1  6,000  1,000  24,000 4,000

Parets  1  3,300  1,000  11,550 3,500

Parets  1  23,200  1,000  69,600 3,000

Parets  1  1,700  1,000  5,950 3,500

Parets  1  10,200  1,000  35,700 3,500

Parets  1  4,000  1,000  16,000 4,000

Parets  1  5,000  1,000  20,000 4,000

Parets  1  3,000  1,000  12,000 4,000

Parets  1  6,100  1,000  24,400 4,000

Parets  1  3,900  1,000  13,650 3,500

Parets  1  6,200  1,000  21,700 3,500

Parets  1  2,200  8,800 4,000

Sostres  1  9,000  67,500 7,500

Sostres  1  13,000  78,000 6,000

-Total partida  438,450



 802.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER 

A SALA DE VETLLES

PARTIDA TIPUS D'OBRA I PARTS QUE COMPRÈN QUANTITAT

D I M E N S I O N S

A M I D A M E N T S

P.I. LLARG. AMPL. GRUIX

Pintura ferramenta metàl·lica, neteja, capa de pintura antioxidant i dues capes d'esmalt 

per ferro de pintura mate de color a determinar.-

A  tota  la ferramenta metàl·lica, abans de col·locar-la en  obra,  es  donarà una capa de 

pintura antioxidant, i en cap cas es col·locarà amb guix. 

Els  que  quedin  vistos  s’acabaran  amb dues capes de pintura mate. 

El tipus de pintura correspondrà a la Norma NTE-RPP-2. -RPP-2.

 60   UN.

General  1  1,000  1,000 1,000

-Total partida  1,000

COMPATIBILITZAR OBRA NOVA AMB OBRA VELLA.-

Compatibilitzar obra nova amb obra vella, en petites reparacions, adaptacions d

´instal·lacions, acabats varis, reconeixement de les instal·lacions existents, creuament 

de serveis nous per sota de serveis existents, inclòs obertura manual de cates.-

Correspon aquesta partida a petites reparacions, adaptacions, de manera que quedin 

coordinades les diferents fases de l 'obra, abastant les ajudes a tot el conjunt dels oficis , 

tanmateix, si s'escau s'adaptaran les instal·lacions.

Tanmateix inclou el reconeixement de les instal·lacions soterrades existents, i obertura 

manual de cates de comprovació dels serveis.

 61   UN.

General  1  1,000  1,000 1,000

-Total partida  1,000

CONTROL DE QUALITAT. OBRA CIVIL.-

Partida a preu fet a justificar, pel control de qualitat dels materials i obra feta.-

Aquesta    partida    correspondrà   a   les   despeses necessàries  per  fer front a les 

unitats de control de qualitat,  previstes en el projecte, o que assenyali la direcció de 

l'obra.

 62   UN.

General  1  1,000  1,000 1,000

-Total partida  1,000

SEGURETAT I PREVENCIO DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.-

Partida a preu fet per realitzar les tasques de prevenció previstes en l 'estudi de seguretat 

i salut, i assenyalades durant l'execució de l'obra.-

 63   UN.

General  1  1,000  1,000 1,000

-Total partida  1,000

RESIDUS.-Es complirà lo previst en el Decret 105/2008, RD 210/2018 i 

Decret 89/2010, i altes regulacions complementàries sobre residus de la 

construcció i demés normatives concurrents.

Partida a preu fet per la Gestió de Residus de Construcció i Demolició, segons RD 

105/2008, RD 210/2018 i Decret 89/2010.-

 64   UN.

General  1  1,000  1,000 1,000



 812.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER 

A SALA DE VETLLES

PARTIDA TIPUS D'OBRA I PARTS QUE COMPRÈN QUANTITAT

D I M E N S I O N S

A M I D A M E N T S

P.I. LLARG. AMPL. GRUIX

-Total partida  1,000



 822.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

6.- Preus Descompostos

5.- Preus Auxiliars

4.- Cost de la Maquinària

3.- Cost dels Materials

2.- Cost de la Ma d'Obra

1.- Introducció



 832.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

S'estudia en aquest annexe la determinació dels preus d'execució material 

a les diferentes unitats d'obra que s'integra el Projecte, seguint les 

prescripcions de la vigent llei i reglament de contracte de l'estat i demés 

disposicions posteriors concorrents.

1.- INTRODUCCIÓ



 842.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

2.- COST DE LA MA D'OBRA



 852.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

PreuDescripció Unitats

Oficial. H.  25,21 €

Peó. H.  23,16 €

Transport i cànon de l'abocador de terres inerts. M3.  12,10 €

Rellotge minuter regulable. Un.  11,00 €

Paviment de pedra de granet buixardat de 60x40x4 cm.  50,00 €

Encarregat. H.  30,70 €



 862.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

En el quadre següent es recullen els preus unitaris per als 

diferents materials situats a peu d'obra sense tenir en compte els 

impostos.

3.- COST DELS MATERIALS A PEU D'OBRA



 872.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

PreuDescripció Unitats

KG.Claus / bisos mesures varies.  1,68 €

UN.Petits materials auxiliars.  0,78 €

M3.Morter de portland M-7,5/A  68,50 €

KG.Ferro treballat amb armadures.  1,65 €

Kg.Perfil estructural rodo/quadrat  1,41 €

UN.Part proporcional andami i amortització.  3,16 €

Ml.Varilla roscada d'inoxidable de 10 mm.  10,99 €

KG.Resina Epoxi ús universal.  19,60 €

M3.Morter de calç i portl. blanc M-40-b.  60,10 €

UN.Toxana.  0,18 €

L.Escuma de poliuretà monocomponent d'alta expansió.  0,17 €

M2.Malla PVC per arrebossats color blau o semblant.  0,88 €

GRS.Adhesiu tipus 10-E.  11,15 €

UN.Abraçadera de PVC D-110 mm.  0,83 €

ML.Tub PVC d. 110.  6,99 €

Ml.Tub de PE corrugat  SN-8 D-315 mm.*  12,10 €

Un.Extractor elèctric de 100/200 m3/h., inclós connexions.  82,50 €

Un.Potenciometre instal.lat per ventiladors  33,00 €

UN.Petits accessoris eléctrics.  0,39 €

Un.Accessoris extractor.  90,34 €

UN.Automatismes extractor i línia  51,72 €

Un.Extractor d'aire 1.600 m3/h.  180,69 €

UN.Detector de fums, monòxid de carbó i senyal d´alarma, 

autònom, alicatat al sostre.

 40,70 €

UN.Detector moviments infrarojos.  58,08 €

Un.Detector de temperatura.  25,01 €

UN.Termostat horari automàtic.  55,00 €

Un.Detector volumetric.  31,26 €

ML.Cable de 3 x 2'5 de 1.000 V.  2,17 €

ML.Tub corrugat de 16/20.  0,35 €

Un.Reixa ventilació recinte de 20 x 20 d'alumini lacat de color 

blanc o inox.

 3,30 €

KG.Ciment rapit.  0,10 €

UNReixa ventilació de 30 x 30 cm. d'alumini lacat de color blanc 

o inox.

 15,00 €

M2.Rajola de color 20 x 20/30 x 40.  20,00 €

KG.Ciment per borada.  0,21 €

KG.Ciment cola per ceràmica ó var  0,14 €

ML.Sòcol de gres 7'5 x 30.  2,17 €

ML.Llates fusta de 5 x 7 a 5 x 10.  1,17 €

Ml.Llata de fusta polida de 10 x 12 a 10 x 15.  2,75 €

UN.Petits materials fusteria.  3,92 €

M2.Placa de guix de 15 mm. de gruix tipus standart.  6,05 €

M2.Estructura galvanitzada horitzontal, vertical i cargols per  tres 

plaques de guix de 15 mm. RF90 ig.

 23,00 €



 882.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

PreuDescripció Unitats

M2.Llana de roca IBR De 100 mm. rebestida amb paper kraft  5,50 €

M2.Tela PVC de 0'5 mm.  1,65 €

UN.Llosa tipus rombo de 30 x 40  0,84 €

UNGanxo per a llosa.  0,01 €

M3.Formigó en masa HM-20 P30 IIa.  120,76 €

M3.Tot-u artificials tipus ZA-20, inclós transport obra.  19,80 €

ML.Junta de dilatació PVC ó serra  1,68 €

M2.Xarxat de 5 mm.  1,64 €

KG.Ciment-cola amb resines.  0,42 €

KG.Borada epoxi.  0,67 €

Ml.Banda per dilatació paviments de 30 cms. d'amplada per 3 

mm. de gruix, tipus Fontex.

 0,33 €

M2.Paviment de grés de 30 x 60.  18,00 €

M3.Morter de portland M-40/A.  60,10 €

UN.Sicaflex masilla.  6,60 €

Ml.Tub corrugat doble capa D-125  4,06 €

ML.Tub polietilé D-32 de 16 at.  1,67 €

M3.Formigó en masa HM-20 P30 IIa.  120,76 €

Ml.Tub de PE corrugat SN-8 D-160  4,95 €

M3.Tot-u natural tipus ZN-20.  10,68 €

UN.Bunera sifónica d'acer inox.  27,50 €

UN.Arqueta pref.for. 30x30-40x40.  22,58 €

UN.Sifó de PVC de 110 mm.  42,70 €

M3.Morter de calç i port. blanc M-7,5-b.  68,50 €

UN.Restauració serveis existents.  1.100,00 €

ML.Tub de coure recuit D-16 mm.  2,01 €

UN.Acces. fontaneria i desg. font  451,72 €

UN.Lavabo complert.  91,25 €

UN.Accessoris sanitaris tipus.  84,04 €

UN.Conjunt accessoris.  339,68 €

UNMoble de bany, acabat amb melanina, amb prestatge, portes, 

etc...

 200,00 €

Legalit. administrativ., memoria tècnica, taxes de companyia 

i varis.

 600,00 €

ML.Cable de 4 x 16 RV.K.0'6/1 KV  13,20 €

M3.Moviment general de terres.  4,95 €

M3.Terraplenat en rases amb material procedents de les 

excavacions de la pròpia obra.

 4,95 €

UN.Pies de 6/10 Amp. bipolars.  22,00 €

UN.Petits materials eléctricitat.  3,92 €

UN.Interruptor magnotermic 6 Amp. 4p.  121,00 €

ML.Cable de 4 x 6 RV.K.0'6/1 KV.  3,70 €

ML.Tub corrugat de 29.  0,63 €

UN.Cable de 2 x 2'5 de 1.000 V.  0,91 €

ML.Cable de 2 x 4 de 1.000 V.  1,56 €



 892.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

PreuDescripció Unitats

UN.Caixa de registre de 20 x 20.  5,35 €

ML.Rasa especial instal.lacions.  2,34 €

ML.Cable coure despullat 35 mm.  5,89 €

UN.Piqueta d'acer/Cu D19 mm x 1'5  11,00 €

UN.Grapes de connexió toma-terra  5,83 €

UN.Interruptor tipus IEB-27+IEB19  8,14 €

UN.Placa decorativa.  1,33 €

UN.Endoll IEB-32+IEB-19 fins 16 A  6,33 €

UN.Endoll IEB-33+IEB-19 fins 25 A  9,03 €

ML.Cable de 3 x 4 de 1.000 V.  1,43 €

ML.Tub corrugat de 23.  0,45 €

UN.Lluminària dowhlights encastable, de leds, 20w, 1500 Lm, 

color blanc.

 22,00 €

Un.Regleta estc reixeta decort. i protecció  49,50 €

Ml.Tira de leds de 5 W. per metre lineal, col.locada i accessoris.  11,00 €

UN.Punt de llum XENA LED de 20 x 26 cms. d'alumini complert.  110,00 €

UN.Llums d'emergéncia ó senyalit.  68,00 €

KG.Pintura especial innifuga.  10,84 €

UN.Petits materials pintura.  3,92 €

UNBomba aerotermia de 3 kw, amb un cop de 4, amb accesoris  2.200,00 €

UN.Muntatge equip bomba aerotermia.  600,00 €

UN.Accessoris per a la instal.lació.  800,00 €

UNSplit de 2/3 Kw per acondicionament d´aire  275,00 €

UNMontatge split en habitatge o local i accesoris, amb 

comandament a distancia

 110,00 €

Canonada multicapa formada per polietilè, alumini i polietilè 

reticulat 32/26 mm diàmetre

 2,75 €

M3.Terra vegetal per plantacions.  11,73 €

KG.Adob de materia orgànica.  0,17 €

Un.Arbre tipus laylandii de 3,50 mts. amb terra.  115,50 €

M3.Formigó masa HM-30 P30 IIa -F-  133,49 €

KG.Guix.  0,13 €

Ml.Tub d'acer inoxidable de 40 mm  33,00 €

Kg.Morter encoratge de resines.  8,40 €

ML.Coquilla aillant de 3/4 a 1"  2,20 €

ML.Coquilla aillant de 1'5 a 2"  2,75 €

Ml.Llata de fusta de 2 x 2 cms.  0,55 €

M2.Aïllant TRISO-SUPER 10 de 35 mm. de gruix. R = 5,25 

m2K/W.

 12,49 €

UN.Accessoris fre retenidor.  21,01 €

UN.Conjunt fulles balc. fins 1,00 m. / 0,75 m. alumini  126,07 €

M2.Premarc metàl.lic.  30,06 €

UNMarc porta fins a 1,00 mts.  110,00 €

UN.Accessoris tancament i varis.  151,80 €

UN.Accessoris barra antipànic.  294,14 €



 902.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

PreuDescripció Unitats

M2.Vidre seguretat 2 x 4/12/4 de baixa emissió.  126,07 €

UN.Porta prefabr.plafons pi 35 mm  210,11 €

UN.Marc de 60/80 per envà 4/10  58,83 €

UN.Tapajunts de pi.  2,94 €

KG.Pintura xilidecor ó vernís especial a l'aigua transpirable.  22,00 €

UN.Acces. i guies porta corredera  42,03 €

UN.Porta estratificada de color blanc o de DM lacada de color 

clar.

 275,00 €

Un.Tapajunts estratificat.  8,40 €

UN.Marc per porta plegable fins a 4,50 m. de fusta de pi, reforçat 

amb perfil galvanitzat a la part superior en forma d´U, acabat 

envernissat igual a la resta de portes.

 500,00 €

UNPorta interior plegable de dos fulles amb acabat de melanina, 

amb lamel·les de 24 cm., i accessoris varis.-

 1.800,00 €

MLArmari prefabricat de fusta contraxapada, color blanc 

100x50x70 cm. i acabat melamina

 120,00 €

UN.Petits materials auxiliars.  0,78 €

KG.Pintura xelamon ó imprimació anticarcoma.  12,10 €

Kg.Pintura al temple color clar.  1,80 €

KG.Pintura per imprimació.  4,53 €

LT.Imprimació antioxidant.  3,62 €

KG.Esmalt sintétic.  7,24 €

Ml.Tub corrugat de 80. ( per enterrar )  0,03 €

ML.Cable de 4 x 10 RV.K.0'6/1 KV  6,63 €

UN.Petits materials obra civil.  39,09 €

UN.Control de qualitat materials.  85,29 €

UN.Estudi de Seguretat i Salut.  1.204,72 €

UN.Gestió de residus segons estudi especial per l'obra.  1.872,19 €



 912.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

El quadre següent recull el preu per hora de les diferents màquines 

necessàries per l'execució de les obres sense tenir en compte els 

impostos, i situades a peu d'obra.

4.- COST DE LA MAQUINÀRIA



 922.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

PreuDescripció Unitats   ( € / H )

H.Carretilla elevadora de 2'5 Tm ( Toro ).  24,84 €

H.Màquina excavadora.  52,85 €

H.Camió fins a 12 Tm.  52,79 €

H.Màquina de perforació manual.  19,87 €

H.Màquina compactadora-pisonador  85,40 €

H.Vibrador.  3,81 €



 932.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

6.- PREUS DESCOMPOSTOS



 942.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

CODI: D3011

PREU DESCOMPOST

Enderrocament   es  farà  simultani  a la reforma, a  fi  d'assegurar  la  coordinació entre 

les diferents parts de l'obra.-

La direcció tècnica, a la vista de l'estat real en que es trobin els diferents  elements de 

l'obra, ordenaràn les parts a conservar, mantenir, reformar o reconstruir, en base als 

criteris de seguretat i objectius més convenients. 

Comprendrà l'enderroc de tots els murs, parets, paviments i demés elements existents a 

l'obra que resultin incompatibles amb el present projecte, inclós si s'escau reaprofitament, 

transport i canon d'abocador.

UN.

UNITAT D'OBRA:    1

1 MATERIAL TotalPreuUnitats

 201,70€ 25,21 8,000Oficial.

 185,24€ 23,16 8,000Peó.

 121,00€ 12,10 10,000Transport i cànon de l'abocador de terres inerts.

 507,94 €

2 MÀ D'OBRA TotalPreuUnitats

 24,84€ 24,84 1,000Carretilla elevadora de 2'5 Tm ( Toro ).

 211,41€ 52,85 4,000Màquina excavadora.

 105,58€ 52,79 2,000Camió fins a 12 Tm.

 79,47€ 19,87 4,000Màquina de perforació manual.

 421,30 €

4 M. AUXILIAR TotalPreuUnitats

 9,29€ 929,24 1,000Despeses auxiliars.

 9,29 €

 938,53 €

PREU D'EXECUCIÓ MATERIAL

COST INDIRECTE    6,00%

TOTAL DESCOMPOST (1+2+4)

 994,84 €

 56,31 €



 952.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

CODI: D8604

PREU DESCOMPOST

Extractor per ventilació en banys o locals humits segons el CTE-DS-3, inclós instal.lació 

amb regulació de velocitat.-

En els banys o locals humits es preveurà una instal.lació addicional amb extractor, per 

correspondre a local humit, amb una capacitat de 100/200 m3/h. per unitat de local humit.

S'ubicarà a la part interior del barret de la xemeneia de la part exterior de la coberta.

Estarà dotat de totes les instal.lacions elèctriques i mecanismes de control pel seu bon 

funcionament, la capacitat global de l'extractor serà la suma del nombre de locals humits 

que s'agrupin.

S'instal.larà un potenciometre a prop del quadre general eléctric a l'entrada del local, per 

regular la velocitat o per si s'escau deixar-ho tancat.

UN.

UNITAT D'OBRA:    2

1 MATERIAL TotalPreuUnitats

 25,21€ 25,21 1,000Oficial.

 23,16€ 23,16 1,000Peó.

 48,37 €

3 MAQUINARIA TotalPreuUnitats

 82,50€ 82,50 1,000Extractor elèctric de 100/200 m3/h., inclós connexions.

 33,00€ 33,00 1,000Potenciometre instal.lat per ventiladors

 0,38€ 0,39 1,000Petits accessoris eléctrics.

 115,88 €

4 M. AUXILIAR TotalPreuUnitats

 1,64€ 164,25 1,000Despeses auxiliars.

 1,64 €

 165,89 €

PREU D'EXECUCIÓ MATERIAL

COST INDIRECTE    6,00%

TOTAL DESCOMPOST (1+3+4)

 175,84 €

 9,95 €



 962.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

CODI: D0347

PREU DESCOMPOST

Paviment de gres porcellànic de 30 cm x 60 cm, col·locat amb doble encolat de 

ciment-cola i rejuntat amb borada d’epòxi, sobre paviment existent, o capa de morter 

previ, amb un preu base de 18 €/m2, a escollir sobre mostres a l´obra.-

Correspon  al  paviment  de gres, de color a determinar col·locat    amb doble encolat 

ciment-cola,   deixant   una   junta perimetral  per  a  la  dilatació. 

El gres serà de tipus porcellànic antilliscant,  rejuntat amb borada d’epòxi, sobre paviment 

existent o capa de morter previ.

Es  col·locarà  a  l'estesa procurant que quedi  perfectament  pla i horitzontal, amb 

ciment-cola especial flexible per aquest fi. 

Es  deixarà  una  junta de 0'5 mm. entre peça i peça de gres,  i  tanmateix una junta 

perime

M2

UNITAT D'OBRA:    3

1 MATERIAL TotalPreuUnitats

 7,56€ 25,21 0,300Oficial.

 6,95€ 23,16 0,300Peó.

 14,51 €

3 MAQUINARIA TotalPreuUnitats

 0,84€ 0,42 2,000Ciment-cola amb resines.

 0,34€ 0,67 0,500Borada epoxi.

 0,33€ 0,33 1,000Banda per dilatació paviments de 30 cms. d'amplada per 3 mm. 

de gruix, tipus Fontex.

 18,00€ 18,00 1,000Paviment de grés de 30 x 60.

 19,51 €

4 M. AUXILIAR TotalPreuUnitats

 0,34€ 34,02 1,000Despeses auxiliars.

 0,34 €

 34,36 €

PREU D'EXECUCIÓ MATERIAL

COST INDIRECTE    6,00%

TOTAL DESCOMPOST (1+3+4)

 36,42 €

 2,06 €



 972.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

CODI: D1922

PREU DESCOMPOST

Connexió i ampliació entre els serveis existents d'aigua, i desguassos amb la nova o 

rehabilitada implantació.-

Correspon a la connexió i ampliació entre els serveis existents d'aigua, i desguassos amb 

els de nova implantació. 

Tant  els  materials  de connexió com d'ampliació seran de les mateixes característiques i 

diàmetres que els existents.

UNITAT D'OBRA:    4

1 MATERIAL TotalPreuUnitats

 151,27€ 25,21 6,000Oficial.

 138,93€ 23,16 6,000Peó.

 290,20 €

3 MAQUINARIA TotalPreuUnitats

 34,25€ 68,50 0,500Morter de portland M-7,5/A

 60,38€ 120,76 0,500Formigó en masa HM-20 P30 IIa.

 60,88€ 4,06 15,000Tub corrugat doble capa D-125

 25,08€ 1,67 15,000Tub polietilé D-32 de 16 at.

 180,59 €

4 M. AUXILIAR TotalPreuUnitats

 4,71€ 470,79 1,000Despeses auxiliars.

 4,71 €

 475,50 €

PREU D'EXECUCIÓ MATERIAL

COST INDIRECTE    6,00%

TOTAL DESCOMPOST (1+3+4)

 504,03 €

 28,53 €



 982.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

CODI: D2520

PREU DESCOMPOST

Lluminària de senyalització o emergència per a una superfície de 28'00 m2. i durada d'una 

hora, de 140 lumens.-

Es  preveurà  en  els llocs assenyalats en els plànols, la   situació   de   l'enllumenat  de  

senyalització  i emergència,  d'acord  amb  el vigent Reglament de Baixa Tensió i Normes 

contra incendis. L'enllumenat  d'emergència  entrarà  en funcionament en el moment que 

la tensió nominal baixi a menys del 70 %, funcionarà   durant   un   mínim  d'una  hora,  

amb  un enllumenat de 3 a 5 lux. L'enllumenat  de senyalització serà de característiques 

semblants, amb un enllumenat mínim d'un lux.

UN.

UNITAT D'OBRA:    5

1 MATERIAL TotalPreuUnitats

 12,61€ 25,21 0,500Oficial.

 11,58€ 23,16 0,500Peó.

 24,19 €

3 MAQUINARIA TotalPreuUnitats

 68,00€ 68,00 1,000Llums d'emergéncia ó senyalit.

 68,00 €

4 M. AUXILIAR TotalPreuUnitats

 0,92€ 92,19 1,000Despeses auxiliars.

 0,92 €

 93,11 €

PREU D'EXECUCIÓ MATERIAL

COST INDIRECTE    6,00%

TOTAL DESCOMPOST (1+3+4)

 98,70 €

 5,59 €



 992.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

CODI: D2926

PREU DESCOMPOST

Partida a preu fet a justificar, pel control de qualitat dels materials i obra feta.-

Aquesta    partida    correspondrà   a   les   despeses necessàries  per  fer front a les unitats 

de control de qualitat,  previstes en el projecte, o que assenyali la direcció de l'obra.

UN.

UNITAT D'OBRA:    6

3 MAQUINARIA TotalPreuUnitats

 85,29€ 85,29 1,000Control de qualitat materials.

 85,29 €

 85,29 €

PREU D'EXECUCIÓ MATERIAL

COST INDIRECTE    6,00%

TOTAL DESCOMPOST (3)

 90,41 €

 5,12 €



 1002.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

CODI: D0549

PREU DESCOMPOST

Partida a preu fet per realitzar les tasques de prevenció previstes en l'estudi de seguretat i 

salut, i assenyalades durant l'execució de l'obra.-

UN.

UNITAT D'OBRA:    7

3 MAQUINARIA TotalPreuUnitats

 1.204,72€ 1.204,72 1,000Estudi de Seguretat i Salut.

 1.204,72 €

4 M. AUXILIAR TotalPreuUnitats

 12,05€ 1.204,72 1,000Despeses auxiliars.

 12,05 €

 1.216,77 €

PREU D'EXECUCIÓ MATERIAL

COST INDIRECTE    6,00%

TOTAL DESCOMPOST (3+4)

 1.289,78 €

 73,01 €



 1012.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

CODI: D0198

PREU DESCOMPOST

Partida a preu fet per la Gestió de Residus de Construcció i Demolició, segons RD 

105/2008, RD 210/2018 i Decret 89/2010.-

UN.

UNITAT D'OBRA:    8

3 MAQUINARIA TotalPreuUnitats

 1.872,19€ 1.872,19 1,000Gestió de residus segons estudi especial per l'obra.

 1.872,19 €

 1.872,19 €

PREU D'EXECUCIÓ MATERIAL

COST INDIRECTE    6,00%

TOTAL DESCOMPOST (3)

 1.984,52 €

 112,33 €
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SALA DE VETLLES

QUADRES DE PREUS



 1032.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

QUADRES DE PREUS  Nº 1



 1042.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

PARTIDA DESIGNACIÓ D'UNITATS D'OBRA PREU

P R E U S    E N   L L E T R E S

 1 UN. Enderrocament   es  farà  simultani  a la reforma, a  fi  d 'assegurar  la  coordinació 

entre les diferents parts de l'obra.-

La direcció tècnica, a la vista de l'estat real en que es trobin els diferents  elements 

de l'obra, ordenaràn les parts a conservar, mantenir, reformar o reconstruir, en base 

als criteris de seguretat i objectius més convenients. 

Comprendrà l'enderroc de tots els murs, parets, paviments i demés elements 

existents a l'obra que resultin incompatibles amb el present projecte, inclós si 

s'escau reaprofitament, transport i canon d'abocador.

 994,84 €

nou-cents noranta-quatre euros amb vuitanta-quatre cèntims

 2 UN Repàs d´estructura existent, tant la part metàl·lica com la de formigó, els murs 

portants de l´obra, realitzant les millores que s´escaiguin i els seus corresponents 

reforços.-

Tanmateix, es procedirà al reconeixement general de l´estructura, prèvia neteja i 

constatació de l´estat actual.

S´arranjarà les parts que siguin necessàries, per aconseguir un bon estat de les 

bigues, pilars i parets, a l´efecte de que quedin incorporades correctament a la 

present rehabilitació.

 332,20 €

tres-cents trenta-dos euros amb vint cèntims

 3 ML. Reparació d'esquerdes en murs de pedra o rajol, mitjançant el recosit amb vareta 

d'acer inoxidable roscada, resina, i acabat amb morter de color clar.-

Prèviament, es farà la neteja amb aigua a pressió de les esquerdes existents a 

l'efecte de deixar-les perfectament netes i sanejades.

Una vegada reconegudes sobre l'obra, es farà ,amb màquina perforadora de broca 

de vídia de 12 mm., uns forats amb diagonal i entrellaçats, per poder inserta les 

varetes roscades d'acer inoxidable, que s’embotiran amb morter de resina especial.

Acabades les operacions anteriors, en que els recosits quedaran separats de 30 a 

50 cm. segons els casos, es rejuntarà tota l 'esquerda i zones properes amb morter 

igual a l´existent.

 42,61 €

quaranta-dos euros amb seixanta-un cèntims

 4 M2. Arrebossat amb morter de ciment pòrtland reglejat per a revestir amb morter tipus 

M-7,5/A, inclòs medis auxiliars, i preparat  per a rebre el revestiment fixat en el 

projecte.- 

Restaran incloses les parts proporcionals d'arestes, cants, etc., es deixarà una 

mica bast per rebre el ciment-cola dels alicatats.

 17,80 €

disset euros amb vuitanta cèntims

 5 M2. Envans fets amb totxana de canto de 9 cm. de gruix, presos amb morter de 

pòrtland tipus M-7,5/A no portants.-

Es complirà la Norma Tècnica Espanyola PTL. 

S’estrebarà amb guix o escuma l'entrega de l'envà al forjat superior.

 37,05 €

trenta-set euros amb cinc cèntims

 6 M2. Reforç d´envans o paret semblant, amb xarxa d’arrebossar de morter de  pòrtland 

tipus M-7,5/A, deixant-la preparat el parament per revestir.-

 33,47 €

trenta-tres euros amb quaranta-set cèntims



 1052.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

PARTIDA DESIGNACIÓ D'UNITATS D'OBRA PREU

P R E U S    E N   L L E T R E S

 7 ML. Ventilació forçada en locals humits CTE-HS-3, per extracció d'aire.-

L’extracció serà forçada en tots els locals humits, per extreure l 'aire de l'habitatge o 

locals en general, i que estarà previst entrar per les finestres, passos i portes , 

d'acord amb el que estableix el vigent CTE-HS-3.

Els tubs, que seran independents per a cada toma, és portaran fins a l 'exterior, 

seran de 110 mm. de PVC per locals humits, i una canonada addicional per la 

cuina de 160 mm. estaran dotats de tots els accessoris, grapes, colzes, enllaços, 

etc.....

Optativament, és podrà adaptar un sistema global per tot l´edifici, en aquest cas 

l’extractor serà únic amb sortida, generalment per la coberta, acabada amb un 

barret de protecció de les aigües de pluja.

 37,04 €

trenta-set euros amb quatre cèntims

 8 ML Ventilació en els locals de sortida d'aire per usos varis de diàmetre 200/300 mm. de 

PVC.-

Els locals de les sales d'usos varis o complementaris tindran la ventilació indicada 

en els plànols amb tub  de  PVC  de diàmetre mínim reglamentari o superior si ho 

assenyala la Reglamentació específica.

 77,52 €

setanta-set euros amb cinquanta-dos cèntims

 9 UN. Extractor per ventilació en banys o locals humits segons el CTE-DS-3, inclós 

instal.lació amb regulació de velocitat.-

En els banys o locals humits es preveurà una instal .lació addicional amb extractor, 

per correspondre a local humit, amb una capacitat de 100/200 m3/h. per unitat de 

local humit.

S'ubicarà a la part interior del barret de la xemeneia de la part exterior de la 

coberta.

Estarà dotat de totes les instal.lacions elèctriques i mecanismes de control pel seu 

bon funcionament, la capacitat global de l 'extractor serà la suma del nombre de 

locals humits que s'agrupin.

S'instal.larà un potenciometre a prop del quadre general eléctric a l 'entrada del 

local, per regular la velocitat o per si s'escau deixar-ho tancat.

 175,84 €

cent setanta-cinc euros amb vuitanta-quatre cèntims

 10 UN Extractor per la ventilació forçada en locals públics humits CTE-HS-3, per extracció 

d'aire.-

L’extracció serà forçada en tots els locals humits, per extreure l 'aire del local en 

general

Estarà previst entrar per les finestres, passos i portes, d'acord amb el que estableix 

el vigent CTE-HS-3.

L’extractor, anirà instal·lar directament a façana de diàmetre indicat als plànols, es 

posarà en funcionament mitjançant un control de presencia i , tanmateix, en funció 

del grau d’humitat i del CO2 existent al local, garantint, com a mínim, 5 

renovacions d´aire per hora.

 449,93 €

quatre-cents quaranta-nou euros amb noranta-tres cèntims

 11 UN Control digital per equips de ventilació horitzontal en locals humits amb control 

d'humitat regulable, amb extractor auxiliar, per obtenir con a mínim sis renovacions 

d'aire per metre cúbic hora.-

El ventilador es posarà en funcionament automàticament quan el detector d 'humitat 

sobrepassi la humitat preestablerta que d'acord amb el RITE estarà a l'entorn del 

50 %.

El ventilador - extractor, pot ser a criteri de la propietat amb intercanviador de calor.

Serà tipus especial horitzontal amb un cabal indicat i numero de renovacions per 

hora al apartat d´extracció.

Estarà dotat d'un sensor d'humitat i d'un regulador de velocitat, amb posició de 

control automàtic i manual.

 294,98 €



 1062.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

PARTIDA DESIGNACIÓ D'UNITATS D'OBRA PREU

P R E U S    E N   L L E T R E S

dos-cents noranta-quatre euros amb noranta-vuit cèntims

 12 UN. Detector de presència o de moviment  automàtic, per ventilació interior, amb control 

de temps, nivell de CO2, humitat, etc... integrat en el propi detector.-

En el lloc indicat en els plànols s'ubicarà un detector de presència automàtic, pel 

control de la ventilació interior, etc. integrat en el propi detector.

La durada serà regulable, en funció del temps que calgui per mantenir una 

ventilació idònia.

 87,75 €

vuitanta-set euros amb setanta-cinc cèntims

 13 UN. Reixa de ventilació metàl·lica amb acabat galvanitzat o pintada, de les mesures 

indicades en els plànols, podrà ser d'inox., estarà dotada de tots els accessoris, 

tals com grapes, abraçadores, etc. La mesura mínima serà de 20 x 20 cm.-

 112,22 €

cent dotze euros amb vint-i-dos cèntims

 14 UN. Reixa de ventilació metàl·lica amb acabat galvanitzat o pintada, de les mesures 

indicades en els plànols, podrà ser d'inox., estarà dotada de tots els accessoris, 

tals com grapes, abraçadores, etc. La mesura mínima serà de 30 x 30 cm.-

 137,27 €

cent trenta-set euros amb vint-i-set cèntims

 15 M2. Revestiment de rajola de 20 x 20 / 30 x 40 sobre arrebossat, amb doble encolat , 

preu base de 20 €/m2, i de color i tipus a escollir.-

Es  revestirà  amb rajola el banys i serveis fins l 'alçada de  1'20  mts. amb rajola de 

20 x 20 / 30 x 40 del color i sanefes, si s´escau, a determinar. Es col·locarà amb 

ciment especial, sobre arrebossat amb doble encolat, rejuntada amb borada de 

mateix color de la rajola.

Es  complirà  amb  la  Norma  Tècnica Espanyola RPA, el revestiment s 'aplicarà 

segons la Norma RPA-4.

Es preveuran totes les formes i peces especials.

 44,13 €

quaranta-quatre euros amb tretze cèntims

 16 ML. Sòcol de gres semblant al paviment, col·locat amb doble encolat de ciment cola i 

rejuntat amb borada d'epoxi, col·locat en terrasses o semblants.-

El sòcol  de  gres  de  textura  i mesures semblants al paviment, col·locat amb 

doble encolat de ciment cola i rejuntat amb borada d 'epoxi, col·locat en terrasses o 

semblants.

Per darrera el sòcol es mantindrà la capa d'impermeabilització de butilo, que serà 

protegida amb morter per rebre l'esmentat sòcol.

 8,95 €

vuit euros amb noranta-cinc cèntims

 17 ML. Emmarcat interior d'entrega del revestiment de plaques de guix a les finestres i 

balconeres existents, mitjançant una motllura o llata de fusta polida de 5 x 7 a 5 x 

10 cm., inclosa una repisa de fusta interior.-

D'acord  amb  l'assenyalat en els plànols s'emmarcarà l'entrega del revestiment de 

plaques de guix.

S'ancorarà o graparà perfectament a la fàbrica d'obra.

Formarà  un  conjunt  amb les finestres o balconades, i la tipologia de fusta serà la 

mateixa.

 25,73 €

vint-i-cinc euros amb setanta-tres cèntims

 18 M2 Cel ras amb plaques de guix, tipus knauf, muntades amb guies i accessoris varis , 

amb una resistència al foc EI-30 minuts i composada per una placa de guix tipus 

DF de 15 mm. de gruix, inclòs una capa de llana de roca tipus IBR amb capa de 

paper Kraft, que actua com a barrera de vapor, amb un total de 10 cm. de gruix.-

El sostre serà del tipus suspès amb perfileria creuada al mateix nivell, amb les 

seves corresponents peces especials.

 62,89 €

seixanta-dos euros amb vuitanta-nou cèntims
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 19 M2. Arranjament de la coberta de pissarra existent, consistent en canviar lloses, tela 

etc... en mal estat.-

Tanmateix, es repassaran els zencs, peces especials, entregues, etc......, a 

l'efecte d'assegurar la seva complerta impermeabilització.

Es repassarà els parquets de les barbacanes, boquets, i fusteria de la coberta en 

general.

 9,34 €

nou euros amb trenta-quatre cèntims

 20 M2. Paviment de formigó de 15 cm. de gruix tipus HM-20 assegut sobre 15 cm. Sobre  

el  terreny  prèviament compactat s’estendrà una capa  de tot -u tipus Z2 de 15 cm 

compactada al 90 % Proctor  Normal, acabat amb un ratllat, amb xarxat de 5 mm.-

Sobre  el  mateix,  s’estendrà  el formigó procedent  de  planta  formigonera  del  

tipus HM-20,  fins  obtenir  una  capa vibrada de 15 cm. de gruix, acabant-se amb 

un ratllat. 

A  cada  4,00  m.  es farà una junta de dilatació que podrà  ser  serrada  o  amb 

junta de PVC, es formaran les  pendents  cap  als punts de desguàs assenyalats 

en els plànols. 

S'intercalarà un xarxat de 5 mm.

 39,14 €

trenta-nou euros amb catorze cèntims

 21 M2 Paviment de gres porcellànic de 30 cm x 60 cm, col·locat amb doble encolat de 

ciment-cola i rejuntat amb borada d’epòxi, sobre paviment existent, o capa de 

morter previ, amb un preu base de 18 €/m2, a escollir sobre mostres a l´obra.-

Correspon  al  paviment  de gres, de color a determinar col·locat    amb doble 

encolat ciment-cola,   deixant   una   junta perimetral  per  a  la  dilatació. 

El gres serà de tipus porcellànic antilliscant,  rejuntat amb borada d’epòxi, sobre 

paviment existent o capa de morter previ.

Es  col·locarà  a  l'estesa procurant que quedi  perfectament  pla i horitzontal, amb 

ciment-cola especial flexible per aquest fi. 

Es  deixarà  una  junta de 0'5 mm. entre peça i peça de gres,  i  tanmateix una 

junta perime

 36,42 €

trenta-sis euros amb quaranta-dos cèntims

 22 M2 Paviment de granet buixardat de 40 x 60 x 4 cm., col·locat amb ciment cola, 

recolzat sobre una de formigó de 15 cm. de gruix existent.-

Es rejuntarà amb borada d'epoxi, inclourà les peces especials, i als punts o 

entregues difícils es completarà amb sikaflex.

 128,07 €

cent vint-i-vuit euros amb set cèntims

 23 Connexió i ampliació entre els serveis existents d 'aigua, i desguassos amb la nova 

o rehabilitada implantació.-

Correspon a la connexió i ampliació entre els serveis existents d 'aigua, i 

desguassos amb els de nova implantació. 

Tant  els  materials  de connexió com d'ampliació seran de les mateixes 

característiques i diàmetres que els existents.

 504,03 €

cinc-cents quatre euros amb tres cèntims
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 24 ML. Canonada de PE corrugat de doble capa amb unions de junta de goma tipus ISA -8 

de diàmetre 160 mm. soterrada, asseguda sobre tot-u compactat, amb reforços 

pels canvis de direccions i a prop dels pous i accessoris amb formigó tipus 

HM-20.-

Sobre  les  rases  prèviament  netes  amb  les formes i pendents adients es 

col·locarà el tub de PE corrugat de doble capa amb unions de junta de goma , 

asseguts i revestits amb tot-u compactat tipus ZA-20. 

S’estintolaran totes  les  rases d'alçada superior a 1'00 m.  perquè  es  pugui 

treballar amb seguretat al fons de la rasa. 

Al  fons  de  la rasa es col·locarà una capa de tot-u per adaptar-se a la forma del 

tub, en els llocs de canvi de direcció, junt amb els pous i amb els accessoris varis 

es reforçarà amb una longitud de 50 cm. per a cada costat amb formigó tipus 

HM-20, massissat totalment  la canonada. 

Una  vegada col·locats els tubs, es reomplirà amb tot-u els laterals,  

compactant-los amb cura. La resta de   rasa   es  reomplirà  amb  material  

procedent  de l'excavació  amb  capes de 20 a 30 cm., compactades al 95 % 

d'assaig Proctor Modificat. 

La resistència del tub a l'aixafament no serà inferior a 8 KN/M2.

 16,28 €

setze euros amb vint-i-vuit cèntims

 25 UN. Sifó - bunera en recollida d'aigües, en locals humits d'alumini o inoxidable.-

Abastarà  la  recollida  d'aigües accidental de banys, sales  de  serveis  i varis 

semblants, per conduir-la a la xarxa de desguàs general.

En  els  llocs assenyalats en els plànols es col·locarà un  sifó -bunera d'alumini o 

inoxidable de mesures de 15 x 15 o  20  x  20  cm. al punt més baix per recollir les 

aigües, es juxtaposarà   al   paviment o tela impermeabilitzant, si existís. 

Als banys, la mesura del sifó-bunera podrà reduir-se fins a 10 x 10.

 82,69 €

vuitanta-dos euros amb seixanta-nou cèntims

 26 UN. Arqueta o sifó en desguassos horitzontals amb tubs enterrats, seran prefabricades 

de PVC.-

En  els  llocs assenyalats en els plànols es faran unes arquetes  de  40 x 40 pel 

fons de la canonada. Aquestes arquetes  seran PVC prefabricades, amb tots els 

seus accessoris. 

Encara que no seran   practicables   es  deixarà  una  senyal  en  el paviment o 

sostre per a la seva localització. 

Entre  l'edifici  i  la  xarxa general s'intercalarà un sifó  hidràulic  per  evitar  el  pas  

de  rosegadors i elements estranys. 

Es  complirà  la  Norma  Tècnica Espanyola ISS, per les arquetes  a  peu de 

baixant seran del tipus ISS-50, per les  arquetes de pas seran del tipus ISS-51, i 

pel sifó serà del tipus ISS-52. S’admetrà  que les arquetes puguin ser prefabricades 

de PVC.

 185,96 €

cent vuitanta-cinc euros amb noranta-sis cèntims

 27 UN. Restauració dels serveis existents que resultin afectats com a conseqüència de 

l'execució de les obres, en els trams que constitueixen el projecte, Obra d

´Edificació.-

Tal es el cas del serveis antics com altres elements desconeguts que puguin 

afectar l´obra.

Tanmateix s'inclou l'establiment xarxes provisionals que siguin necessàries pel seu  

abastament, per mantenir el servei.

També s'arranjarà l’accés a la finca, que hagués resultat malmès, com a 

conseqüència de la realització de les obres.

 588,83 €

cinc-cents vuitanta-vuit euros amb vuitanta-tres cèntims
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 28 UN. Xarxa de canonades amb tub de coure o tub de plàstic especial per aquest us.-

Les  canonades    seran   totes de    coure  i plàstic  de   les seccions  

assenyalades  en els plànols, s'evitarà en lo possible  les  corbes i canvis de 

direcció excessius, el seu  diàmetre  ve  assenyalat en  els plànols, tant per l 'aigua  

freda com calenta. 

A totes les canonades se’ls hi  donarà una lleugera pendent per poder desaiguar la 

instal·lació  en  èpoques  de  desocupació, per lo que estarà previst dels diferents  

punts  de  desguàs eventual. 

Pel  càlcul de la instal·lació es te en compte la Norma IFF.  

Per  les  especificacions solament es tindran en compte  els  tipus  esmentats  en 

la Norma. Per l'aigua calenta s'ha tingut en compte la Norma IFC. 

A  cada entrada de bany, cuina ó semblant si col·locarà unes  vàlvules  de  pas  

per  poder  independitzar  el recinte. 

Les unions aniran soldades o acoblades, utilitzant les peces especials per aquest 

fi, aniran protegides amb tub de PVC una mica més gran que el tub, serà de color 

vermell per l'aigua calenta i color blau per l'aigua freda. 

A proposta de l’instal·lador, es podrà substituir per tubs de marca acreditada i 

cabals equivalents.

Si fos el cas, s´aprofitarà el termo elèctric existent, i es reconnectarà a la nova 

instal·lació.

 880,50 €

vuit-cents vuitanta euros amb cinquanta cèntims

 29 UN. Material sanitari per lavabo en equipaments, amb aixetes d 'estalvi d'aigua, material 

sanitari tipo Compo o semblant.-

El material sanitari serà de primera qualitat, de sèrie senzilla, color blanc, i estarà 

composat pels elements indicats en els plànols, dotats de tots els accessoris i 

aixetes tipus monocomandament. 

El  lavabo  serà  rectangular sense peu, la aixeta cromada del tipus 

monocomandament del sistema automàtic d'estalvi d'aigua. 

Tots  els  accessoris  seran  de  porcellana del tipus alicatat,  seran  complerts , 

per penjar, deixar els objectes, papereres, mirall amb punt de llum, varis etc... 

S'inclouen  totes les partides i accessoris de connexió pel subministra d 'aigua i 

desguassos.

 972,56 €

nou-cents setanta-dos euros amb cinquanta-sis cèntims

 30 UN. Ampliació de l'escomesa de subministrament elèctric IER-1 de 30 a 40 Amp.-

Els  conductors  seran  de la secció necessària per cada fase, de coure  tipus 

DN-0.6/1 KV amb aïllament d’etilpropilè (EPR)  i  coberta  de policloprè (PCP) tipus 

flexible classe 5, lliures d’halogenurs. 

S’inclou la part corresponent a la documentació necessària per la legalització de l

´ampliació i, tanmateix, les despeses de la companyia.

 745,93 €

set-cents quaranta-cinc euros amb noranta-tres cèntims

 31 ML. Línia de connexió entre els comptadors situats a la tanca de la finca i el quadre 

general de repartiment, al edifici.-

Compren la línia soterrada situada entre l 'equip de mesurament i el quadre general 

de repartiment, en cas que es trobin separats. 

La secció serà igual a l'escomesa. 

La conducció serà soterrada, protegida amb tub, de polietilè corrugat color vermell i 

diàmetre 80 mm., es complirà la Instrucció ITC-BT-010. 

S´inclou moviment de terres, terraplenat, etc...

 20,09 €

vint euros amb nou cèntims

 32 UN. Ampliació del quadre elèctric, amb protecció i comandament tipus IER- 14, per 

adaptar-lo al canvi de potències pel subministrament de la finca.-

S’ampliarà, amb els accessoris complementaris, tal es el cas de magnotèrmic , 

pies, contactors etc..., pel bon funcionament de d’instal·lació.

 564,62 €
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cinc-cents seixanta-quatre euros amb seixanta-dos cèntims

 33 UN. Derivacions o muntants des de el quadro general de l´equipament fins els punts de 

consum, segons les seccions indicades als plànols.-

Les  derivacions  individuals podran ésser constituïdes per cables de baixa emissió 

de fums i gasos corrosius :

- Conductors aïllats a l'interior de tubs encastats. 

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

- Canalitzacions prefabricades. 

Els  tubs  que  es  destinin a contenir els conductors d 'una derivació individual   

hauran d'ésser  d'un diàmetre  nominal  que  permeti  ampliar la secció dels 

conductors  inicialment  instal·lats  en un 50 per 100. 

En   les   esmentades  condicions  d’instal·lació,  els diàmetres  nominals  mínims  

dels  tubs  en derivacions individuals   seran   de   23  mil·límetres,  en  el  cas 

d'edificis  destinats  principalment  a equipaments , i si s´escau, a altres usos.

El  nombre  de  conductors serà monofàsic, atenen a la importància del 

subministrament. 

Els  conductors utilitzats seran de coure.

La màxima caiguda de tensió admissible, que serà des del punt d’arrencament de  

la  derivació  individual , en una línia repartidora, fins  el  punt  de  connexió  del  

dispositiu  privat de comandament i protecció.

Veure seccions mínimes en plànols de detall .

 1.092,64 €

mil noranta-dos euros amb seixanta-quatre cèntims

 34 UN. Instal·lacions de posada a terra on es connectaran totes les masses metàl·liques 

d'acord amb els Reglaments vigents.-

Abastarà  a  la instal·lació equipotencial global per a tot  l 'edifici,  on es 

connectaran totes les masses metàl·liques d'acord amb els Reglaments vigents.

-Definició.-

La instal·lació de posada a terra resta definida per:

• La   resistència   elèctrica   que  ofereix  la  línia, considerant  les 

sobretensions i corrents de  defecte que puguin  originar -se  a les instal·lacions 

elèctriques, antenes,   parallamps   i    grans   masses   metàl·liques estructurals o 

d'un altre tipus.

 315,00 €

tres-cents quinze euros

 35 UN. Polsador o interruptor encastat tipus IEB-46. ( Model Simon 82 color a determinar 

).-

Correspondrà al tipus IEB-46, la caixa serà de PVC o semblant, per  a  10  Amp.  

de  250 V., mecanismes de contacte de plata, i les bases de porcellana o 

melamina. 

Sobre mostres es triarà el model a col·locar.

 63,01 €

seixanta-tres euros amb un cèntims

 36 UN. Endoll d'ús general fins a 16 Amp. de 230 V., amb connexió a terra. Tipus IEB-50 

estanc. ( Model Simón 82, color a determinar).-

La  instal·lació abastarà  la  part  proporcional  de caixa  de  derivació IEB -45, 

conductors de 1.000 V. de 2 x   2'5  +  2'5,  toma  terra,  petits  materials,  tub 

corrugat i endoll pròpiament dit IEB-32 + IEB-15. 

Estarà previst l'acoblament d'un petit accessori o tapa, o ubicats a una alçada 

suficient per evitar que els nens hi posin els dits.

 49,67 €

quaranta-nou euros amb seixanta-set cèntims
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 37 UN. Endoll d'ús per calefacció o electrodomèstics a partir de 2.000 W., fins a 16/25 

Amp. tipus encastat, amb connexió al terra IEB-51. ( Model Simón 82, color grafit 

).-

Els endolls per a calefacció o electrodomèstics seran de tipus "xuclo" de 16 a 25 

Amp., encastat de color grafit amb connexió al terra IEB-51. 

La instal·lació comportarà la part proporcional de caixa de derivació IEB -45, cable 

de 1.000 V. de 2 x 4 + 4 mm., petit material, tub corrugat, i endoll pròpiament dit 

IEB-33 + IEB-19.

 45,75 €

quaranta-cinc euros amb setanta-cinc cèntims

 38 UN. Lluminària downlights encastable de 20w leds, tipus EDM de color blanc.-

Les  lluminàries  consistiran en un focus encastat en el sostre amb accessoris , 

amb làmpada de leds tipus downlights, incloent la part proporcional de línia fins l

´equip de maniobra.

Es dotarà de tots els accessoris.

 39,50 €

trenta-nou euros amb cinquanta cèntims

 39 UN. Lluminària tipus T-2 consistent en una làmpada de regleta metàl·lica fluorescent  

amb regleta de leds complerta de 5/7 W/ml., amb reixeta decorativa i protectora.-

S'escolliran sobre obra.

 75,54 €

setanta-cinc euros amb cinquanta-quatre cèntims

 40 UN. Punt de llum exterior, tipus focus estanc de 30 W. de leds, amb detector de 

moviment per l'enllumenat.-

En el lloc indicat en els plànols s'ubicarà els punts de llum tipus focus estanc de 

30 W. de leds amb detector de moviment per l'enllumenat.

Quedarà a una alçada mínima de 2,50 m.

 193,74 €

cent noranta-tres euros amb setanta-quatre cèntims

 41 UN. Detector de presència o de moviment  automàtic, per l 'enllumenat interior, amb 

control de temps, nivell d’il·luminació, etc. integrat en el propi detector.-

En el lloc indicat en els plànols s'ubicarà un detector de presència o de moviment 

automàtic, per l'enllumenat interior, etc. integrat en el propi detector, especials per 

exteriors.

La durada serà regulable, en funció del temps que calgui per mantenir l 'enllumenat 

en funcionament.

 75,97 €

setanta-cinc euros amb noranta-set cèntims

 42 UN. Lluminària de senyalització o emergència per a una superfície de 28'00 m2. i 

durada d'una hora, de 140 lumens.-

Es  preveurà  en  els llocs assenyalats en els plànols, la   situació   de   

l'enllumenat  de  senyalització  i emergència,  d'acord  amb  el vigent Reglament de 

Baixa Tensió i Normes contra incendis. L'enllumenat  d'emergència  entrarà  en 

funcionament en el moment que la tensió nominal baixi a menys del 70 %, 

funcionarà   durant   un   mínim  d'una  hora,  amb  un enllumenat de 3 a 5 lux. 

L'enllumenat  de senyalització serà de característiques semblants, amb un 

enllumenat mínim d'un lux.

 98,70 €

noranta-vuit euros amb setanta cèntims
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 43 UN. Protecció dels elements estructurals de fusta i ferro.-

Es protegiran tots els elements estructurals de ferro amb morter especial ignífug, i 

tanmateix tots els elements estructurals de fusta i sota coberta del mateix material   

amb   vernís  ignífug,  fins  arribar  a  la resistència   del   foc  assenyalada  per  la  

vigent normativa d'incendis específica per a cada ús.

També, en relació a la fusta, es podrà sobredimensionar les seccions, per 

compensar la zona cremada amb la resta existent.

Tanmateix, es pot utilitzar l'alternativa, en cas que l'element metàl·lic es revesteixi 

de fusta, utilitzar el conlit de 20 mm., revestit posteriorment, així com utilitzar 

pintures protectores del foc en las seccions assenyalades per el càlcul.

 275,54 €

dos-cents setanta-cinc euros amb cinquanta-quatre cèntims

 44 UN. Bomba de calor inverter aerotherm compacte per l 'habitatge o equipament, 

accessoris varis, canonades, instal·lació elèctrica posta en funcionament per a una 

potència efectiva de 8/9 Kw. per el fred i 9/9,5 Kw per la calefacció i centraleta de 

control i regulació i unitat exterior.-

L'equip de la bomba de calor-aire-aigua aerotherm individual per l´habitatge, es 

composa per una bomba de calor de 3 Kw., tipus reversible, refrigeració i 

calefacció, amb un rendiment de cop de 4.

L'equip serà complert incloent bomba de recirculació per la modulació inverter , 

aïllament sonor, amb refrigerant R410A, amb els seus corresponents circuits, 

subministrament d'aigua potable i electricitat amb les seves proteccions.

Tanmateix, inclou els reguladors, proteccions, sondes exteriors, vas d'expansió, 

vàlvules generals, claus, incloent un regulador automàtic, inclòs canonades d 'aigua 

calenta i aigua freda amb tots els seus accessoris i aïllaments.

Tota la instal·lació estarà dotada d'una centraleta de control i regulació especial per 

aquest ús anomenada munticlima o semblant.

 3.854,16 €

tres mil vuit-cents cinquanta-quatre euros amb setze cèntims

 45 UN Termòstat digital per equips francoil o splits, cablejat i instal·lat sobre paretó 

compatible amb francoils o splits, selector de temperatura, tipus de funcionament 

(apagar/fred/calor) i velocitat de ventilador (baixa/mitjana/alta), per control simultani 

de ventiladors segons grau d'humitat i CO.-

 61,59 €

seixanta-un euros amb cinquanta-nou cèntims

 46 UN. Subministrament i instal·lació complementària d'splits, canonades, equip de control 

i varis vinculats a la calefacció i refrigeració en planta, connectats a la bomba de 

calor, per a una potència nominal de 2,5/3 Kw.-

 522,85 €

cinc-cents vint-i-dos euros amb vuitanta-cinc cèntims

 47 UN Arbrat de protecció per l´equip de climatització composat per la plantació d´arbres 

autòctons de fulla perenne.-

La maquina es recolzarà sobre una solera de formigó HM-30 de 2,00 x 3,00 m x 

0,20 de gruix

 686,93 €

sis-cents vuitanta-sis euros amb noranta-tres cèntims

 48 M2. Enguixats a la bona vista en parets, de  manera  que  quedin  perfectament  llisos  

i plans.-

Correspon als enguixats a la bona vista segons Norma NTE-RPG-1.974.

S'utilitzarà  guix  blanc  tipus  retardat i cantoneres metàl·liques en les cantonades 

tipus RPG-14. 

El  guix  complimentarà  l'establert en el Plec General de  Condicions  de  "guixos  

en obres oficials", segons Ordre de 22-2-1.966. 

Per a les parets, es realitzarà un guarniment tipus RPG- 10  i  un  lluit  RPG-12. 

Tot això, d'acord amb la Norma NTE-RPG-1.974.

 10,53 €

deu euros amb cinquanta-tres cèntims
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 49 ML. Barana de passamà d'acer inoxidable alicatat a la paret, amb els suports 

necessaris i acabats amb corba de diàmetre de 40 mm.-

Complirà les normatives sobre barreres arquitectòniques. 

Les mesures indicades en els plànols.

 50,18 €

cinquanta euros amb divuit cèntims

 50 UN. Aïllament en canonades d'aigua freda amb colles especials, en entrades i muntants 

per edifici, amb gruixos segons normes RITE.-

Totes   les   canonades  es  revestiran  amb  una  capa d 'escuma  de  poliuretà  

folrat  amb una tela de PVC de tipus  prefabricat,  el  colzes  es  revestiran amb 

una colles rígida de PVC accessòria, amb gruixos segons normes RITE. 

Tot el conjunt es segellarà amb un cinta adhesiva.

 196,21 €

cent noranta-sis euros amb vint-i-un cèntims

 51 UN. Aïllament en canonades d'aigua calenta amb colles especials, des de caldera o 

escalfador fins els muntants o punts de distribució, segons normes RITE.-

Tots  els  tubs  es revestiran amb una capa d'escuma de poliuretà   folrat   amb   

una  tela  de  PVC  de  tipus prefabricat. Els  colzes  es  revestiran  amb una 

colles rígida de PVC accessòria. 

Tot el conjunt es segellarà amb una cinta adhesiva. 

Es complirà els gruixos mínims d'aïllament segons les instruccions tècniques 

complementàries RITE i ITE.

 221,49 €

dos-cents vint-i-un euros amb quaranta-nou cèntims

 52 M2. Aïllament parets format per planxa de guix de 15 mm. tipus estàndard, doble 

estructura de llistons de fusta de 2 x 2 cm.,  amb aïllament tipus TRISO-SUPER 10 

de 35 mm. de gruix, situat a la part del mig, i acabats varis.-

Sobre els murs de façana existents, es repassarà les parets perquè quedin planes 

tapant els forats o varis, sobre aquesta superfície arranjada és col·locarà una llata 

de fusta en sentit vertical de 2 x 2 cm., situades a 60 cm. d’entreeix, sobre 

aquestes llates és col·locarà un aïllament multireflector anomenat 

TRISO-SUPER-10 de 35 mm. de gruix, de forma tensada, coincidint amb la vertical 

de les llates anteriors, és col·locarà una segona tira de llates de la mateixa secció , 

clavades o cargolades a les primeres, que serviran de base per a la col·locació de 

la planxa de guix tipus estàndard de 15 mm de gruix..

Es deixaran les plaques rejuntades i segellades amb pasta especial, preparades 

per rebre posteriorment la pintura.

 48,08 €

quaranta-vuit euros amb vuit cèntims

 53 UN. Porta entrada prefabricada d'alumini color fosc amb vidriera,  d´una fulla, amb marc 

, pany de cop i clau, amb tancament automàtic i fre retenidor i barra antipànic, de 

85 mm. de gruix i tancament amb vidre de seguretat 4 + 4 / 12 + 4 mm. de baixa 

emissió, amb tapajunts i accessoris varis.-

Les mesures de 1,00 x 2,00 m. d'acord amb el grafiat dels plànols, correspondran a 

un tipus Cor-70, amb estructura AR-62 o semblant, col·locades sobre premarc.

 1.181,67 €

mil cent vuitanta-un euros amb seixanta-set cèntims

 54 UN. Porta interior  per banys tipus P-607, amb marc senzill de 4/10 amb porta 

prefabricada de  plafons de 35 mm. de pi amb guies corredisses, maneta, passador 

i varis.-

Es  complirà  la Normativa NTE-PPM, serà de les mesures assenyalades  en  els  

plànols,  tant la porta com els marcs,  el  tapajunts  serà  triat  sobre  obra  formant 

conjunt amb la porta. S'inclourà   la   pintura,   composada   per  una  capa 

d'imprimació i dues capes de vernís especial, estaran previstes d'airejadors d'aire.

 730,11 €

set-cents trenta euros amb onze cèntims
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 55 UN. Porta interior tipus P-741, d'una fulla amb marc senzill de 4/10 amb porta 

prefabricada plana i xapada estratificada, maneta i varis.-

Es  complirà  la Normativa NTE-PPM, serà de les mesures assenyalades  en  els  

plànols,  tant la porta com els marcs,  el  tapajunts  serà  triat  sobre  obra  formant 

conjunt amb la porta. Estaran previstes d'airejadors d'aire.

 730,09 €

set-cents trenta euros amb nou cèntims

 56 UN. Porta interior plegable de dos fulles amb acabat de melanina, color a determinar , 

amplada de 24 cm. de lamel·les, carril d´alumini lliscant i rodes, amb ferramenta d

´inox, i una alçada total de 2,50 i amplada de 4,50.-

El  marc  serà  de  fusta  de  pi  de  100  x  140 mm, i s'acabarà  d'acord  amb les 

especificacions de la resta de  portes  de  l´equipament, anirà reforçat per la part 

superior amb un perfil metàl·lic galvanitzat en forma U, per evitar la seva deformació 

vertical, portarà  tanca  de clau i imant.   

Les mesures definitives es prendran sobre l´obra.

Complirà   amb   la   Norma   Tècnica   NTE-PPM corresponent al tipus segons 

plànols de detall P-30.

 2.669,50 €

dos mil sis-cents seixanta-nou euros amb cinquanta cèntims

 57 ML Armari prefabricat de fusta contraxapada, de color blanc 100 x 50 x 70 cm. i acabat 

amb melamina.-

Composat per postada superior, dos estants, dos tampes i tancament d’imant , 

incloent accessoris, complements, muntatge i col·locació sobre l´obra, d´utilització 

multiusos.

 155,21 €

cent cinquanta-cinc euros amb vint-i-un cèntims

 58 M2. Pintura en fusteria interior amb xelamon i dues capes de xilidecor, o vernís 

especial, del  color a escollir.-

El  tipus de pintura correspondrà a la Norma NTE-RPP-43 i RPP-3. 

Les  parts estructurals tals com bigues, pilars, etc.., es  pintaran  amb  pintura 

ignífuga especial per aquest fi.

-RPP-43.Vernís sintètic sobre fusta-aspecte. 

Revestiment  amb  aspecte  mat,  setinat  o brillant en elements  interiors  i brillant 

o setinat en exteriors, acabat  llis i transparent, on es precisi resistència a la 

intempèrie, al fregament i bona retenció del brillo. 

-RPP-3.Imprimació per a fusta. 

Imprimació  formada  per  un vehicle fixe a base d 'olis de llinosa, vernissos grassos 

i resines alquídiques. 

Resistirà  l'acció  dels  tanins  de la fusta actuant de tapaporus  i  tindrà gran poder 

de penetració impregnant les fibres de la fusta.

 10,18 €

deu euros amb divuit cèntims

 59 M2. Pintura en parets i sostres acabats al temple en locals varis.-

La  pintura  de  les  parets  i  sostres  enguixats,  es pintaran  al  temple, després 

de repassar els possibles defectes  de  l 'obra, es donaran dues capes del color a 

determinar pel propietari. 

El  revestiment  tindrà  un acabat d'aspecte mat, i una mica rugós.  

No  es  col·locarà  si  existeix  perill d'humitat. 

Es complirà la Norma NTE-RPP-19.

 9,43 €

nou euros amb quaranta-tres cèntims
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 60 UN. Pintura ferramenta metàl·lica, neteja, capa de pintura antioxidant i dues capes 

d'esmalt per ferro de pintura mate de color a determinar.-

A  tota  la ferramenta metàl·lica, abans de col·locar-la en  obra,  es  donarà una 

capa de pintura antioxidant, i en cap cas es col·locarà amb guix. 

Els  que  quedin  vistos  s’acabaran  amb dues capes de pintura mate. 

El tipus de pintura correspondrà a la Norma NTE-RPP-2. -RPP-2.

 134,06 €

cent trenta-quatre euros amb sis cèntims

 61 UN. Compatibilitzar obra nova amb obra vella, en petites reparacions, adaptacions d

´instal·lacions, acabats varis, reconeixement de les instal·lacions existents , 

creuament de serveis nous per sota de serveis existents, inclòs obertura manual de 

cates.-

Correspon aquesta partida a petites reparacions, adaptacions, de manera que 

quedin coordinades les diferents fases de l 'obra, abastant les ajudes a tot el 

conjunt dels oficis, tanmateix, si s'escau s'adaptaran les instal·lacions.

Tanmateix inclou el reconeixement de les instal·lacions soterrades existents, i 

obertura manual de cates de comprovació dels serveis.

 866,18 €

vuit-cents seixanta-sis euros amb divuit cèntims

 62 UN. Partida a preu fet a justificar, pel control de qualitat dels materials i obra feta.-

Aquesta    partida    correspondrà   a   les   despeses necessàries  per  fer front a 

les unitats de control de qualitat,  previstes en el projecte, o que assenyali la 

direcció de l'obra.

 90,41 €

noranta euros amb quaranta-un cèntims

 63 UN. Partida a preu fet per realitzar les tasques de prevenció previstes en l 'estudi de 

seguretat i salut, i assenyalades durant l'execució de l'obra.-

 1.289,78 €

mil dos-cents vuitanta-nou euros amb setanta-vuit cèntims

 64 UN. Partida a preu fet per la Gestió de Residus de Construcció i Demolició, segons RD 

105/2008, RD 210/2018 i Decret 89/2010.-

 1.984,52 €

mil nou-cents vuitanta-quatre euros amb cinquanta-dos cèntims
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 1172.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

UNITAT D'OBRA :   1

CODI: D3011

Q U A D R E   D E   P R E U S

Enderrocament   es  farà  simultani  a la reforma, a  fi  d 'assegurar  la  

coordinació entre les diferents parts de l'obra.-

La direcció tècnica, a la vista de l 'estat real en que es trobin els diferents  

elements de l'obra, ordenaràn les parts a conservar, mantenir, reformar o 

reconstruir, en base als criteris de seguretat i objectius més convenients. 

Comprendrà l'enderroc de tots els murs, parets, paviments i demés 

elements existents a l'obra que resultin incompatibles amb el present 

projecte, inclós si s'escau reaprofitament, transport i canon d'abocador.

UN.

MATERIAL  201,700 €

MÀ D'OBRA  24,840 €

M. AUXILIAR  9,290 €

PREU TOTAL  994,840 €

 56,310 €COST INDIRECTE    6,00%
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SALA DE VETLLES

UNITAT D'OBRA :   2

CODI: D0333

Q U A D R E   D E   P R E U S

Repàs d´estructura existent, tant la part metàl·lica com la de formigó, els 

murs portants de l´obra, realitzant les millores que s´escaiguin i els seus 

corresponents reforços.-

Tanmateix, es procedirà al reconeixement general de l´estructura, prèvia 

neteja i constatació de l´estat actual.

S´arranjarà les parts que siguin necessàries, per aconseguir un bon estat 

de les bigues, pilars i parets, a l´efecte de que quedin incorporades 

correctament a la present rehabilitació.

UN

MATERIAL  100,850 €

MAQUINARIA  1,680 €

M. AUXILIAR  3,100 €

PREU TOTAL  332,200 €

 18,800 €COST INDIRECTE    6,00%
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SALA DE VETLLES

UNITAT D'OBRA :   3

CODI: D4190

Q U A D R E   D E   P R E U S

Reparació d'esquerdes en murs de pedra o rajol, mitjançant el recosit amb 

vareta d'acer inoxidable roscada, resina, i acabat amb morter de color 

clar.-

Prèviament, es farà la neteja amb aigua a pressió de les esquerdes 

existents a l'efecte de deixar-les perfectament netes i sanejades.

Una vegada reconegudes sobre l'obra, es farà ,amb màquina perforadora 

de broca de vídia de 12 mm., uns forats amb diagonal i entrellaçats, per 

poder inserta les varetes roscades d'acer inoxidable, que s’embotiran amb 

morter de resina especial.

Acabades les operacions anteriors, en que els recosits quedaran separats 

de 30 a 50 cm. segons els casos, es rejuntarà tota l 'esquerda i zones 

properes amb morter igual a l´existent.

ML.

MATERIAL  12,610 €

MÀ D'OBRA  1,990 €

MAQUINARIA  3,160 €

M. AUXILIAR  0,400 €

PREU TOTAL  42,610 €

 2,410 €COST INDIRECTE    6,00%
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UNITAT D'OBRA :   4

CODI: D0428

Q U A D R E   D E   P R E U S

Arrebossat amb morter de ciment pòrtland reglejat per a revestir amb 

morter tipus M-7,5/A, inclòs medis auxiliars, i preparat  per a rebre el 

revestiment fixat en el projecte.- 

Restaran incloses les parts proporcionals d'arestes, cants, etc., es 

deixarà una mica bast per rebre el ciment-cola dels alicatats.

M2.

MATERIAL  6,300 €

MAQUINARIA  1,370 €

M. AUXILIAR  0,170 €

PREU TOTAL  17,800 €

 1,010 €COST INDIRECTE    6,00%
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SALA DE VETLLES

UNITAT D'OBRA :   5

CODI: D4902

Q U A D R E   D E   P R E U S

Envans fets amb totxana de canto de 9 cm. de gruix, presos amb morter 

de pòrtland tipus M-7,5/A no portants.-

Es complirà la Norma Tècnica Espanyola PTL. 

S’estrebarà amb guix o escuma l'entrega de l'envà al forjat superior.

M2.

MATERIAL  15,130 €

MAQUINARIA  4,050 €

M. AUXILIAR  0,350 €

PREU TOTAL  37,050 €

 2,100 €COST INDIRECTE    6,00%



 1222.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

UNITAT D'OBRA :   6

CODI: D0335

Q U A D R E   D E   P R E U S

Reforç d´envans o paret semblant, amb xarxa d’arrebossar de morter de  

pòrtland tipus M-7,5/A, deixant-la preparat el parament per revestir.-

M2.

MATERIAL  15,130 €

MAQUINARIA  0,880 €

M. AUXILIAR  0,310 €

PREU TOTAL  33,470 €

 1,890 €COST INDIRECTE    6,00%



 1232.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

UNITAT D'OBRA :   7

CODI: D1310

Q U A D R E   D E   P R E U S

Ventilació forçada en locals humits CTE-HS-3, per extracció d'aire.-

L’extracció serà forçada en tots els locals humits, per extreure l 'aire de 

l'habitatge o locals en general, i que estarà previst entrar per les finestres , 

passos i portes, d'acord amb el que estableix el vigent CTE-HS-3.

Els tubs, que seran independents per a cada toma, és portaran fins a 

l'exterior, seran de 110 mm. de PVC per locals humits, i una canonada 

addicional per la cuina de 160 mm. estaran dotats de tots els accessoris, 

grapes, colzes, enllaços, etc.....

Optativament, és podrà adaptar un sistema global per tot l´edifici, en 

aquest cas l’extractor serà únic amb sortida, generalment per la coberta , 

acabada amb un barret de protecció de les aigües de pluja.

ML.

MATERIAL  12,610 €

MAQUINARIA  1,120 €

M. AUXILIAR  0,350 €

PREU TOTAL  37,040 €

 2,100 €COST INDIRECTE    6,00%



 1242.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

UNITAT D'OBRA :   8

CODI: D1328

Q U A D R E   D E   P R E U S

Ventilació en els locals de sortida d'aire per usos varis de diàmetre 

200/300 mm. de PVC.-

Els locals de les sales d'usos varis o complementaris tindran la ventilació 

indicada en els plànols amb tub  de  PVC  de diàmetre mínim reglamentari 

o superior si ho assenyala la Reglamentació específica.

ML

MATERIAL  25,210 €

MAQUINARIA  11,150 €

M. AUXILIAR  0,730 €

PREU TOTAL  77,520 €

 4,390 €COST INDIRECTE    6,00%



 1252.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

UNITAT D'OBRA :   9

CODI: D8604

Q U A D R E   D E   P R E U S

Extractor per ventilació en banys o locals humits segons el CTE-DS-3, 

inclós instal.lació amb regulació de velocitat.-

En els banys o locals humits es preveurà una instal .lació addicional amb 

extractor, per correspondre a local humit, amb una capacitat de 100/200 

m3/h. per unitat de local humit.

S'ubicarà a la part interior del barret de la xemeneia de la part exterior de 

la coberta.

Estarà dotat de totes les instal.lacions elèctriques i mecanismes de 

control pel seu bon funcionament, la capacitat global de l 'extractor serà la 

suma del nombre de locals humits que s'agrupin.

S'instal.larà un potenciometre a prop del quadre general eléctric a l 'entrada 

del local, per regular la velocitat o per si s'escau deixar-ho tancat.

UN.

MATERIAL  25,210 €

MAQUINARIA  82,500 €

M. AUXILIAR  1,640 €

PREU TOTAL  175,840 €

 9,950 €COST INDIRECTE    6,00%



 1262.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

UNITAT D'OBRA :   10

CODI: D0319

Q U A D R E   D E   P R E U S

Extractor per la ventilació forçada en locals públics humits CTE-HS-3, per 

extracció d'aire.-

L’extracció serà forçada en tots els locals humits, per extreure l 'aire del 

local en general

Estarà previst entrar per les finestres, passos i portes, d'acord amb el que 

estableix el vigent CTE-HS-3.

L’extractor, anirà instal·lar directament a façana de diàmetre indicat als 

plànols, es posarà en funcionament mitjançant un control de presencia i , 

tanmateix, en funció del grau d’humitat i del CO2 existent al local , 

garantint, com a mínim, 5 renovacions d´aire per hora.

UN

MATERIAL  50,420 €

MAQUINARIA  90,340 €

M. AUXILIAR  4,200 €

PREU TOTAL  449,930 €

 25,470 €COST INDIRECTE    6,00%



 1272.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

UNITAT D'OBRA :   11

CODI: D0320

Q U A D R E   D E   P R E U S

Control digital per equips de ventilació horitzontal en locals humits amb 

control d'humitat regulable, amb extractor auxiliar, per obtenir con a mínim 

sis renovacions d'aire per metre cúbic hora.-

El ventilador es posarà en funcionament automàticament quan el detector 

d'humitat sobrepassi la humitat preestablerta que d 'acord amb el RITE 

estarà a l'entorn del 50 %.

El ventilador - extractor, pot ser a criteri de la propietat amb intercanviador 

de calor.

Serà tipus especial horitzontal amb un cabal indicat i numero de 

renovacions per hora al apartat d´extracció.

Estarà dotat d'un sensor d'humitat i d'un regulador de velocitat, amb 

posició de control automàtic i manual.

UN

MATERIAL  50,420 €

MAQUINARIA  40,700 €

M. AUXILIAR  2,760 €

PREU TOTAL  294,980 €

 16,700 €COST INDIRECTE    6,00%



 1282.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

UNITAT D'OBRA :   12

CODI: D0336

Q U A D R E   D E   P R E U S

Detector de presència o de moviment  automàtic, per ventilació interior , 

amb control de temps, nivell de CO2, humitat, etc... integrat en el propi 

detector.-

En el lloc indicat en els plànols s'ubicarà un detector de presència 

automàtic, pel control de la ventilació interior, etc. integrat en el propi 

detector.

La durada serà regulable, en funció del temps que calgui per mantenir una 

ventilació idònia.

UN.

MATERIAL  7,560 €

MAQUINARIA  31,260 €

M. AUXILIAR  0,820 €

PREU TOTAL  87,750 €

 4,970 €COST INDIRECTE    6,00%



 1292.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

UNITAT D'OBRA :   13

CODI: D8919

Q U A D R E   D E   P R E U S

Reixa de ventilació metàl·lica amb acabat galvanitzat o pintada, de les 

mesures indicades en els plànols, podrà ser d 'inox., estarà dotada de tots 

els accessoris, tals com grapes, abraçadores, etc. La mesura mínima 

serà de 20 x 20 cm.-

UN.

MATERIAL  50,420 €

MAQUINARIA  6,600 €

M. AUXILIAR  1,050 €

PREU TOTAL  112,220 €

 6,350 €COST INDIRECTE    6,00%



 1302.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

UNITAT D'OBRA :   14

CODI: D0337

Q U A D R E   D E   P R E U S

Reixa de ventilació metàl·lica amb acabat galvanitzat o pintada, de les 

mesures indicades en els plànols, podrà ser d 'inox., estarà dotada de tots 

els accessoris, tals com grapes, abraçadores, etc. La mesura mínima 

serà de 30 x 30 cm.-

UN.

MATERIAL  50,420 €

MAQUINARIA  30,000 €

M. AUXILIAR  1,280 €

PREU TOTAL  137,270 €

 7,770 €COST INDIRECTE    6,00%



 1312.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

UNITAT D'OBRA :   15

CODI: D1405

Q U A D R E   D E   P R E U S

Revestiment de rajola de 20 x 20 / 30 x 40 sobre arrebossat, amb doble 

encolat, preu base de 20 €/m2, i de color i tipus a escollir.-

Es  revestirà  amb rajola el banys i serveis fins l 'alçada de  1'20  mts. amb 

rajola de 20 x 20 / 30 x 40 del color i sanefes, si s´escau, a determinar. Es 

col·locarà amb ciment especial, sobre arrebossat amb doble encolat , 

rejuntada amb borada de mateix color de la rajola.

Es  complirà  amb  la  Norma  Tècnica Espanyola RPA, el revestiment 

s'aplicarà segons la Norma RPA-4.

Es preveuran totes les formes i peces especials.

M2.

MATERIAL  10,080 €

MAQUINARIA  21,000 €

M. AUXILIAR  0,410 €

PREU TOTAL  44,130 €

 2,500 €COST INDIRECTE    6,00%



 1322.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

UNITAT D'OBRA :   16

CODI: D8874

Q U A D R E   D E   P R E U S

Sòcol de gres semblant al paviment, col·locat amb doble encolat de 

ciment cola i rejuntat amb borada d'epoxi, col·locat en terrasses o 

semblants.-

El sòcol  de  gres  de  textura  i mesures semblants al paviment, col·locat 

amb doble encolat de ciment cola i rejuntat amb borada d 'epoxi, col·locat 

en terrasses o semblants.

Per darrera el sòcol es mantindrà la capa d'impermeabilització de butilo, 

que serà protegida amb morter per rebre l'esmentat sòcol.

ML.

MATERIAL  2,520 €

MAQUINARIA  3,470 €

M. AUXILIAR  0,080 €

PREU TOTAL  8,950 €

 0,510 €COST INDIRECTE    6,00%



 1332.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

UNITAT D'OBRA :   17

CODI: D8783

Q U A D R E   D E   P R E U S

Emmarcat interior d'entrega del revestiment de plaques de guix a les 

finestres i balconeres existents, mitjançant una motllura o llata de fusta 

polida de 5 x 7 a 5 x 10 cm., inclosa una repisa de fusta interior.-

D'acord  amb  l'assenyalat en els plànols s'emmarcarà l'entrega del 

revestiment de plaques de guix.

S'ancorarà o graparà perfectament a la fàbrica d'obra.

Formarà  un  conjunt  amb les finestres o balconades, i la tipologia de 

fusta serà la mateixa.

ML.

MATERIAL  7,560 €

MAQUINARIA  1,170 €

M. AUXILIAR  0,240 €

PREU TOTAL  25,730 €

 1,460 €COST INDIRECTE    6,00%



 1342.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

UNITAT D'OBRA :   18

CODI: D8784

Q U A D R E   D E   P R E U S

Cel ras amb plaques de guix, tipus knauf, muntades amb guies i 

accessoris varis, amb una resistència al foc EI-30 minuts i composada per 

una placa de guix tipus DF de 15 mm. de gruix, inclòs una capa de llana 

de roca tipus IBR amb capa de paper Kraft, que actua com a barrera de 

vapor, amb un total de 10 cm. de gruix.-

El sostre serà del tipus suspès amb perfileria creuada al mateix nivell , 

amb les seves corresponents peces especials.

M2

MATERIAL  12,610 €

MAQUINARIA  6,050 €

M. AUXILIAR  0,590 €

PREU TOTAL  62,890 €

 3,560 €COST INDIRECTE    0,00%



 1352.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

UNITAT D'OBRA :   19

CODI: D0346

Q U A D R E   D E   P R E U S

Arranjament de la coberta de pissarra existent, consistent en canviar 

lloses, tela etc... en mal estat.-

Tanmateix, es repassaran els zencs, peces especials, entregues, etc......, 

a l'efecte d'assegurar la seva complerta impermeabilització.

Es repassarà els parquets de les barbacanes, boquets, i fusteria de la 

coberta en general.

M2.

MATERIAL  2,520 €

MAQUINARIA  0,500 €

M. AUXILIAR  0,090 €

PREU TOTAL  9,340 €

 0,530 €COST INDIRECTE    6,00%



 1362.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

UNITAT D'OBRA :   20

CODI: D5667

Q U A D R E   D E   P R E U S

Paviment de formigó de 15 cm. de gruix tipus HM-20 assegut sobre 15 

cm. Sobre  el  terreny  prèviament compactat s’estendrà una capa  de 

tot-u tipus Z2 de 15 cm compactada al 90 % Proctor  Normal, acabat amb 

un ratllat, amb xarxat de 5 mm.-

Sobre  el  mateix,  s’estendrà  el formigó procedent  de  planta  

formigonera  del  tipus HM-20,  fins  obtenir  una  capa vibrada de 15 cm. 

de gruix, acabant-se amb un ratllat. 

A  cada  4,00  m.  es farà una junta de dilatació que podrà  ser  serrada  o  

amb junta de PVC, es formaran les  pendents  cap  als punts de desguàs 

assenyalats en els plànols. 

S'intercalarà un xarxat de 5 mm.

M2.

MATERIAL  4,540 €

MÀ D'OBRA  3,420 €

MAQUINARIA  18,110 €

M. AUXILIAR  0,370 €

PREU TOTAL  39,140 €

 2,220 €COST INDIRECTE    6,00%



 1372.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

UNITAT D'OBRA :   21

CODI: D0347

Q U A D R E   D E   P R E U S

Paviment de gres porcellànic de 30 cm x 60 cm, col·locat amb doble 

encolat de ciment-cola i rejuntat amb borada d’epòxi, sobre paviment 

existent, o capa de morter previ, amb un preu base de 18 €/m2, a escollir 

sobre mostres a l´obra.-

Correspon  al  paviment  de gres, de color a determinar col·locat    amb 

doble encolat ciment-cola,   deixant   una   junta perimetral  per  a  la  

dilatació. 

El gres serà de tipus porcellànic antilliscant,  rejuntat amb borada d’epòxi , 

sobre paviment existent o capa de morter previ.

Es  col·locarà  a  l'estesa procurant que quedi  perfectament  pla i 

horitzontal, amb ciment-cola especial flexible per aquest fi. 

Es  deixarà  una  junta de 0'5 mm. entre peça i peça de gres,  i  tanmateix 

una junta perime

M2

MATERIAL  7,560 €

MAQUINARIA  0,840 €

M. AUXILIAR  0,340 €

PREU TOTAL  36,420 €

 2,060 €COST INDIRECTE    6,00%



 1382.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

UNITAT D'OBRA :   22

CODI: D0338

Q U A D R E   D E   P R E U S

Paviment de granet buixardat de 40 x 60 x 4 cm., col·locat amb ciment 

cola, recolzat sobre una de formigó de 15 cm. de gruix existent.-

Es rejuntarà amb borada d'epoxi, inclourà les peces especials, i als punts 

o entregues difícils es completarà amb sikaflex.

M2

MATERIAL  25,210 €

MAQUINARIA  18,110 €

M. AUXILIAR  1,200 €

PREU TOTAL  128,070 €

 7,250 €COST INDIRECTE    6,00%



 1392.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

UNITAT D'OBRA :   23

CODI: D1922

Q U A D R E   D E   P R E U S

Connexió i ampliació entre els serveis existents d 'aigua, i desguassos 

amb la nova o rehabilitada implantació.-

Correspon a la connexió i ampliació entre els serveis existents d 'aigua, i 

desguassos amb els de nova implantació. 

Tant  els  materials  de connexió com d'ampliació seran de les mateixes 

característiques i diàmetres que els existents.

MATERIAL  151,270 €

MAQUINARIA  34,250 €

M. AUXILIAR  4,710 €

PREU TOTAL  504,030 €

 28,530 €COST INDIRECTE    6,00%



 1402.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

UNITAT D'OBRA :   24

CODI: D2341

Q U A D R E   D E   P R E U S

Canonada de PE corrugat de doble capa amb unions de junta de goma 

tipus ISA-8 de diàmetre 160 mm. soterrada, asseguda sobre tot-u 

compactat, amb reforços pels canvis de direccions i a prop dels pous i 

accessoris amb formigó tipus HM-20.-

Sobre  les  rases  prèviament  netes  amb  les formes i pendents adients 

es col·locarà el tub de PE corrugat de doble capa amb unions de junta de 

goma, asseguts i revestits amb tot-u compactat tipus ZA-20. 

S’estintolaran totes  les  rases d'alçada superior a 1'00 m.  perquè  es  

pugui treballar amb seguretat al fons de la rasa. 

Al  fons  de  la rasa es col·locarà una capa de tot -u per adaptar-se a la 

forma del tub, en els llocs de canvi de direcció, junt amb els pous i amb 

els accessoris varis es reforçarà amb una longitud de 50 cm. per a cada 

costat amb formigó tipus HM-20, massissat totalment  la canonada. 

Una  vegada col·locats els tubs, es reomplirà amb tot-u els laterals,  

compactant-los amb cura. La resta de   rasa   es  reomplirà  amb  material  

procedent  de l'excavació  amb  capes de 20 a 30 cm., compactades al 95 

% d'assaig Proctor Modificat. 

La resistència del tub a l'aixafament no serà inferior a 8 KN/M2.

ML.

MATERIAL  1,850 €

MAQUINARIA  3,620 €

M. AUXILIAR  0,150 €

PREU TOTAL  16,280 €

 0,920 €COST INDIRECTE    6,00%



 1412.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

UNITAT D'OBRA :   25

CODI: D1819

Q U A D R E   D E   P R E U S

Sifó - bunera en recollida d'aigües, en locals humits d'alumini o inoxidable.-

Abastarà  la  recollida  d'aigües accidental de banys, sales  de  serveis  i 

varis semblants, per conduir-la a la xarxa de desguàs general.

En  els  llocs assenyalats en els plànols es col·locarà un  sifó -bunera 

d'alumini o inoxidable de mesures de 15 x 15 o  20  x  20  cm. al punt més 

baix per recollir les aigües, es juxtaposarà   al   paviment o tela 

impermeabilitzant, si existís. 

Als banys, la mesura del sifó-bunera podrà reduir-se fins a 10 x 10.

UN.

MATERIAL  25,210 €

MAQUINARIA  27,500 €

M. AUXILIAR  0,770 €

PREU TOTAL  82,690 €

 4,680 €COST INDIRECTE    6,00%



 1422.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

UNITAT D'OBRA :   26

CODI: D1818

Q U A D R E   D E   P R E U S

Arqueta o sifó en desguassos horitzontals amb tubs enterrats, seran 

prefabricades de PVC.-

En  els  llocs assenyalats en els plànols es faran unes arquetes  de  40 x 

40 pel fons de la canonada. Aquestes arquetes  seran PVC prefabricades , 

amb tots els seus accessoris. 

Encara que no seran   practicables   es  deixarà  una  senyal  en  el 

paviment o sostre per a la seva localització. 

Entre  l'edifici  i  la  xarxa general s'intercalarà un sifó  hidràulic  per  evitar  

el  pas  de  rosegadors i elements estranys. 

Es  complirà  la  Norma  Tècnica Espanyola ISS, per les arquetes  a  peu 

de baixant seran del tipus ISS-50, per les  arquetes de pas seran del tipus 

ISS-51, i pel sifó serà del tipus ISS-52. S’admetrà  que les arquetes 

puguin ser prefabricades de PVC.

UN.

MATERIAL  50,420 €

MAQUINARIA  22,580 €

M. AUXILIAR  1,740 €

PREU TOTAL  185,960 €

 10,530 €COST INDIRECTE    6,00%



 1432.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

UNITAT D'OBRA :   27

CODI: D0339

Q U A D R E   D E   P R E U S

Restauració dels serveis existents que resultin afectats com a 

conseqüència de l'execució de les obres, en els trams que constitueixen 

el projecte, Obra d´Edificació.-

Tal es el cas del serveis antics com altres elements desconeguts que 

puguin afectar l´obra.

Tanmateix s'inclou l'establiment xarxes provisionals que siguin 

necessàries pel seu  abastament, per mantenir el servei.

També s'arranjarà l’accés a la finca, que hagués resultat malmès, com a 

conseqüència de la realització de les obres.

UN.

MAQUINARIA  550,000 €

M. AUXILIAR  5,500 €

PREU TOTAL  588,830 €

 33,330 €COST INDIRECTE    6,00%



 1442.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

UNITAT D'OBRA :   28

CODI: D1943

Q U A D R E   D E   P R E U S

Xarxa de canonades amb tub de coure o tub de plàstic especial per aquest 

us.-

Les  canonades    seran   totes de    coure  i plàstic  de   les seccions  

assenyalades  en els plànols, s'evitarà en lo possible  les  corbes i canvis 

de direcció excessius, el seu  diàmetre  ve  assenyalat en  els plànols , 

tant per l'aigua  freda com calenta. 

A totes les canonades se’ls hi  donarà una lleugera pendent per poder 

desaiguar la instal·lació  en  èpoques  de  desocupació, per lo que estarà 

previst dels diferents  punts  de  desguàs eventual. 

Pel  càlcul de la instal·lació es te en compte la Norma IFF.  

Per  les  especificacions solament es tindran en compte  els  tipus  

esmentats  en la Norma. Per l'aigua calenta s'ha tingut en compte la 

Norma IFC. 

A  cada entrada de bany, cuina ó semblant si col·locarà unes  vàlvules  de  

pas  per  poder  independitzar  el recinte. 

Les unions aniran soldades o acoblades, utilitzant les peces especials per 

aquest fi, aniran protegides amb tub de PVC una mica més gran que el 

tub, serà de color vermell per l'aigua calenta i color blau per l'aigua freda. 

A proposta de l’instal·lador, es podrà substituir per tubs de marca 

acreditada i cabals equivalents.

Si fos el cas, s´aprofitarà el termo elèctric existent, i es reconnectarà a la 

nova instal·lació.

UN.

MATERIAL  151,270 €

MAQUINARIA  80,520 €

M. AUXILIAR  8,220 €

PREU TOTAL  880,500 €

 49,840 €COST INDIRECTE    6,00%



 1452.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

UNITAT D'OBRA :   29

CODI: D2029

Q U A D R E   D E   P R E U S

Material sanitari per lavabo en equipaments, amb aixetes d 'estalvi d'aigua, 

material sanitari tipo Compo o semblant.-

El material sanitari serà de primera qualitat, de sèrie senzilla, color blanc, i 

estarà composat pels elements indicats en els plànols, dotats de tots els 

accessoris i aixetes tipus monocomandament. 

El  lavabo  serà  rectangular sense peu, la aixeta cromada del tipus 

monocomandament del sistema automàtic d'estalvi d'aigua. 

Tots  els  accessoris  seran  de  porcellana del tipus alicatat,  seran  

complerts, per penjar, deixar els objectes, papereres, mirall amb punt de 

llum, varis etc... 

S'inclouen  totes les partides i accessoris de connexió pel subministra 

d'aigua i desguassos.

UN.

MATERIAL  100,850 €

MAQUINARIA  91,240 €

M. AUXILIAR  9,080 €

PREU TOTAL  972,560 €

 55,050 €COST INDIRECTE    6,00%



 1462.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

UNITAT D'OBRA :   30

CODI: D3441

Q U A D R E   D E   P R E U S

Ampliació de l'escomesa de subministrament elèctric IER-1 de 30 a 40 

Amp.-

Els  conductors  seran  de la secció necessària per cada fase, de coure  

tipus DN-0.6/1 KV amb aïllament d’etilpropilè (EPR)  i  coberta  de 

policloprè (PCP) tipus flexible classe 5, lliures d’halogenurs. 

S’inclou la part corresponent a la documentació necessària per la 

legalització de l´ampliació i, tanmateix, les despeses de la companyia.

UN.

MATERIAL  50,420 €

MAQUINARIA  600,000 €

M. AUXILIAR  6,980 €

PREU TOTAL  745,930 €

 42,220 €COST INDIRECTE    6,00%



 1472.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

UNITAT D'OBRA :   31

CODI: D0340

Q U A D R E   D E   P R E U S

Línia de connexió entre els comptadors situats a la tanca de la finca i el 

quadre general de repartiment, al edifici.-

Compren la línia soterrada situada entre l 'equip de mesurament i el quadre 

general de repartiment, en cas que es trobin separats. 

La secció serà igual a l'escomesa. 

La conducció serà soterrada, protegida amb tub, de polietilè corrugat color 

vermell i diàmetre 80 mm., es complirà la Instrucció ITC-BT-010. 

S´inclou moviment de terres, terraplenat, etc...

ML.

MATERIAL  1,010 €

MAQUINARIA  13,860 €

M. AUXILIAR  0,190 €

PREU TOTAL  20,090 €

 1,140 €COST INDIRECTE    6,00%



 1482.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

UNITAT D'OBRA :   32

CODI: D0341

Q U A D R E   D E   P R E U S

Ampliació del quadre elèctric, amb protecció i comandament tipus IER- 

14, per adaptar-lo al canvi de potències pel subministrament de la finca.-

S’ampliarà, amb els accessoris complementaris, tal es el cas de 

magnotèrmic, pies, contactors etc..., pel bon funcionament de 

d’instal·lació.

UN.

MATERIAL  100,850 €

MAQUINARIA  88,000 €

M. AUXILIAR  5,270 €

PREU TOTAL  564,620 €

 31,960 €COST INDIRECTE    6,00%



 1492.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

UNITAT D'OBRA :   33

CODI: D0342

Q U A D R E   D E   P R E U S

Derivacions o muntants des de el quadro general de l´equipament fins els 

punts de consum, segons les seccions indicades als plànols.-

Les  derivacions  individuals podran ésser constituïdes per cables de baixa 

emissió de fums i gasos corrosius :

- Conductors aïllats a l'interior de tubs encastats. 

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

- Canalitzacions prefabricades. 

Els  tubs  que  es  destinin a contenir els conductors d 'una derivació 

individual   hauran d'ésser  d'un diàmetre  nominal  que  permeti  ampliar la 

secció dels conductors  inicialment  instal·lats  en un 50 per 100. 

En   les   esmentades  condicions  d’instal·lació,  els diàmetres  nominals  

mínims  dels  tubs  en derivacions individuals   seran   de   23  

mil·límetres,  en  el  cas d'edificis  destinats  principalment  a equipaments 

, i si s´escau, a altres usos.

El  nombre  de  conductors serà monofàsic, atenen a la importància del 

subministrament. 

Els  conductors utilitzats seran de coure.

La màxima caiguda de tensió admissible, que serà des del punt 

d’arrencament de  la  derivació  individual , en una línia repartidora, fins  el  

punt  de  connexió  del  dispositiu  privat de comandament i protecció.

Veure seccions mínimes en plànols de detall .

UN.

MATERIAL  403,390 €

MAQUINARIA  110,880 €

M. AUXILIAR  10,210 €

PREU TOTAL  1.092,640 €

 61,850 €COST INDIRECTE    6,00%



 1502.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

UNITAT D'OBRA :   34

CODI: D2120

Q U A D R E   D E   P R E U S

Instal·lacions de posada a terra on es connectaran totes les masses 

metàl·liques d'acord amb els Reglaments vigents.-

Abastarà  a  la instal·lació equipotencial global per a tot  l 'edifici,  on es 

connectaran totes les masses metàl·liques d'acord amb els Reglaments 

vigents.

-Definició.-

La instal·lació de posada a terra resta definida per:

• La   resistència   elèctrica   que  ofereix  la  línia, considerant  les 

sobretensions i corrents de  defecte que puguin  originar -se  a les 

instal·lacions elèctriques, antenes,   parallamps   i    grans   masses   

metàl·liques estructurals o d'un altre tipus.

UN.

MATERIAL  50,420 €

MAQUINARIA  23,430 €

M. AUXILIAR  2,940 €

PREU TOTAL  315,000 €

 17,830 €COST INDIRECTE    6,00%



 1512.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

UNITAT D'OBRA :   35

CODI: D2165

Q U A D R E   D E   P R E U S

Polsador o interruptor encastat tipus IEB-46. ( Model Simon 82 color a 

determinar ).-

Correspondrà al tipus IEB-46, la caixa serà de PVC o semblant, per  a  10  

Amp.  de  250 V., mecanismes de contacte de plata, i les bases de 

porcellana o melamina. 

Sobre mostres es triarà el model a col·locar.

UN.

MATERIAL  12,610 €

MAQUINARIA  8,140 €

M. AUXILIAR  0,590 €

PREU TOTAL  63,010 €

 3,570 €COST INDIRECTE    6,00%



 1522.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

UNITAT D'OBRA :   36

CODI: D2167

Q U A D R E   D E   P R E U S

Endoll d'ús general fins a 16 Amp. de 230 V., amb connexió a terra. Tipus 

IEB-50 estanc. ( Model Simón 82, color a determinar).-

La  instal·lació abastarà  la  part  proporcional  de caixa  de  derivació 

IEB-45, conductors de 1.000 V. de 2 x   2'5  +  2'5,  toma  terra,  petits  

materials,  tub corrugat i endoll pròpiament dit IEB-32 + IEB-15. 

Estarà previst l'acoblament d'un petit accessori o tapa, o ubicats a una 

alçada suficient per evitar que els nens hi posin els dits.

UN.

MATERIAL  7,560 €

MAQUINARIA  6,320 €

M. AUXILIAR  0,460 €

PREU TOTAL  49,670 €

 2,810 €COST INDIRECTE    6,00%



 1532.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

UNITAT D'OBRA :   37

CODI: D2168

Q U A D R E   D E   P R E U S

Endoll d'ús per calefacció o electrodomèstics a partir de 2.000 W., fins a 

16/25 Amp. tipus encastat, amb connexió al terra IEB-51. ( Model Simón 

82, color grafit ).-

Els endolls per a calefacció o electrodomèstics seran de tipus "xuclo" de 

16 a 25 Amp., encastat de color grafit amb connexió al terra IEB-51. 

La instal·lació comportarà la part proporcional de caixa de derivació 

IEB-45, cable de 1.000 V. de 2 x 4 + 4 mm., petit material, tub corrugat, i 

endoll pròpiament dit IEB-33 + IEB-19.

UN.

MATERIAL  7,560 €

MAQUINARIA  9,030 €

M. AUXILIAR  0,430 €

PREU TOTAL  45,750 €

 2,590 €COST INDIRECTE    6,00%



 1542.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

UNITAT D'OBRA :   38

CODI: D6090

Q U A D R E   D E   P R E U S

Lluminària downlights encastable de 20w leds, tipus EDM de color blanc.-

Les  lluminàries  consistiran en un focus encastat en el sostre amb 

accessoris, amb làmpada de leds tipus downlights, incloent la part 

proporcional de línia fins l´equip de maniobra.

Es dotarà de tots els accessoris.

UN.

MATERIAL  7,560 €

MAQUINARIA  22,000 €

M. AUXILIAR  0,370 €

PREU TOTAL  39,500 €

 2,240 €COST INDIRECTE    6,00%



 1552.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

UNITAT D'OBRA :   39

CODI: D9984

Q U A D R E   D E   P R E U S

Lluminària tipus T-2 consistent en una làmpada de regleta metàl·lica 

fluorescent  amb regleta de leds complerta de 5/7 W/ml., amb reixeta 

decorativa i protectora.-

S'escolliran sobre obra.

UN.

MATERIAL  5,040 €

MAQUINARIA  49,500 €

M. AUXILIAR  0,710 €

PREU TOTAL  75,540 €

 4,280 €COST INDIRECTE    6,00%



 1562.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

UNITAT D'OBRA :   40

CODI: D8838

Q U A D R E   D E   P R E U S

Punt de llum exterior, tipus focus estanc de 30 W. de leds, amb detector 

de moviment per l'enllumenat.-

En el lloc indicat en els plànols s'ubicarà els punts de llum tipus focus 

estanc de 30 W. de leds amb detector de moviment per l'enllumenat.

Quedarà a una alçada mínima de 2,50 m.

UN.

MATERIAL  7,560 €

MAQUINARIA  31,260 €

M. AUXILIAR  1,810 €

PREU TOTAL  193,740 €

 10,970 €COST INDIRECTE    6,00%



 1572.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

UNITAT D'OBRA :   41

CODI: D0188

Q U A D R E   D E   P R E U S

Detector de presència o de moviment  automàtic, per l 'enllumenat interior, 

amb control de temps, nivell d’il·luminació, etc. integrat en el propi 

detector.-

En el lloc indicat en els plànols s'ubicarà un detector de presència o de 

moviment automàtic, per l'enllumenat interior, etc. integrat en el propi 

detector, especials per exteriors.

La durada serà regulable, en funció del temps que calgui per mantenir 

l'enllumenat en funcionament.

UN.

MATERIAL  7,560 €

MAQUINARIA  31,260 €

M. AUXILIAR  0,710 €

PREU TOTAL  75,970 €

 4,300 €COST INDIRECTE    6,00%



 1582.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

UNITAT D'OBRA :   42

CODI: D2520

Q U A D R E   D E   P R E U S

Lluminària de senyalització o emergència per a una superfície de 28'00 

m2. i durada d'una hora, de 140 lumens.-

Es  preveurà  en  els llocs assenyalats en els plànols, la   situació   de   

l'enllumenat  de  senyalització  i emergència,  d'acord  amb  el vigent 

Reglament de Baixa Tensió i Normes contra incendis. L'enllumenat  

d'emergència  entrarà  en funcionament en el moment que la tensió 

nominal baixi a menys del 70 %, funcionarà   durant   un   mínim  d'una  

hora,  amb  un enllumenat de 3 a 5 lux. L'enllumenat  de senyalització 

serà de característiques semblants, amb un enllumenat mínim d'un lux.

UN.

MATERIAL  12,610 €

MAQUINARIA  68,000 €

M. AUXILIAR  0,920 €

PREU TOTAL  98,700 €

 5,590 €COST INDIRECTE    6,00%



 1592.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

UNITAT D'OBRA :   43

CODI: D5848

Q U A D R E   D E   P R E U S

Protecció dels elements estructurals de fusta i ferro.-

Es protegiran tots els elements estructurals de ferro amb morter especial 

ignífug, i tanmateix tots els elements estructurals de fusta i sota coberta 

del mateix material   amb   vernís  ignífug,  fins  arribar  a  la resistència   

del   foc  assenyalada  per  la  vigent normativa d 'incendis específica per a 

cada ús.

També, en relació a la fusta, es podrà sobredimensionar les seccions, per 

compensar la zona cremada amb la resta existent.

Tanmateix, es pot utilitzar l'alternativa, en cas que l'element metàl·lic es 

revesteixi de fusta, utilitzar el conlit de 20 mm., revestit posteriorment, així 

com utilitzar pintures protectores del foc en las seccions assenyalades 

per el càlcul.

UN.

MATERIAL  75,640 €

MAQUINARIA  108,350 €

M. AUXILIAR  2,570 €

PREU TOTAL  275,540 €

 15,600 €COST INDIRECTE    6,00%



 1602.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

UNITAT D'OBRA :   44

CODI: D0343

Q U A D R E   D E   P R E U S

Bomba de calor inverter aerotherm compacte per l 'habitatge o equipament, 

accessoris varis, canonades, instal·lació elèctrica posta en funcionament 

per a una potència efectiva de 8/9 Kw. per el fred i 9/9,5 Kw per la 

calefacció i centraleta de control i regulació i unitat exterior.-

L'equip de la bomba de calor-aire-aigua aerotherm individual per l

´habitatge, es composa per una bomba de calor de 3 Kw., tipus reversible, 

refrigeració i calefacció, amb un rendiment de cop de 4.

L'equip serà complert incloent bomba de recirculació per la modulació 

inverter, aïllament sonor, amb refrigerant R410A, amb els seus 

corresponents circuits, subministrament d'aigua potable i electricitat amb 

les seves proteccions.

Tanmateix, inclou els reguladors, proteccions, sondes exteriors, vas 

d'expansió, vàlvules generals, claus, incloent un regulador automàtic, 

inclòs canonades d'aigua calenta i aigua freda amb tots els seus 

accessoris i aïllaments.

Tota la instal·lació estarà dotada d'una centraleta de control i regulació 

especial per aquest ús anomenada munticlima o semblant.

UN.

MAQUINARIA  2.200,000 €

M. AUXILIAR  36,000 €

PREU TOTAL  3.854,160 €

 218,160 €COST INDIRECTE    6,00%



 1612.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

UNITAT D'OBRA :   45

CODI: D8792

Q U A D R E   D E   P R E U S

Termòstat digital per equips francoil o splits, cablejat i instal·lat sobre 

paretó compatible amb francoils o splits, selector de temperatura, tipus de 

funcionament (apagar/fred/calor) i  velocitat de venti lador 

(baixa/mitjana/alta), per control simultani de ventiladors segons grau 

d'humitat i CO.-

UN

MATERIAL  2,520 €

MAQUINARIA  55,000 €

M. AUXILIAR  0,580 €

PREU TOTAL  61,590 €

 3,490 €COST INDIRECTE    6,00%



 1622.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

UNITAT D'OBRA :   46

CODI: D5919

Q U A D R E   D E   P R E U S

Subministrament i instal·lació complementària d'splits, canonades, equip 

de control i varis vinculats a la calefacció i refrigeració en planta , 

connectats a la bomba de calor, per a una potència nominal de 2,5/3 Kw.-

UN.

MATERIAL  25,210 €

MAQUINARIA  275,000 €

M. AUXILIAR  4,880 €

PREU TOTAL  522,850 €

 29,600 €COST INDIRECTE    6,00%



 1632.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

UNITAT D'OBRA :   47

CODI: D0344

Q U A D R E   D E   P R E U S

Arbrat de protecció per l´equip de climatització composat per la plantació 

d´arbres autòctons de fulla perenne.-

La maquina es recolzarà sobre una solera de formigó HM-30 de 2,00 x 

3,00 m x 0,20 de gruix

UN

MATERIAL  92,620 €

MAQUINARIA  16,940 €

M. AUXILIAR  6,420 €

PREU TOTAL  686,930 €

 38,880 €COST INDIRECTE    6,00%



 1642.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

UNITAT D'OBRA :   48

CODI: D3006

Q U A D R E   D E   P R E U S

Enguixats a la bona vista en parets, de  manera  que  quedin  

perfectament  llisos  i plans.-

Correspon als enguixats a la bona vista segons Norma NTE-RPG-1.974.

S'utilitzarà  guix  blanc  tipus  retardat i cantoneres metàl·liques en les 

cantonades tipus RPG-14. 

El  guix  complimentarà  l'establert en el Plec General de  Condicions  de  

"guixos  en obres oficials", segons Ordre de 22-2-1.966. 

Per a les parets, es realitzarà un guarniment tipus RPG- 10  i  un  lluit  

RPG-12. Tot això, d'acord amb la Norma NTE-RPG-1.974.

M2.

MATERIAL  5,040 €

MAQUINARIA  1,320 €

M. AUXILIAR  0,100 €

PREU TOTAL  10,530 €

 0,600 €COST INDIRECTE    6,00%



 1652.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

UNITAT D'OBRA :   49

CODI: D3123

Q U A D R E   D E   P R E U S

Barana de passamà d'acer inoxidable alicatat a la paret, amb els suports 

necessaris i acabats amb corba de diàmetre de 40 mm.-

Complirà les normatives sobre barreres arquitectòniques. 

Les mesures indicades en els plànols.

ML.

MATERIAL  5,040 €

MAQUINARIA  33,000 €

M. AUXILIAR  0,470 €

PREU TOTAL  50,180 €

 2,840 €COST INDIRECTE    6,00%



 1662.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

UNITAT D'OBRA :   50

CODI: D3361

Q U A D R E   D E   P R E U S

Aïllament en canonades d'aigua freda amb colles especials, en entrades i 

muntants per edifici, amb gruixos segons normes RITE.-

Totes   les   canonades  es  revestiran  amb  una  capa d 'escuma  de  

poliuretà  folrat  amb una tela de PVC de tipus  prefabricat,  el  colzes  es  

revestiran amb una colles rígida de PVC accessòria, amb gruixos segons 

normes RITE. 

Tot el conjunt es segellarà amb un cinta adhesiva.

UN.

MATERIAL  25,210 €

MAQUINARIA  55,000 €

M. AUXILIAR  1,830 €

PREU TOTAL  196,210 €

 11,110 €COST INDIRECTE    6,00%



 1672.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

UNITAT D'OBRA :   51

CODI: D3363

Q U A D R E   D E   P R E U S

Aïllament en canonades d'aigua calenta amb colles especials, des de 

caldera o escalfador fins els muntants o punts de distribució, segons 

normes RITE.-

Tots  els  tubs  es revestiran amb una capa d'escuma de poliuretà   folrat   

amb   una  tela  de  PVC  de  tipus prefabricat. Els  colzes  es  revestiran  

amb una colles rígida de PVC accessòria. 

Tot el conjunt es segellarà amb una cinta adhesiva. 

Es complirà els gruixos mínims d'aïllament segons les instruccions 

tècniques complementàries RITE i ITE.

UN.

MATERIAL  50,420 €

MAQUINARIA  44,000 €

M. AUXILIAR  2,070 €

PREU TOTAL  221,490 €

 12,540 €COST INDIRECTE    6,00%



 1682.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

UNITAT D'OBRA :   52

CODI: D8181

Q U A D R E   D E   P R E U S

Aïllament parets format per planxa de guix de 15 mm. tipus estàndard, 

doble estructura de llistons de fusta de 2 x 2 cm.,  amb aïllament tipus 

TRISO-SUPER 10 de 35 mm. de gruix, situat a la part del mig, i acabats 

varis.-

Sobre els murs de façana existents, es repassarà les parets perquè 

quedin planes tapant els forats o varis, sobre aquesta superfície arranjada 

és col·locarà una llata de fusta en sentit vertical de 2 x 2 cm., situades a 

60 cm. d’entreeix, sobre aquestes llates és col·locarà un aïllament 

multireflector anomenat TRISO-SUPER-10 de 35 mm. de gruix, de forma 

tensada, coincidint amb la vertical de les llates anteriors, és col·locarà una 

segona tira de llates de la mateixa secció, clavades o cargolades a les 

primeres, que serviran de base per a la col·locació de la planxa de guix 

tipus estàndard de 15 mm de gruix..

Es deixaran les plaques rejuntades i segellades amb pasta especial , 

preparades per rebre posteriorment la pintura.

M2.

MATERIAL  12,610 €

MAQUINARIA  1,760 €

M. AUXILIAR  0,450 €

PREU TOTAL  48,080 €

 2,720 €COST INDIRECTE    6,00%



 1692.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

UNITAT D'OBRA :   53

CODI: D0322

Q U A D R E   D E   P R E U S

Porta entrada prefabricada d'alumini color fosc amb vidriera,  d´una fulla, 

amb marc , pany de cop i clau, amb tancament automàtic i fre retenidor i 

barra antipànic, de 85 mm. de gruix i tancament amb vidre de seguretat 4 

+ 4 / 12 + 4 mm. de baixa emissió, amb tapajunts i accessoris varis.-

Les mesures de 1,00 x 2,00 m. d'acord amb el grafiat dels plànols, 

correspondran a un tipus Cor-70, amb estructura AR-62 o semblant, 

col·locades sobre premarc.

UN.

MATERIAL  50,420 €

MAQUINARIA  42,020 €

M. AUXILIAR  11,040 €

PREU TOTAL  1.181,670 €

 66,890 €COST INDIRECTE    6,00%



 1702.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

UNITAT D'OBRA :   54

CODI: D3577

Q U A D R E   D E   P R E U S

Porta interior  per banys tipus P-607, amb marc senzill de 4/10 amb porta 

prefabricada de  plafons de 35 mm. de pi amb guies corredisses, maneta, 

passador i varis.-

Es  complirà  la Normativa NTE-PPM, serà de les mesures assenyalades  

en  els  plànols,  tant la porta com els marcs,  el  tapajunts  serà  triat  

sobre  obra  formant conjunt amb la porta. S'inclourà   la   pintura,   

composada   per  una  capa d'imprimació i dues capes de vernís especial, 

estaran previstes d'airejadors d'aire.

UN.

MATERIAL  100,850 €

MAQUINARIA  210,110 €

M. AUXILIAR  6,820 €

PREU TOTAL  730,110 €

 41,330 €COST INDIRECTE    6,00%



 1712.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

UNITAT D'OBRA :   55

CODI: D4662

Q U A D R E   D E   P R E U S

Porta interior tipus P-741, d'una fulla amb marc senzill de 4/10 amb porta 

prefabricada plana i xapada estratificada, maneta i varis.-

Es  complirà  la Normativa NTE-PPM, serà de les mesures assenyalades  

en  els  plànols,  tant la porta com els marcs,  el  tapajunts  serà  triat  

sobre  obra  formant conjunt amb la porta. Estaran previstes d 'airejadors 

d'aire.

UN.

MATERIAL  75,640 €

MAQUINARIA  275,000 €

M. AUXILIAR  6,820 €

PREU TOTAL  730,090 €

 41,330 €COST INDIRECTE    6,00%



 1722.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

UNITAT D'OBRA :   56

CODI: D3501

Q U A D R E   D E   P R E U S

Porta interior plegable de dos fulles amb acabat de melanina, color a 

determinar, amplada de 24 cm. de lamel·les, carril d´alumini lliscant i 

rodes, amb ferramenta d´inox, i una alçada total de 2,50 i amplada de 

4,50.-

El  marc  serà  de  fusta  de  pi  de  100  x  140 mm, i s'acabarà  d'acord  

amb les especificacions de la resta de  portes  de  l´equipament, anirà 

reforçat per la part superior amb un perfil metàl·lic galvanitzat en forma U , 

per evitar la seva deformació vertical, portarà  tanca  de clau i imant.   

Les mesures definitives es prendran sobre l´obra.

Complirà   amb   la   Norma   Tècnica   NTE-PPM corresponent al tipus 

segons plànols de detall P-30.

UN.

MATERIAL  100,850 €

MAQUINARIA  500,000 €

M. AUXILIAR  24,930 €

PREU TOTAL  2.669,500 €

 151,100 €COST INDIRECTE    6,00%



 1732.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

UNITAT D'OBRA :   57

CODI: D0345

Q U A D R E   D E   P R E U S

Armari prefabricat de fusta contraxapada, de color blanc 100 x 50 x 70 cm. 

i acabat amb melamina.-

Composat per postada superior, dos estants, dos tampes i tancament 

d’imant, incloent accessoris, complements, muntatge i col·locació sobre l

´obra, d´utilització multiusos.

ML

MATERIAL  12,610 €

MAQUINARIA  120,000 €

M. AUXILIAR  1,450 €

PREU TOTAL  155,210 €

 8,790 €COST INDIRECTE    0,00%



 1742.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

UNITAT D'OBRA :   58

CODI: D5104

Q U A D R E   D E   P R E U S

Pintura en fusteria interior amb xelamon i dues capes de xilidecor, o vernís 

especial, del  color a escollir.-

El  tipus de pintura correspondrà a la Norma NTE-RPP-43 i RPP-3. 

Les  parts estructurals tals com bigues, pilars, etc.., es  pintaran  amb  

pintura ignífuga especial per aquest fi.

-RPP-43.Vernís sintètic sobre fusta-aspecte. 

Revestiment  amb  aspecte  mat,  setinat  o brillant en elements  interiors  

i brillant o setinat en exteriors, acabat  llis i transparent, on es precisi 

resistència a la intempèrie, al fregament i bona retenció del brillo. 

-RPP-3.Imprimació per a fusta. 

Imprimació  formada  per  un vehicle fixe a base d'olis de llinosa, vernissos 

grassos i resines alquídiques. 

Resistirà  l'acció  dels  tanins  de la fusta actuant de tapaporus  i  tindrà 

gran poder de penetració impregnant les fibres de la fusta.

M2.

MATERIAL  0,310 €

MAQUINARIA  1,210 €

M. AUXILIAR  0,100 €

PREU TOTAL  10,180 €

 0,580 €COST INDIRECTE    6,00%



 1752.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

UNITAT D'OBRA :   59

CODI: D5109

Q U A D R E   D E   P R E U S

Pintura en parets i sostres acabats al temple en locals varis.-

La  pintura  de  les  parets  i  sostres  enguixats,  es pintaran  al  temple , 

després de repassar els possibles defectes  de  l 'obra, es donaran dues 

capes del color a determinar pel propietari. 

El  revestiment  tindrà  un acabat d'aspecte mat, i una mica rugós.  

No  es  col·locarà  si  existeix  perill d'humitat. 

Es complirà la Norma NTE-RPP-19.

M2.

MATERIAL  2,520 €

MAQUINARIA  3,160 €

M. AUXILIAR  0,090 €

PREU TOTAL  9,430 €

 0,530 €COST INDIRECTE    6,00%



 1762.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

UNITAT D'OBRA :   60

CODI: D6088

Q U A D R E   D E   P R E U S

Pintura ferramenta metàl·lica, neteja, capa de pintura antioxidant i dues 

capes d'esmalt per ferro de pintura mate de color a determinar.-

A  tota  la ferramenta metàl·lica, abans de col·locar-la en  obra,  es  

donarà una capa de pintura antioxidant, i en cap cas es col·locarà amb 

guix. 

Els  que  quedin  vistos  s’acabaran  amb dues capes de pintura mate. 

El tipus de pintura correspondrà a la Norma NTE-RPP-2. -RPP-2.

UN.

MATERIAL  50,420 €

MAQUINARIA  3,620 €

M. AUXILIAR  1,250 €

PREU TOTAL  134,060 €

 7,590 €COST INDIRECTE    6,00%



 1772.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

UNITAT D'OBRA :   61

CODI: D0291

Q U A D R E   D E   P R E U S

Compatibilitzar obra nova amb obra vella, en petites reparacions , 

adaptacions d´instal·lacions, acabats varis, reconeixement de les 

instal·lacions existents, creuament de serveis nous per sota de serveis 

existents, inclòs obertura manual de cates.-

Correspon aquesta partida a petites reparacions, adaptacions, de manera 

que quedin coordinades les diferents fases de l 'obra, abastant les ajudes a 

tot el conjunt dels oficis, tanmateix, si s'escau s'adaptaran les 

instal·lacions.

Tanmateix inclou el reconeixement de les instal·lacions soterrades 

existents, i obertura manual de cates de comprovació dels serveis.

UN.

MATERIAL  252,120 €

MÀ D'OBRA  119,210 €

MAQUINARIA  34,250 €

M. AUXILIAR  8,090 €

PREU TOTAL  866,180 €

 49,030 €COST INDIRECTE    6,00%



 1782.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

UNITAT D'OBRA :   62

CODI: D2926

Q U A D R E   D E   P R E U S

Partida a preu fet a justificar, pel control de qualitat dels materials i obra 

feta.-

Aquesta    partida    correspondrà   a   les   despeses necessàries  per  fer 

front a les unitats de control de qualitat,  previstes en el projecte, o que 

assenyali la direcció de l'obra.

UN.

MAQUINARIA  85,290 €

PREU TOTAL  90,410 €

 5,120 €COST INDIRECTE    6,00%



 1792.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

UNITAT D'OBRA :   63

CODI: D0549

Q U A D R E   D E   P R E U S

Partida a preu fet per realitzar les tasques de prevenció previstes en 

l'estudi de seguretat i salut, i assenyalades durant l'execució de l'obra.-

UN.

MAQUINARIA  1.204,720 €

M. AUXILIAR  12,050 €

PREU TOTAL  1.289,780 €

 73,010 €COST INDIRECTE    6,00%



 1802.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

UNITAT D'OBRA :   64

CODI: D0198

Q U A D R E   D E   P R E U S

Partida a preu fet per la Gestió de Residus de Construcció i Demolició , 

segons RD 105/2008, RD 210/2018 i Decret 89/2010.-

UN.

MAQUINARIA  1.872,190 €

PREU TOTAL  1.984,520 €

 112,330 €COST INDIRECTE    6,00%



 1812.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

APLICACIÓ DE PREUS



 1822.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

ANNEX PROJECTE.-



 1832.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

PARTIDA NOMBRE I DESIGNACIÓ D'UNITATS D'OBRA PARCIALPREU UNITAT

A P L I C A C I Ó    D E    P R E U S

UNITATS

ENDERROCS, I ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO SEGONS 

EL REIAL DECRET 210/2018 I ALTRES CONCURRENTS.-

 994,84 € 994,840 €Enderrocament   es  farà  simultani  a la reforma, a  fi  

d'assegurar  la  coordinació entre les diferents parts de 

l'obra.-

La direcció tècnica, a la vista de l'estat real en que es 

trobin els diferents  elements de l'obra, ordenaràn les parts 

a conservar, mantenir, reformar o reconstruir, en base als 

criteris de seguretat i objectius més convenients. 

Comprendrà l'enderroc de tots els murs, parets, paviments 

i demés elements existents a l'obra que resultin 

incompatibles amb el present projecte, inclós si s 'escau 

reaprofitament, transport i canon d'abocador.

 1  1,000 UN.

ESTRUCTURA EXISTENT.-

 332,20 € 332,200 €Repàs d´estructura existent, tant la part metàl·lica com la 

de formigó, els murs portants de l´obra, realitzant les 

millores que s´escaiguin i els seus corresponents 

reforços.-

Tanmateix, es procedirà al reconeixement general de l

´estructura, prèvia neteja i constatació de l´estat actual.

S´arranjarà les parts que siguin necessàries, per 

aconseguir un bon estat de les bigues, pilars i parets, a l

´efecte de que quedin incorporades correctament a la 

present rehabilitació.

 2  1,000 UN

 766,98 € 42,610 €Reparació d'esquerdes en murs de pedra o rajol, 

mitjançant el recosit amb vareta d'acer inoxidable roscada, 

resina, i acabat amb morter de color clar.-

Prèviament, es farà la neteja amb aigua a pressió de les 

esquerdes existents a l'efecte de deixar-les perfectament 

netes i sanejades.

Una vegada reconegudes sobre l'obra, es farà ,amb 

màquina perforadora de broca de vídia de 12 mm., uns 

forats amb diagonal i entrellaçats, per poder inserta les 

varetes roscades d'acer inoxidable, que s’embotiran amb 

morter de resina especial.

Acabades les operacions anteriors, en que els recosits 

quedaran separats de 30 a 50 cm. segons els casos, es 

rejuntarà tota l'esquerda i zones properes amb morter igual 

a l´existent.

 3  18,000 ML.

RAM DE PALETA

 386,20 € 17,797 €Arrebossat amb morter de ciment pòrtland reglejat per a 

revestir amb morter tipus M-7,5/A, inclòs medis auxiliars, i 

preparat  per a rebre el revestiment fixat en el projecte.- 

Restaran incloses les parts proporcionals d'arestes, cants, 

etc., es deixarà una mica bast per rebre el ciment-cola 

dels alicatats.

 4  21,700 M2.



 1842.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

PARTIDA NOMBRE I DESIGNACIÓ D'UNITATS D'OBRA PARCIALPREU UNITAT

A P L I C A C I Ó    D E    P R E U S

UNITATS

ENVANS.-

 1.555,97 € 37,047 €Envans fets amb totxana de canto de 9 cm. de gruix, 

presos amb morter de pòrtland tipus M-7,5/A no portants.-

Es complirà la Norma Tècnica Espanyola PTL. 

S’estrebarà amb guix o escuma l'entrega de l'envà al forjat 

superior.

 5  42,000 M2.

 294,54 € 33,470 €Reforç d´envans o paret semblant, amb xarxa d’arrebossar 

de morter de  pòrtland tipus M-7,5/A, deixant-la preparat el 

parament per revestir.-

 6  8,800 M2.

VENTILACIÓ.-

 22,22 € 37,036 €Ventilació forçada en locals humits CTE-HS-3, per 

extracció d'aire.-

L’extracció serà forçada en tots els locals humits, per 

extreure l'aire de l'habitatge o locals en general, i que 

estarà previst entrar per les finestres, passos i portes , 

d'acord amb el que estableix el vigent CTE-HS-3.

Els tubs, que seran independents per a cada toma, és 

portaran fins a l'exterior, seran de 110 mm. de PVC per 

locals humits, i una canonada addicional per la cuina de 

160 mm. estaran dotats de tots els accessoris, grapes, 

colzes, enllaços, etc.....

Optativament, és podrà adaptar un sistema global per tot l

´edifici, en aquest cas l’extractor serà únic amb sortida, 

generalment per la coberta, acabada amb un barret de 

protecció de les aigües de pluja.

 7  0,600 ML.

 46,51 € 77,520 €Ventilació en els locals de sortida d'aire per usos varis de 

diàmetre 200/300 mm. de PVC.-

Els locals de les sales d'usos varis o complementaris 

tindran la ventilació indicada en els plànols amb tub  de  

PVC  de diàmetre mínim reglamentari o superior si ho 

assenyala la Reglamentació específica.

 8  0,600 ML

 175,84 € 175,843 €Extractor per ventilació en banys o locals humits segons el 

CTE-DS-3, inclós instal.lació amb regulació de velocitat.-

En els banys o locals humits es preveurà una instal .lació 

addicional amb extractor, per correspondre a local humit , 

amb una capacitat de 100/200 m3/h. per unitat de local 

humit.

S'ubicarà a la part interior del barret de la xemeneia de la 

part exterior de la coberta.

Estarà dotat de totes les instal.lacions elèctriques i 

mecanismes de control pel seu bon funcionament, la 

capacitat global de l'extractor serà la suma del nombre de 

locals humits que s'agrupin.

S'instal.larà un potenciometre a prop del quadre general 

eléctric a l'entrada del local, per regular la velocitat o per si 

s'escau deixar-ho tancat.

 9  1,000 UN.



 1852.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

PARTIDA NOMBRE I DESIGNACIÓ D'UNITATS D'OBRA PARCIALPREU UNITAT

A P L I C A C I Ó    D E    P R E U S

UNITATS

 449,93 € 449,928 €Extractor per la ventilació forçada en locals públics humits 

CTE-HS-3, per extracció d'aire.-

L’extracció serà forçada en tots els locals humits, per 

extreure l'aire del local en general

Estarà previst entrar per les finestres, passos i portes , 

d'acord amb el que estableix el vigent CTE-HS-3.

L’extractor, anirà instal·lar directament a façana de 

diàmetre indicat als plànols, es posarà en funcionament 

mitjançant un control de presencia i , tanmateix, en funció 

del grau d’humitat i del CO2 existent al local, garantint, 

com a mínim, 5 renovacions d´aire per hora.

 10  1,000 UN

 294,98 € 294,977 €Control digital per equips de ventilació horitzontal en locals 

humits amb control d'humitat regulable, amb extractor 

auxiliar, per obtenir con a mínim sis renovacions d'aire per 

metre cúbic hora.-

El ventilador es posarà en funcionament automàticament 

quan el detector d'humitat sobrepassi la humitat 

preestablerta que d'acord amb el RITE estarà a l'entorn del 

50 %.

El ventilador - extractor, pot ser a criteri de la propietat 

amb intercanviador de calor.

Serà tipus especial horitzontal amb un cabal indicat i 

numero de renovacions per hora al apartat d´extracció.

Estarà dotat d'un sensor d'humitat i d'un regulador de 

velocitat, amb posició de control automàtic i manual.

 11  1,000 UN

 87,75 € 87,750 €Detector de presència o de moviment  automàtic, per 

ventilació interior, amb control de temps, nivell de CO2, 

humitat, etc... integrat en el propi detector.-

En el lloc indicat en els plànols s'ubicarà un detector de 

presència automàtic, pel control de la ventilació interior , 

etc. integrat en el propi detector.

La durada serà regulable, en funció del temps que calgui 

per mantenir una ventilació idònia.

 12  1,000 UN.

 112,22 € 112,222 €Reixa de ventilació metàl·lica amb acabat galvanitzat o 

pintada, de les mesures indicades en els plànols, podrà 

ser d'inox., estarà dotada de tots els accessoris, tals com 

grapes, abraçadores, etc. La mesura mínima serà de 20 x 

20 cm.-

 13  1,000 UN.

 137,27 € 137,270 €Reixa de ventilació metàl·lica amb acabat galvanitzat o 

pintada, de les mesures indicades en els plànols, podrà 

ser d'inox., estarà dotada de tots els accessoris, tals com 

grapes, abraçadores, etc. La mesura mínima serà de 30 x 

30 cm.-

 14  1,000 UN.

ENRAJOLATS.-



 1862.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

PARTIDA NOMBRE I DESIGNACIÓ D'UNITATS D'OBRA PARCIALPREU UNITAT

A P L I C A C I Ó    D E    P R E U S

UNITATS

 1.652,67 € 44,130 €Revestiment de rajola de 20 x 20 / 30 x 40 sobre 

arrebossat, amb doble encolat, preu base de 20 €/m2, i de 

color i tipus a escollir.-

Es  revestirà  amb rajola el banys i serveis fins l 'alçada de  

1'20  mts. amb rajola de 20 x 20 / 30 x 40 del color i 

sanefes, si s´escau, a determinar. Es col·locarà amb 

ciment especial, sobre arrebossat amb doble encolat , 

rejuntada amb borada de mateix color de la rajola.

Es  complirà  amb  la  Norma  Tècnica Espanyola RPA, el 

revestiment s'aplicarà segons la Norma RPA-4.

Es preveuran totes les formes i peces especials.

 15  37,450 M2.

 734,80 € 8,950 €Sòcol de gres semblant al paviment, col·locat amb doble 

encolat de ciment cola i rejuntat amb borada d'epoxi, 

col·locat en terrasses o semblants.-

El sòcol  de  gres  de  textura  i mesures semblants al 

paviment, col·locat amb doble encolat de ciment cola i 

rejuntat amb borada d'epoxi, col·locat en terrasses o 

semblants.

Per darrera el sòcol es mantindrà la capa 

d'impermeabilització de butilo, que serà protegida amb 

morter per rebre l'esmentat sòcol.

 16  82,100 ML.

REVESTIMENT DE PARETS.-

 1.144,81 € 25,726 €Emmarcat interior d'entrega del revestiment de plaques de 

guix a les finestres i balconeres existents, mitjançant una 

motllura o llata de fusta polida de 5 x 7 a 5 x 10 cm., 

inclosa una repisa de fusta interior.-

D'acord  amb  l'assenyalat en els plànols s'emmarcarà 

l'entrega del revestiment de plaques de guix.

S'ancorarà o graparà perfectament a la fàbrica d'obra.

Formarà  un  conjunt  amb les finestres o balconades, i la 

tipologia de fusta serà la mateixa.

 17  44,500 ML.

REVESTIMENT DE SOSTRES.-

 9.150,50 € 62,890 €Cel ras amb plaques de guix, tipus knauf, muntades amb 

guies i accessoris varis, amb una resistència al foc EI -30 

minuts i composada per una placa de guix tipus DF de 15 

mm. de gruix, inclòs una capa de llana de roca tipus IBR 

amb capa de paper Kraft, que actua com a barrera de 

vapor, amb un total de 10 cm. de gruix.-

El sostre serà del tipus suspès amb perfileria creuada al 

mateix nivell, amb les seves corresponents peces 

especials.

 18  145,500 M2

COBERTA.-



 1872.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

PARTIDA NOMBRE I DESIGNACIÓ D'UNITATS D'OBRA PARCIALPREU UNITAT

A P L I C A C I Ó    D E    P R E U S

UNITATS

 1.973,26 € 9,340 €Arranjament de la coberta de pissarra existent, consistent 

en canviar lloses, tela etc... en mal estat.-

Tanmateix, es repassaran els zencs, peces especials , 

entregues, etc......, a l'efecte d'assegurar la seva complerta 

impermeabilització.

Es repassarà els parquets de les barbacanes, boquets, i 

fusteria de la coberta en general.

 19  211,270 M2.

PAVIMENTS, REHABILITACIÓ EDIFICIS I VARIS.-

 465,71 € 39,135 €Paviment de formigó de 15 cm. de gruix tipus HM-20 

assegut sobre 15 cm. Sobre  el  terreny  prèviament 

compactat s’estendrà una capa  de tot-u tipus Z2 de 15 

cm compactada al 90 % Proctor  Normal, acabat amb un 

ratllat, amb xarxat de 5 mm.-

Sobre  el  mateix,  s’estendrà  el formigó procedent  de  

planta  formigonera  del  tipus HM-20,  fins  obtenir  una  

capa vibrada de 15 cm. de gruix, acabant-se amb un 

ratllat. 

A  cada  4,00  m.  es farà una junta de dilatació que podrà  

ser  serrada  o  amb junta de PVC, es formaran les  

pendents  cap  als punts de desguàs assenyalats en els 

plànols. 

S'intercalarà un xarxat de 5 mm.

 20  11,900 M2.

 2.276,25 € 36,420 €Paviment de gres porcellànic de 30 cm x 60 cm, col·locat 

amb doble encolat de ciment-cola i rejuntat amb borada 

d’epòxi, sobre paviment existent, o capa de morter previ , 

amb un preu base de 18 €/m2, a escollir sobre mostres a l

´obra.-

Correspon  al  paviment  de gres, de color a determinar 

col·locat    amb doble encolat ciment-cola,   deixant   una   

junta perimetral  per  a  la  dilatació. 

El gres serà de tipus porcellànic antilliscant,  rejuntat amb 

borada d’epòxi, sobre paviment existent o capa de morter 

previ.

Es  col·locarà  a  l'estesa procurant que quedi  

perfectament  pla i horitzontal, amb ciment-cola especial 

flexible per aquest fi. 

Es  deixarà  una  junta de 0'5 mm. entre peça i peça de 

gres,  i  tanmateix una junta perime

 21  62,500 M2

 1.183,37 € 128,070 €Paviment de granet buixardat de 40 x 60 x 4 cm., col·locat 

amb ciment cola, recolzat sobre una de formigó de 15 cm. 

de gruix existent.-

Es rejuntarà amb borada d'epoxi, inclourà les peces 

especials, i als punts o entregues difícils es completarà 

amb sikaflex.

 22  9,240 M2

SANEJAMENT GENERAL.-



 1882.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

PARTIDA NOMBRE I DESIGNACIÓ D'UNITATS D'OBRA PARCIALPREU UNITAT

A P L I C A C I Ó    D E    P R E U S

UNITATS

 504,03 € 504,030 €Connexió i ampliació entre els serveis existents d 'aigua, i 

desguassos amb la nova o rehabilitada implantació.-

Correspon a la connexió i ampliació entre els serveis 

existents d'aigua, i desguassos amb els de nova 

implantació. 

Tant  els  materials  de connexió com d'ampliació seran de 

les mateixes característiques i diàmetres que els 

existents.

 23  1,000 

 40,70 € 16,282 €Canonada de PE corrugat de doble capa amb unions de 

junta de goma tipus ISA-8 de diàmetre 160 mm. soterrada, 

asseguda sobre tot-u compactat, amb reforços pels canvis 

de direccions i a prop dels pous i accessoris amb formigó 

tipus HM-20.-

Sobre  les  rases  prèviament  netes  amb  les formes i 

pendents adients es col·locarà el tub de PE corrugat de 

doble capa amb unions de junta de goma, asseguts i 

revestits amb tot-u compactat tipus ZA-20. 

S’estintolaran totes  les  rases d'alçada superior a 1'00 m.  

perquè  es  pugui treballar amb seguretat al fons de la 

rasa. 

Al  fons  de  la rasa es col·locarà una capa de tot-u per 

adaptar-se a la forma del tub, en els llocs de canvi de 

direcció, junt amb els pous i amb els accessoris varis es 

reforçarà amb una longitud de 50 cm. per a cada costat 

amb formigó tipus HM-20, massissat totalment  la 

canonada. 

Una  vegada col·locats els tubs, es reomplirà amb tot-u els 

laterals,  compactant-los amb cura. La resta de   rasa   es  

reomplirà  amb  material  procedent  de l 'excavació  amb  

capes de 20 a 30 cm., compactades al 95 % d'assaig 

Proctor Modificat. 

La resistència del tub a l'aixafament no serà inferior a 8 

KN/M2.

 24  2,500 ML.

 82,69 € 82,691 €Sifó - bunera en recollida d'aigües, en locals humits 

d'alumini o inoxidable.-

Abastarà  la  recollida  d'aigües accidental de banys, sales  

de  serveis  i varis semblants, per conduir-la a la xarxa de 

desguàs general.

En  els  llocs assenyalats en els plànols es col·locarà un  

sifó-bunera d'alumini o inoxidable de mesures de 15 x 15 o  

20  x  20  cm. al punt més baix per recollir les aigües, es 

juxtaposarà   al   paviment o tela impermeabilitzant, si 

existís. 

Als banys, la mesura del sifó-bunera podrà reduir-se fins a 

10 x 10.

 25  1,000 UN.



 1892.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 
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 185,96 € 185,956 €Arqueta o sifó en desguassos horitzontals amb tubs 

enterrats, seran prefabricades de PVC.-

En  els  llocs assenyalats en els plànols es faran unes 

arquetes  de  40 x 40 pel fons de la canonada. Aquestes 

arquetes  seran PVC prefabricades, amb tots els seus 

accessoris. 

Encara que no seran   practicables   es  deixarà  una  

senyal  en  el paviment o sostre per a la seva localització. 

Entre  l'edifici  i  la  xarxa general s'intercalarà un sifó  

hidràulic  per  evitar  el  pas  de  rosegadors i elements 

estranys. 

Es  complirà  la  Norma  Tècnica Espanyola ISS, per les 

arquetes  a  peu de baixant seran del tipus ISS-50, per les  

arquetes de pas seran del tipus ISS-51, i pel sifó serà del 

tipus ISS-52. S’admetrà  que les arquetes puguin ser 

prefabricades de PVC.

 26  1,000 UN.

 588,83 € 588,830 €Restauració dels serveis existents que resultin afectats 

com a conseqüència de l'execució de les obres, en els 

trams que constitueixen el projecte, Obra d´Edificació.-

Tal es el cas del serveis antics com altres elements 

desconeguts que puguin afectar l´obra.

Tanmateix s'inclou l'establiment xarxes provisionals que 

siguin necessàries pel seu  abastament, per mantenir el 

servei.

També s'arranjarà l’accés a la finca, que hagués resultat 

malmès, com a conseqüència de la realització de les 

obres.

 27  1,000 UN.

INSTAL.LACIONS D'AIGUA FREDA I CALENTA.-
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 880,50 € 880,500 €Xarxa de canonades amb tub de coure o tub de plàstic 

especial per aquest us.-

Les  canonades    seran   totes de    coure  i plàstic  de   

les seccions  assenyalades  en els plànols, s'evitarà en lo 

possible  les  corbes i canvis de direcció excessius, el seu  

diàmetre  ve  assenyalat en  els plànols, tant per l 'aigua  

freda com calenta. 

A totes les canonades se’ls hi  donarà una lleugera 

pendent per poder desaiguar la instal·lació  en  èpoques  

de  desocupació, per lo que estarà previst dels diferents  

punts  de  desguàs eventual. 

Pel  càlcul de la instal·lació es te en compte la Norma IFF.  

Per  les  especificacions solament es tindran en compte  

els  tipus  esmentats  en la Norma. Per l'aigua calenta s'ha 

tingut en compte la Norma IFC. 

A  cada entrada de bany, cuina ó semblant si col·locarà 

unes  vàlvules  de  pas  per  poder  independitzar  el 

recinte. 

Les unions aniran soldades o acoblades, utilitzant les 

peces especials per aquest fi, aniran protegides amb tub 

de PVC una mica més gran que el tub, serà de color 

vermell per l'aigua calenta i color blau per l'aigua freda. 

A proposta de l’instal·lador, es podrà substituir per tubs de 

marca acreditada i cabals equivalents.

Si fos el cas, s´aprofitarà el termo elèctric existent, i es 

reconnectarà a la nova instal·lació.

 28  1,000 UN.

INSTAL.LACIONS MATERIAL SANITARI.-Bany

 972,56 € 972,560 €Material sanitari per lavabo en equipaments, amb aixetes 

d'estalvi d'aigua, material sanitari tipo Compo o semblant.-

El material sanitari serà de primera qualitat, de sèrie 

senzilla, color blanc, i estarà composat pels elements 

indicats en els plànols, dotats de tots els accessoris i 

aixetes tipus monocomandament. 

El  lavabo  serà  rectangular sense peu, la aixeta cromada 

del tipus monocomandament del sistema automàtic 

d'estalvi d'aigua. 

Tots  els  accessoris  seran  de  porcellana del tipus 

alicatat,  seran  complerts, per penjar, deixar els objectes, 

papereres, mirall amb punt de llum, varis etc... 

S'inclouen  totes les partides i accessoris de connexió pel 

subministra d'aigua i desguassos.

 29  1,000 UN.

INSTAL.LACIONS D'ELECTRICITAT EN REHABILITACIÓ EDIFICI.-
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 745,93 € 745,930 €Ampliació de l'escomesa de subministrament elèctric 

IER-1 de 30 a 40 Amp.-

Els  conductors  seran  de la secció necessària per cada 

fase, de coure  tipus DN-0.6/1 KV amb aïllament 

d’etilpropilè (EPR)  i  coberta  de policloprè (PCP) tipus 

flexible classe 5, lliures d’halogenurs. 

S’inclou la part corresponent a la documentació 

necessària per la legalització de l´ampliació i, tanmateix, 

les despeses de la companyia.

 30  1,000 UN.

 1.004,50 € 20,090 €Línia de connexió entre els comptadors situats a la tanca 

de la finca i el quadre general de repartiment, al edifici.-

Compren la línia soterrada situada entre l 'equip de 

mesurament i el quadre general de repartiment, en cas que 

es trobin separats. 

La secció serà igual a l'escomesa. 

La conducció serà soterrada, protegida amb tub, de 

polietilè corrugat color vermell i diàmetre 80 mm., es 

complirà la Instrucció ITC-BT-010. 

S´inclou moviment de terres, terraplenat, etc...

 31  50,000 ML.

 564,62 € 564,620 €Ampliació del quadre elèctric, amb protecció i 

comandament tipus IER- 14, per adaptar-lo al canvi de 

potències pel subministrament de la finca.-

S’ampliarà, amb els accessoris complementaris, tal es el 

cas de magnotèrmic, pies, contactors etc..., pel bon 

funcionament de d’instal·lació.

 32  1,000 UN.

 1.092,64 € 1.092,640 €Derivacions o muntants des de el quadro general de l

´equipament fins els punts de consum, segons les 

seccions indicades als plànols.-

Les  derivacions  individuals podran ésser constituïdes per 

cables de baixa emissió de fums i gasos corrosius :

- Conductors aïllats a l'interior de tubs encastats. 

- Conductors  aïllats  a l'interior de tubs en muntatge 

superficial. 

- Canalitzacions prefabricades. 

Els  tubs  que  es  destinin a contenir els conductors d 'una 

derivació individual   hauran d'ésser  d'un diàmetre  nominal  

que  permeti  ampliar la secció dels conductors  

inicialment  instal·lats  en un 50 per 100. 

En   les   esmentades  condicions  d’instal·lació,  els 

diàmetres  nominals  mínims  dels  tubs  en derivacions 

individuals   seran   de   23  mil·límetres,  en  el  cas 

d'edificis  destinats  principalment  a equipaments , i si s

´escau, a altres usos.

El  nombre  de  conductors serà monofàsic, atenen a la 

importància del subministrament. 

Els  conductors utilitzats seran de coure.

La màxima caiguda de tensió admissible, que serà des del 

punt d’arrencament de  la  derivació  individual , en una 

línia repartidora, fins  el  punt  de  connexió  del  dispositiu  

privat de comandament i protecció.

Veure seccions mínimes en plànols de detall .

 33  1,000 UN.
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 315,00 € 315,000 €Instal·lacions de posada a terra on es connectaran totes 

les masses metàl·liques d'acord amb els Reglaments 

vigents.-

Abastarà  a  la instal·lació equipotencial global per a tot  

l'edifici,  on es connectaran totes les masses metàl·liques 

d'acord amb els Reglaments vigents.

-Definició.-

La instal·lació de posada a terra resta definida per:

• La   resistència   elèctrica   que  ofereix  la  línia, 

considerant  les sobretensions i corrents de  defecte que 

puguin  originar-se  a les instal·lacions elèctriques, 

antenes,   parallamps   i    grans   masses   metàl·liques 

estructurals o d'un altre tipus.

 34  1,000 UN.

 945,10 € 63,006 €Polsador o interruptor encastat tipus IEB-46. ( Model 

Simon 82 color a determinar ).-

Correspondrà al tipus IEB-46, la caixa serà de PVC o 

semblant, per  a  10  Amp.  de  250 V., mecanismes de 

contacte de plata, i les bases de porcellana o melamina. 

Sobre mostres es triarà el model a col·locar.

 35  15,000 UN.

 1.639,16 € 49,672 €Endoll d'ús general fins a 16 Amp. de 230 V., amb 

connexió a terra. Tipus IEB-50 estanc. ( Model Simón 82, 

color a determinar).-

La  instal·lació abastarà  la  part  proporcional  de caixa  

de  derivació IEB-45, conductors de 1.000 V. de 2 x   2'5  

+  2'5,  toma  terra,  petits  materials,  tub corrugat i endoll 

pròpiament dit IEB-32 + IEB-15. 

Estarà previst l'acoblament d'un petit accessori o tapa, o 

ubicats a una alçada suficient per evitar que els nens hi 

posin els dits.

 36  33,000 UN.

 274,50 € 45,750 €Endoll d'ús per calefacció o electrodomèstics a partir de 

2.000 W., fins a 16/25 Amp. tipus encastat, amb connexió 

al terra IEB-51. ( Model Simón 82, color grafit ).-

Els endolls per a calefacció o electrodomèstics seran de 

tipus "xuclo" de 16 a 25 Amp., encastat de color grafit 

amb connexió al terra IEB-51. 

La instal·lació comportarà la part proporcional de caixa de 

derivació IEB-45, cable de 1.000 V. de 2 x 4 + 4 mm., petit 

material, tub corrugat, i endoll pròpiament dit IEB-33 + 

IEB-19.

 37  6,000 UN.

ENLLUMENAT.-

 1.105,88 € 39,496 €Lluminària downlights encastable de 20w leds, tipus EDM 

de color blanc.-

Les  lluminàries  consistiran en un focus encastat en el 

sostre amb accessoris, amb làmpada de leds tipus 

downlights, incloent la part proporcional de línia fins l´equip 

de maniobra.

Es dotarà de tots els accessoris.

 38  28,000 UN.
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 75,54 € 75,536 €Lluminària tipus T-2 consistent en una làmpada de regleta 

metàl·lica fluorescent  amb regleta de leds complerta de 

5/7 W/ml., amb reixeta decorativa i protectora.-

S'escolliran sobre obra.

 39  1,000 UN.

 581,22 € 193,740 €Punt de llum exterior, tipus focus estanc de 30 W. de leds, 

amb detector de moviment per l'enllumenat.-

En el lloc indicat en els plànols s'ubicarà els punts de llum 

tipus focus estanc de 30 W. de leds amb detector de 

moviment per l'enllumenat.

Quedarà a una alçada mínima de 2,50 m.

 40  3,000 UN.

 227,91 € 75,970 €Detector de presència o de moviment  automàtic, per 

l'enllumenat interior, amb control de temps, nivell 

d’il·luminació, etc. integrat en el propi detector.-

En el lloc indicat en els plànols s'ubicarà un detector de 

presència o de moviment automàtic, per l 'enllumenat 

interior, etc. integrat en el propi detector, especials per 

exteriors.

La durada serà regulable, en funció del temps que calgui 

per mantenir l'enllumenat en funcionament.

 41  3,000 UN.

REGLAMENT INCENDIS Segons CTE.-

 592,18 € 98,697 €Lluminària de senyalització o emergència per a una 

superfície de 28'00 m2. i durada d'una hora, de 140 

lumens.-

Es  preveurà  en  els llocs assenyalats en els plànols, la   

situació   de   l'enllumenat  de  senyalització  i 

emergència,  d'acord  amb  el vigent Reglament de Baixa 

Tensió i Normes contra incendis. L'enllumenat  

d'emergència  entrarà  en funcionament en el moment que 

la tensió nominal baixi a menys del 70 %, funcionarà   

durant   un   mínim  d'una  hora,  amb  un enllumenat de 3 

a 5 lux. L'enllumenat  de senyalització serà de 

característiques semblants, amb un enllumenat mínim d'un 

lux.

 42  6,000 UN.

 275,54 € 275,536 €Protecció dels elements estructurals de fusta i ferro.-

Es protegiran tots els elements estructurals de ferro amb 

morter especial ignífug, i tanmateix tots els elements 

estructurals de fusta i sota coberta del mateix material   

amb   vernís  ignífug,  fins  arribar  a  la resistència   del   

foc  assenyalada  per  la  vigent normativa d'incendis 

específica per a cada ús.

També, en relació a la fusta, es podrà sobredimensionar 

les seccions, per compensar la zona cremada amb la 

resta existent.

Tanmateix, es pot utilitzar l'alternativa, en cas que 

l'element metàl·lic es revesteixi de fusta, utilitzar el conlit 

de 20 mm., revestit posteriorment, així com utilitzar 

pintures protectores del foc en las seccions assenyalades 

per el càlcul.

 43  1,000 UN.

AEROTERMIA.-
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 3.854,16 € 3.854,160 €Bomba de calor inverter aerotherm compacte per 

l'habitatge o equipament, accessoris varis, canonades, 

instal·lació elèctrica posta en funcionament per a una 

potència efectiva de 8/9 Kw. per el fred i 9/9,5 Kw per la 

calefacció i centraleta de control i regulació i unitat 

exterior.-

L'equip de la bomba de calor-aire-aigua aerotherm 

individual per l´habitatge, es composa per una bomba de 

calor de 3 Kw., tipus reversible, refrigeració i calefacció, 

amb un rendiment de cop de 4.

L'equip serà complert incloent bomba de recirculació per la 

modulació inverter, aïllament sonor, amb refrigerant R410A, 

amb els seus corresponents circuits, subministrament 

d'aigua potable i electricitat amb les seves proteccions.

Tanmateix, inclou els reguladors, proteccions, sondes 

exteriors, vas d'expansió, vàlvules generals, claus, incloent 

un regulador automàtic, inclòs canonades d'aigua calenta i 

aigua freda amb tots els seus accessoris i aïllaments.

Tota la instal·lació estarà dotada d'una centraleta de 

control i regulació especial per aquest ús anomenada 

munticlima o semblant.

 44  1,000 UN.

 61,59 € 61,586 €Termòstat digital per equips francoil o splits, cablejat i 

instal·lat sobre paretó compatible amb francoils o splits , 

selector de temperatura, tipus de funcionament 

(apagar/ f red/calor)  i  ve loc i ta t  de vent i lador 

(baixa/mitjana/alta), per control simultani de ventiladors 

segons grau d'humitat i CO.-

 45  1,000 UN

 2.614,25 € 522,850 €Subministrament i instal·lació complementària d'splits, 

canonades, equip de control i varis vinculats a la calefacció 

i refrigeració en planta, connectats a la bomba de calor , 

per a una potència nominal de 2,5/3 Kw.-

 46  5,000 UN.

 686,93 € 686,930 €Arbrat de protecció per l´equip de climatització composat 

per la plantació d´arbres autòctons de fulla perenne.-

La maquina es recolzarà sobre una solera de formigó 

HM-30 de 2,00 x 3,00 m x 0,20 de gruix

 47  1,000 UN

ENGUIXATS.

 618,91 € 10,526 €Enguixats a la bona vista en parets, de  manera  que  

quedin  perfectament  llisos  i plans.-

Correspon als enguixats a la bona vista segons Norma 

NTE-RPG-1.974.

S'utilitzarà  guix  blanc  tipus  retardat i cantoneres 

metàl·liques en les cantonades tipus RPG-14. 

El  guix  complimentarà  l'establert en el Plec General de  

Condicions  de  "guixos  en obres oficials", segons Ordre 

de 22-2-1.966. 

Per a les parets, es realitzarà un guarniment tipus RPG- 

10  i  un  lluit  RPG-12. Tot això, d'acord amb la Norma 

NTE-RPG-1.974.

 48  58,800 M2.

MANYERIA.-
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 376,35 € 50,180 €Barana de passamà d'acer inoxidable alicatat a la paret, 

amb els suports necessaris i acabats amb corba de 

diàmetre de 40 mm.-

Complirà les normatives sobre barreres arquitectòniques. 

Les mesures indicades en els plànols.

 49  7,500 ML.

AÏLLAMENT TÈRMIC.-

 196,21 € 196,206 €Aïllament en canonades d'aigua freda amb colles 

especials, en entrades i muntants per edifici, amb gruixos 

segons normes RITE.-

Totes   les   canonades  es  revestiran  amb  una  capa 

d'escuma  de  poliuretà  folrat  amb una tela de PVC de 

tipus  prefabricat,  el  colzes  es  revestiran amb una colles 

rígida de PVC accessòria, amb gruixos segons normes 

RITE. 

Tot el conjunt es segellarà amb un cinta adhesiva.

 50  1,000 UN.

 221,49 € 221,487 €Aïllament en canonades d'aigua calenta amb colles 

especials, des de caldera o escalfador fins els muntants o 

punts de distribució, segons normes RITE.-

Tots  els  tubs  es revestiran amb una capa d'escuma de 

poliuretà   folrat   amb   una  tela  de  PVC  de  tipus 

prefabricat. Els  colzes  es  revestiran  amb una colles 

rígida de PVC accessòria. 

Tot el conjunt es segellarà amb una cinta adhesiva. 

Es complirà els gruixos mínims d'aïllament segons les 

instruccions tècniques complementàries RITE i ITE.

 51  1,000 UN.

 7.918,77 € 48,080 €Aïllament parets format per planxa de guix de 15 mm. 

tipus estàndard, doble estructura de llistons de fusta de 2 

x 2 cm.,  amb aïllament tipus TRISO-SUPER 10 de 35 

mm. de gruix, situat a la part del mig, i acabats varis.-

Sobre els murs de façana existents, es repassarà les 

parets perquè quedin planes tapant els forats o varis, sobre 

aquesta superfície arranjada és col·locarà una llata de 

fusta en sentit vertical de 2 x 2 cm., situades a 60 cm. 

d’entreeix, sobre aquestes llates és col·locarà un aïllament 

multireflector anomenat TRISO-SUPER-10 de 35 mm. de 

gruix, de forma tensada, coincidint amb la vertical de les 

llates anteriors, és col·locarà una segona tira de llates de 

la mateixa secció, clavades o cargolades a les primeres , 

que serviran de base per a la col·locació de la planxa de 

guix tipus estàndard de 15 mm de gruix..

Es deixaran les plaques rejuntades i segellades amb pasta 

especial, preparades per rebre posteriorment la pintura.

 52  164,700 M2.

FUSTERIA AMB ALUMINI.-
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 1.181,67 € 1.181,667 €Porta entrada prefabricada d'alumini color fosc amb 

vidriera,  d´una fulla, amb marc , pany de cop i clau, amb 

tancament automàtic i fre retenidor i barra antipànic, de 85 

mm. de gruix i tancament amb vidre de seguretat 4 + 4 / 

12 + 4 mm. de baixa emissió, amb tapajunts i accessoris 

varis.-

Les mesures de 1,00 x 2,00 m. d'acord amb el grafiat dels 

plànols, correspondran a un tipus Cor-70, amb estructura 

AR-62 o semblant, col·locades sobre premarc.

 53  1,000 UN.

PROJECTE.-

 730,11 € 730,107 €Porta interior  per banys tipus P-607, amb marc senzill de 

4/10 amb porta prefabricada de  plafons de 35 mm. de pi 

amb guies corredisses, maneta, passador i varis.-

Es  complirà  la Normativa NTE-PPM, serà de les mesures 

assenyalades  en  els  plànols,  tant la porta com els 

marcs,  el  tapajunts  serà  triat  sobre  obra  formant 

conjunt amb la porta. S'inclourà   la   pintura,   composada   

per  una  capa d'imprimació i dues capes de vernís 

especial, estaran previstes d'airejadors d'aire.

 54  1,000 UN.

 730,09 € 730,086 €Porta interior tipus P-741, d'una fulla amb marc senzill de 

4/10 amb porta prefabricada plana i xapada estratificada, 

maneta i varis.-

Es  complirà  la Normativa NTE-PPM, serà de les mesures 

assenyalades  en  els  plànols,  tant la porta com els 

marcs,  el  tapajunts  serà  triat  sobre  obra  formant 

conjunt amb la porta. Estaran previstes d'airejadors d'aire.

 55  1,000 UN.

 2.669,50 € 2.669,500 €Porta interior plegable de dos fulles amb acabat de 

melanina, color a determinar, amplada de 24 cm. de 

lamel·les, carril d´alumini lliscant i rodes, amb ferramenta d

´inox, i una alçada total de 2,50 i amplada de 4,50.-

El  marc  serà  de  fusta  de  pi  de  100  x  140 mm, i 

s'acabarà  d'acord  amb les especificacions de la resta de  

portes  de  l´equipament, anirà reforçat per la part superior 

amb un perfil metàl·lic galvanitzat en forma U, per evitar la 

seva deformació vertical, portarà  tanca  de clau i imant.   

Les mesures definitives es prendran sobre l´obra.

Complirà   amb   la   Norma   Tècnica   NTE-PPM 

corresponent al tipus segons plànols de detall P-30.

 56  1,000 UN.

 620,84 € 155,210 €Armari prefabricat de fusta contraxapada, de color blanc 

100 x 50 x 70 cm. i acabat amb melamina.-

Composat per postada superior, dos estants, dos tampes i 

tancament d’imant, incloent accessoris, complements, 

muntatge i col·locació sobre l´obra, d´utilització multiusos.

 57  4,000 ML

PINTURA.-
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PARTIDA NOMBRE I DESIGNACIÓ D'UNITATS D'OBRA PARCIALPREU UNITAT

A P L I C A C I Ó    D E    P R E U S

UNITATS

 322,37 € 10,176 €Pintura en fusteria interior amb xelamon i dues capes de 

xilidecor, o vernís especial, del  color a escollir.-

El  tipus de pintura correspondrà a la Norma NTE-RPP-43 i 

RPP-3. 

Les  parts estructurals tals com bigues, pilars, etc.., es  

pintaran  amb  pintura ignífuga especial per aquest fi.

-RPP-43.Vernís sintètic sobre fusta-aspecte. 

Revestiment  amb  aspecte  mat,  setinat  o brillant en 

elements  interiors  i brillant o setinat en exteriors, acabat  

llis i transparent, on es precisi resistència a la intempèrie , 

al fregament i bona retenció del brillo. 

-RPP-3.Imprimació per a fusta. 

Imprimació  formada  per  un vehicle fixe a base d'olis de 

llinosa, vernissos grassos i resines alquídiques. 

Resistirà  l'acció  dels  tanins  de la fusta actuant de 

tapaporus  i  tindrà gran poder de penetració impregnant 

les fibres de la fusta.

 58  31,680 M2.

 4.136,34 € 9,434 €Pintura en parets i sostres acabats al temple en locals 

varis.-

La  pintura  de  les  parets  i  sostres  enguixats,  es 

pintaran  al  temple, després de repassar els possibles 

defectes  de  l'obra, es donaran dues capes del color a 

determinar pel propietari. 

El  revestiment  tindrà  un acabat d'aspecte mat, i una 

mica rugós.  

No  es  col·locarà  si  existeix  perill d'humitat. 

Es complirà la Norma NTE-RPP-19.

 59  438,450 M2.

 134,06 € 134,058 €Pintura ferramenta metàl·lica, neteja, capa de pintura 

antioxidant i dues capes d'esmalt per ferro de pintura mate 

de color a determinar.-

A  tota  la ferramenta metàl·lica, abans de col·locar-la en  

obra,  es  donarà una capa de pintura antioxidant, i en cap 

cas es col·locarà amb guix. 

Els  que  quedin  vistos  s’acabaran  amb dues capes de 

pintura mate. 

El tipus de pintura correspondrà a la Norma NTE-RPP-2. 

-RPP-2.

 60  1,000 UN.

COMPATIBILITZAR OBRA NOVA AMB OBRA VELLA.-
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UNITATS

 866,18 € 866,179 €Compatibilitzar obra nova amb obra vella, en petites 

reparacions, adaptacions d´instal·lacions, acabats varis, 

reconeixement de les instal·lacions existents, creuament 

de serveis nous per sota de serveis existents, inclòs 

obertura manual de cates.-

Correspon aquesta partida a petites reparacions, 

adaptacions, de manera que quedin coordinades les 

diferents fases de l'obra, abastant les ajudes a tot el 

conjunt dels oficis, tanmateix, si s'escau s'adaptaran les 

instal·lacions.

Tanmateix inclou el reconeixement de les instal·lacions 

soterrades existents, i obertura manual de cates de 

comprovació dels serveis.

 61  1,000 UN.

CONTROL DE QUALITAT. OBRA CIVIL.-

 90,41 € 90,407 €Partida a preu fet a justificar, pel control de qualitat dels 

materials i obra feta.-

Aquesta    partida    correspondrà   a   les   despeses 

necessàries  per  fer front a les unitats de control de 

qualitat,  previstes en el projecte, o que assenyali la 

direcció de l'obra.

 62  1,000 UN.

SEGURETAT I PREVENCIO DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.-

 1.289,78 € 1.289,780 €Partida a preu fet per realitzar les tasques de prevenció 

previstes en l'estudi de seguretat i salut, i assenyalades 

durant l'execució de l'obra.-

 63  1,000 UN.

RESIDUS.-Es complirà lo previst en el Decret 105/2008, RD 210/2018 

i Decret 89/2010, i altes regulacions complementàries sobre residus 

de la construcció i demés normatives concurrents.

 1.984,52 € 1.984,520 €Partida a preu fet per la Gestió de Residus de Construcció 

i Demolició, segons RD 105/2008, RD 210/2018 i Decret 

89/2010.-

 64  1,000 UN.

TOTAL CAPÌTOL    68.238,34 €
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SALA DE VETLLES

PARTIDA NOMBRE I DESIGNACIÓ D'UNITATS D'OBRA PARCIALPREU UNITAT

A P L I C A C I Ó    D E    P R E U S

UNITATS

TOTAL APLICACIO DE PREUS     68.238,34 €
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SALA DE VETLLES

TÍTOL I DESCRIPCIO EUROS

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

ENDERROCS, I ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO SEGONS 

EL REIAL DECRET 210/2018 I ALTRES CONCURRENTS.-

 994,84 €• TÍTOL  1

ESTRUCTURA EXISTENT.-  1.099,18 €• TÍTOL  2

RAM DE PALETA  386,20 €• TÍTOL  3

ENVANS.-  1.850,51 €• TÍTOL  4

VENTILACIÓ.-  1.326,72 €• TÍTOL  5

ENRAJOLATS.-  2.387,47 €• TÍTOL  6

REVESTIMENT DE PARETS.-  1.144,81 €• TÍTOL  7

REVESTIMENT DE SOSTRES.-  9.150,50 €• TÍTOL  8

COBERTA.-  1.973,26 €• TÍTOL  9

PAVIMENTS, REHABILITACIÓ EDIFICIS I VARIS.-  3.925,33 €• TÍTOL  10

SANEJAMENT GENERAL.-  1.402,21 €• TÍTOL  11

INSTAL.LACIONS D'AIGUA FREDA I CALENTA.-  880,50 €• TÍTOL  12

INSTAL.LACIONS MATERIAL SANITARI.-Bany  972,56 €• TÍTOL  13

INSTAL.LACIONS D'ELECTRICITAT EN REHABILITACIÓ EDIFICI.-  6.581,45 €• TÍTOL  14

ENLLUMENAT.-  1.990,55 €• TÍTOL  15

REGLAMENT INCENDIS Segons CTE.-  867,72 €• TÍTOL  16

AEROTERMIA.-  7.216,93 €• TÍTOL  17

ENGUIXATS.  618,91 €• TÍTOL  18

MANYERIA.-  376,35 €• TÍTOL  19

AÏLLAMENT TÈRMIC.-  8.336,47 €• TÍTOL  20

FUSTERIA AMB ALUMINI.-  1.181,67 €• TÍTOL  21

PROJECTE.-  4.750,54 €• TÍTOL  22

PINTURA.-  4.592,77 €• TÍTOL  23

COMPATIBILITZAR OBRA NOVA AMB OBRA VELLA.-  866,18 €• TÍTOL  24

CONTROL DE QUALITAT. OBRA CIVIL.-  90,41 €• TÍTOL  25

SEGURETAT I PREVENCIO DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.-  1.289,78 €• TÍTOL  26



 2022.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

TÍTOL I DESCRIPCIO EUROS

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

RESIDUS.-Es complirà lo previst en el Decret 105/2008, RD 210/2018 i 

Decret 89/2010, i altes regulacions complementàries sobre residus de la 

construcció i demés normatives concurrents.

 1.984,52 €• TÍTOL  27

RESUM D'EXECUCIÓ MATERIAL

S'eleva el Resum d'Execució de Material a la quantitat de seixanta-vuit mil dos-cents trenta-vuit euros amb trenta-quatre 

cèntims

 68.238,34 €



 2032.476 OBRES DE SALUT PÚBLICA CONSISTENTS EN LA REFORMA D'UN LOCAL PER A 

SALA DE VETLLES

TÍTOL I DESCRIPCIO EUROS

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

13,00%  DESPESES GENERALS

6,00%  BENEFICI INDUSTRIAL

 8.870,98 €

 4.094,30 €

21,00%  I.V.A.

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA

S'eleva el Resum d'Execució per contracta a la quantitat de noranta-vuit mil dos-cents cinquanta-sis euros amb 

trenta-vuit cèntims

 81.203,62 €

 17.052,76 €

 98.256,38 €

L'ARQUITECTE

 68.238,34 €
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
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FITXES
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CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D´EDIFICIS
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DECLARACIÓ RESPONSABLE
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-          PLÀNOLS          -
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