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1. DADES GENERALS
1.1

PROMOTOR

El promotor que fa l’encàrrec l’AJUNTAMENT D’ALCANAR, amb CIF: P-4300400-A,
amb domicili fiscal al Carrer Genralitat, 10 de la població d’Alcanar, amb codi postal
43530.
1.2

ARQUITECTE PROJECTISTA

ANDREU QUERAL MOLINÉ, S.L.P.U.
CIF: B-43.834.043
Andreu Queral Moliné
NIF: 40.929.196-Y
Arq. Col. núm. 28450-5 del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Ebre
Domicili professional: C/ Major. 46 43570 Santa Bàrbara (Tarragona).
1.3

DIRECTOR EXECUCIÓ

A determinar per la propietat si s’escau.
1.4

CONSTRUCTOR

Serà assignat per la propietat en el moment d’execució de l’obra.
1.5

EMPLAÇAMENT

La situació i emplaçament, objecte del projecte que ens ocupa, es situa a l’Escola de
Música de la localitat d’Alcanar.
La Referència Cadastral de la ïlla on s’ubica el projecte, i que correspon a l’Escola de
Música és 6710701BE8961B0001EE.

1.6

OBJECTE DEL PROJECTE

L’objecte del projecte consisteix en ADECUACIÓ PER ACCESSIBILITAT, ACÚSTICA I
RITE DE LA PLANTA BAIXA DE L’ESCOLA DE MÚSICA , d’acord amb el programa
descrit pel promotor de l’obra, i que correspon a l’Ajuntament d’Alcanar.

1.7 RELACIÓ DE DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I PROJECTES PARCIALS
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

Estudi Topogràfic
Estudi Geotècnic
Estudi de Seguretat i Salut
Estudi de Gestió de Residus
de la Construcció
Certificació Energètica
Control de Qualitat
Justificació o estudis específics
requerits per algún organisme
Informe de patologies o
informe de l’estat de l’edifici
existent
Informe de patrimoni
Estudis Arqueològics

---Arquitecte Projectista
-Arquitecte Projectista
-----
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k
l
M

Projecte d’Enderroc (Inlòs en
projecte)
Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut
Projecte Telecomunicacions

Arquitecte Projectista
Arquitecte Projectista
--

1.8 PRESSUPOST I TERMINI D’EXECUCIÓ
El Pressupost d’Execució Material (P.E.M.) de l’obra es xifra amb la quantitat de
CINQUANTA-SET MIL NOU-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTAQUATRE CÈNTIMS (57.956,84 €).
El Pressupost d’Execució de Contracta (P.E.C.), sense IVA, de l’obra ascendeix a la
quantitat de SEIXANTA-VUIT MIL NOU-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB
SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS (68.968,64 €)
El termini total d’execució de les obres s’estableix en 4 mesos.

Andreu Queral Moliné, SLPU
Andreu Queral Moliné
Arquitecte
Núm.Col. : 28450-5
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2
2.1

MEMORIA DESCRIPTIVA
DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI

L’edifici està situat en la parcel.la del carrer Méndez Núñez, cantonada amb l’Onze de
Setembre, on existeix l’actual edifici de l’Escola de Música, i amb qualificació
urbanística de Sòl Urbà Clau Equipament – 7aS.
Aquest ïlla està limitada com s’ha nombrat anteriorment pels carrers Méndez Núñez i
Onze de Setembre, i amb referència cadastral 6710701BE8961B0001EE.
De forma més o menys rectangular, la parcel.la compta amb una superfície total
aproximada de 576,00 m2, amb una topografia pràcticament plana, amb una lleugera
pendent en la direcció del carrer de la planta d’accés, i amb una superfície construïda
total d’uns 596,00m2.
La part d’edifici afectada pel projecte correspondrà solsament al de la planta baixa,
amb sis aules de docència, un traster, dos banys accessibles o practicables, i una sala
de professor, a més del Vestíbul accés i el recinte de l’escala de comunicació vertical
amb les altres plantes.
La llargada de la façana principal de l’edifici, objecte del projecte, i correponent al
carrer del Méndez núñez, és d’uns 17,55 m i 15,70 m de profunditat, i que compten
amb tots els serveis urbanístics necessaris en tota edificació.
2.2

JUSTIFICACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA

L’objecte del projecte consisteix en l’ADECUACIÓ ACÚSTICA, RITE I
ACCESSIBILITAT DE LA PLANTA BAIXA DE L’ESCOLA DE MÚSICA D’ALCANAR.
Els treballs a realitzar, per tant, serà l’eliminació de la rampa accés exterior actual, la
qual no compleix amb les pendents de la mateixa, i al mateix moment s’habilitarà una
plataforma salvaescales en en lateral del replà d’accés a l’edifici, per tal de donar
compliment a l’Accessibilitat de l’edifici.
També es dotarà a totes les estances docents de la planta baixa, el corresponent
tractament i control acústic, amb les exigències d’aula de Conservatori per a possibles
exigències futures del centre.
I per últim, s’adecuarà també a la Reglamentació d’Instal.lacions Tèrmiques de l’Edfici
actual, i complentant les bombes de calor actuals, amb un sistema d’extracció d’aire
viciat i nova aportació d’aire net, a través d’un recuperador de calor, per tal de donar
compliment a les exigències normatives.
Les necessitats del projecte corresponen a les acordades amb el promotor.
L’edifici en el qual es realitza la reforma es destinarà estrictament a l’ús Docent en la
seva totalitat, i més concretament a la Música, conformant un únic sector d’incendi,
degut a no superar els 4.000,00m2.
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2.3 CARACTERÍSTIQUES URBANÍSTIQUES
Les característiques urbanístiques en el moment de redactar el projecte són les
següents, segons el Text Refós de les corresponents Pla d’Ordenació Urbana vigent i
d’acord amb el Certificat Urbanístic emés pel mateix Ajuntament.
SÒL URBÀ – Clau 7aS (actualmente M)
NORMATIVA URBANÍSTICA
PARÀMETRE
Superfície mínima de parcel.la

PLANEJAMENT
--

PROJECTE
576,00m2

2.4 QUADRE DE SUPERFÍCIES

SUPERFÍCIES ÚTILS INTERIORS - ÀMBIT ACTUACIÓ
PLANTA BAIXA
m2
Hall-Distribuïdor
50,62
Pas
2,96
Bany adaptat 1
5,89
Bany adaptat 2
4,09
Bany compartit aules 2 i 3
3,70
Escales
13,25
Sala Instruments
23,33
Llenguatge músico-instrumental Grup
43,57
Sala Instruments
20,15
Llenguatge musical - Pràctica Vocal
24,33
Pràctica Vocal
8,31
Sala Instruments
18,20
Traster
10,05
Sala professors
16,92
Cancell
4,76
TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL INTERIOR
QUADRE DE SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES
Superfície Construïda Planta Baixa
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA

Referencia
A
B
C
D
E
F
1
2
3
4
5
6
7
8
9
250,13

283,37
283,37
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2.5

COMPLIMENT DEL CTE

Les solucions adoptades en el projecte tenen com objectiu que l’edifici disposi de les
prestacions adequades per garantir els requisits bàsics de qualitat que estableix la Llei
38/99 d’Ordenació de l’Edificació.
En compliment de l’article 1 del Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda, “Normas
sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación”, i també en
compliment de l’apartat 1.3 de l’annex del Codi Tècnic de l’Edificació, es fa constar que
en el projecte s’han observat les normes sobre la construcció vigents, i que aquestes
estan relacionades a l’apartat de Normatives Aplicables d’aquesta memòria.
En el projecte es justificarà el CTE amb tota la normativa que fins ara era d’aplicació, a
excepció de les normatives derogades per l’aplicació de les noves normes
corresponents a Seguretat en cas d’Incendi (DB SI), Seguretat d’utilització (DB SU),
Estalvi Energètic (DB HE), Seguretat Estructural (DB SE), Salubritat (DB HS),
Protecció contra el soroll (DB HR). Veure annexes.

REQUISIT BÀSIC DE FUNCIONALITAT (LOE)
UTILITZACIÓ
Criteris Funcionals de Projecte
El programa funcional o de necessitats definit pel promotor, serà l’adecuació de la
planta baixa, en aquest projecte que ens ocupa, dels següents punts:
1-ACCESSIBILITAT.- Es pretén adecuar l’accés a l’edifici amb una plataforma
salvaescales, ja que l’actual rampa no compleix amb els
requisits normatius actuals.
2-RITE.Es preveu complentar el sistema actual de bombes de calor
d’expansió directa, amb la renovació de l’aire interior, amb un
recuperador de calor, i amb sistema de conductes
3-ACÚSTICA.S’executarà una millora de l’adecuació acústica de les
estances de la planta baixa, en l’actual projecte, adaptant les
aules a criteris normatius superiors als necessaris per a
escola de música, i incrementant aquests a normativa per a
un possible futur conservatori.
Les dues plantes restants, baixa i segona, s’adecuaran en actuacions futures.
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Criteris Compositius del Projecte
El criteri compositiu de l’edifici no s’altera, ja que només s’actua interiorment, mentre
que en l’aspecte exterior de l’edifici correspon a l’estètica actual amb finestres de
proporció horitzontal, i amb parets d’obra vista, amb coberta inclinada de teula àrab..
ACABATS DE L’ENVOLVENT EXTERIOR
SITUACIÓ / ACABAT
MATERIAL
Coberta
Coberta inclinada de teula àrab
Teula àrab
Façana
Paret de maó calat vist i arrebossa Maó
calat
amb projecció pedra
Vermellós
Tancaments exteriors secundaris
Fusteria
Alumini anoditzat

COLOR
Vermellós
vist Maó vermellós
Arrebossat Beige
Gris Plata

Condicions d’habitabilitat i/o ocupació
Les condicions d’ocupació, corresponen a les de comfort acústic, ventilació i
accessibilitat corresponents segons l’ús a que es destina l’edifici.
ACCESSIBILITAT
El projecte de l’edifici garanteix a les persones amb mobilitat reduïda o qualsevol altre
limitació, la seva accessibilitat, amb el compliment de la normativa vigent.
Segons l’article 28.1 del Decret 135/1995 , Llei 13/2014, de promoció de
l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, i el DB-SUA 9 del CTE, el
Centre Docent, que correspon a l’Escola de Música complirà amb la Normaiva
vigent, pel que fa als elements objecte de la Reforma.
ACCÉS ALS SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS
No és d’aplicació en aquest projecte.

2.6 PRESTACIONS DE L’EDIFICI
L’edifici solsament podrà destinar-se als usos prevists en projecte. La dedicació
d’algunes de les seves dependències a un ús diferent del projectat requerirà d’un
projecte de reforma i canvi d’ús que serà objete de llicència nova. Aquest canvi d’ús
serà possible sempre que el nou destí no alteri les condicions de la resta de l’edifici ni
sobrecarregui les prestacions inicials del mateix en quant a estructura, instal.lacions,
etc.
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3

MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

3.1.

ENDERROCS

Es preveu l’enderroc parcial dels tabics i paredons interiors, parcialment, necessaris
per a l’execució de l’obra projectada per l’adecuació de l’accessibilitat de totes les
aules, com la confecció de noves obertures o treballs necessaris a tal efecte.
També es preveu l’enderroc dels cel rasos existents, per tal d’adecuar-los als nous
requeriments acústics, amb nous tipus de cel ras i plafons murals.
I paral·lelament es preveu també el desmuntatge, acopi i muntatge posterior del
sistema de bombes de calor actuals, per al seu desplaçament, per l’execució dels nous
cel rasos, i per col.locar els nous conductes d’impulsio i extracció d’aire , per a la seva
renovació.
Tots els residus generats, es classificaran i es portaran a abocador de runes
homologat i en funcionament.
3.2. SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ
La nova compartimentació interior es realitzarà amb tabics de cartró-guix, de dos tipus:
1- Paret amb doble placa per cada cara de 12,5mm, del tipus Standard (A),
amb estructura interior de 100*0,60mm, amb un total de 150mm, amb
aïllament intermig de llana de roca de 80mm tipus Acustiline 70 d’Isover o
similar,
i conductivitat tèrmica 0,034 w/m*K i Resistencia tèrmica
2,35 m2 K/W.
2- Paredó amb un placa de cartró-guix de 12,5mm de gruix a cada cara,
tipus Stadard (A), i aïllament interior de llana de roca Acustiline 70 de
50mm gruix d’Isover o similar, i manta d’aïllament acústic tipus Tecsound
FT50 o similar

Tipus 1

Tipus 2

També es realitzara un trasdossat puntual, amb estructura de 48*0,60mm cada 40cm, i
aïllament intermig de llana de roca acustiline 70 de 500mm, i placa de 12,5mm, amb
acabat pintat.

Trasdossat
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3.3

SISTEMA D’ACABATS

3.3.1 REVESTIMENTS INTERIORS I CEL RASOS
Revestiments Interiors
Pel que fa als Revestiments Verticals interiors seran els actuals de gruix, o cartró-guix
segons sigui el cas, amb acabat pintat, però el que ens ocupa a nosaltres serà els que
afegirem superficialment a les parets de les estances, per tal de garantir una millor
acústica, conjuntament amb els cel rasos i amb les característiques acústiques
assimilables a aules de conservatori, i que correspon als plafons Akusto Wall C
d’Isophon o similar, amb un gruix de 40mm i emmarcat amb perfil específic alumini,
segons el fabricant.

Els Cel rasos seran de dos tipus sergons la seva posició, on es realitzaran plaques
acústiques de 120*60m, registrables de 40mm gruix tipus Master A d’Ecophon o
similar, en totes les aules docents, o bé, les plaques Ecopphon Solo Square en tot el
vestíbul-distribuïdor, posicions separades.

Master A registrable

Ecophon Solo Square
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3.3.2 PAVIMENTS
Els paviments de tot l’edifici, consten actualment de terratzo, de totes maneres el
paviments que ens ocuparà seran les franges de fins a 20cm que substituïran el trams
de parets enderrocats, els qual es realitzaran amb pedra calcària nacional polida, de
2cm de gruix, pres amb morter de ciment.
Pel que fa a l’exterior, es reposarà el paviment de panot de 20*20*2,5cm, un cop
enderrocada l’estructura de la rampa, i col.locació del sistema d’ancoratge de la nova
plataforma salvaescales.

3.4 SISTEMA CONDICIONAMENTS I SUBMINISTRAMENTS
Pel que fa al sistema de condicionaments i instal.lacions, es realitzaran els sistemes
següents:
1-Subsistema Electricitat
2-Subsistema Ventilació i Climatització
3-Subsistema Condicionament acústic
4-Subsistema Transport
3.4.1. SUBSISTEMA D’ELECTRICITAT
Objectiu
Es vol alimentar elèctricament els dos nous receptors que s’incorporen en aquest
projecte i que són una plataforma elevadora per raons de accessibilitat i un
recuperador de calor per la ventilació dels espai ocupats.
Normativa aplicable
Per a l’estudi d’aquestes instal·lacions s’ha tingut en compte el vigent "Reglament
Electrotècnic de Baixa Tensió" (Decret 842/2002 del 2 d’agost i instruccions
complementàries, relacionant totes les instruccions que afecten a la redacció d’aquest
projecte.
-

ITC-BT-019.- INSTAL·LACIONS INTERIORS O RECEPTORES. PRESCRIP.

ITC-BT-020.D’INSTAL·LACIÓ.
-

INSTAL·LACIONS

INTERIORS

O

RECEPTORES.

SISTEMES

ITC-BT-021.- INSTAL·LACIONS INTERIORS O RECEPTORES. TUBS PROTECTORS.

ITC-BT-022.- INSTAL·LACIONS INTERIORS O RECEPTORES. PROTECCIÓ CONTRA
SOBREINTENSITATS.
ITC-BT-023.- INSTAL·LACIONS INTERIORS O RECEPTORES. PROTECCIÓ CONTRA
SOBRETENSIONS.
ITC-BT-024.- INSTAL·LACIONS INTERIORS O RECEPTORES. PROTECCIÓ CONTRA
CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES.
-

ITC-BT-030.- INSTAL·LACIONS EN LOCALS DE CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS.

-

ITC-BT-044.- RECEPTORS D’ENLLUMENAT.

-

ITC-BT-047.- RECEPTORS DE MOTORS.
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Descripció de la instal·lació
L’edifici disposa de submistrament elèctric trifàsic amb un interruptor general IGA de
20A, que correspon a un potencia màxima admissible de 13.856 W. Tot la instal.lació
s’alimenta des del quadre general situat a la planta primera al darrere del taulell de
recepció. Els equips nous a instal.lar tenen les següents potències:
- Plataforma

0,37 kW – 1,90 A

- Recuperador

0,73 kW – 3,70 A

Ambdós equips són monofàsics amb alimentació a 230V. El recuperador es
connectarà a la fase que menys consum tingui, prèvia comprovació per part de
l’empresa instal·ladora. La plataforma es connectarà a una fase diferent. Les
proteccions dels dos equips s’integraran en el quadre general. Es preveu un interruptor
diferencial i un interruptor magnetotèrmic diferenciat per cada equip. El recuperador es
governarà mitjançant un rellotge programador.
Les línies d’alimentació al receptors es faran amb conductors del tipus RZ1-k 0,6/1kV
sota tub corrugat seguint els calaixos creats per col·locar els conductes. A la part
exterior es farà servir tub rígid. Les entrades als equips es faran mantenint el seu grau
de estanquitat.
3.4.2 SUBSISTEMA DE CLIMA I VENTILACIÓ
Objectiu
En aquest projecte es pretén mantenie les bombes de calor d’expansió directa en cada
estança i donar servei de ventilació a totes les aules, despatxos i sales de instruments,
d’acord amb la normativa vigent, mantenint les condicions acústiques pròpies d’aquest
edifici.
Normativa aplicable
Per a l’estudi d’aquestes instal·lacions s’ha tingut en compte les següents normes:
-

Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel que s’aprova el Reglament
d’Instal·lacions Tèrmiques en els edificis, amb les seves posteriors modificacions.

-

Secció HE 2 ‘’Rendiment de les instal·lacions tèrmiques’’ del Codi Tècnic de
l’Edificació.

-

Document bàsic DB SI ‘’Seguretat en cas d’incendi’’ del Codi Tècnic de l’Edificació.

-

Normes UNE d’aplicació, en especial les següents:
o

100030:2001 IN Guia per a la prevenció, control de la proliferació i
disseminació de la legionel·la a les instal·lacions.

o

123001/2M:2003 Xemeneies. Càlcul i disseny.

o

100155:1988 IN Climatització. Càlcul de vasos d’expansió.

o

100156:1989 Climatització. Dilatadors. Criteris de disseny.

o

100157:1989 Climatització. Disseny dels sistemes de d’expansió.

o

100011:1991 Climatització. La ventilació per una qualitat acceptable de l’aire
en la climatització dels locals.
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-

Instrucció 3/2003 de la DGCSI per la qual es regulen els requisits de ventilació dels
locals on s’instal·lin calderes de combustible líquid per a calefacció i/o aigua calenta
sanitària de potència tèrmica nominal inferior o igual a 70 kW.

-

Reial decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s’estableixen els criteris generals
higienico-sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losis

-

Decret 152/2002, de 28 de maig, pel qual s’estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losis

Determinació dels cabals de ventilació
La instal·lació de ventilació es realitzarà seguint les prescripcions del Reglament
d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE).
El reglament d’instal·lacions tèrmiques indica tres modes de càlcul del cabal mínim
d’aire exterior per renovació. En el present projecte el sistema emprat per les aules
serà el mètode directe per aportació/extracció en funció del aforament de cada sala.
La categoria de l’aire interior es classifica com a IDA 2 i agafant els cabals fixats pel
departament d’Ensenyament, la renovació per persona es fixa amb 8,2l/s que és el
mateix que 29,52m3/h.
En funció d’aquest dades, es calculen els cabals d’aportació/extracció en les sales,
amb un sistema per conductes de fibra fins un recuperador de calor instal·lat al exterior
que millorarà l’eficiència del sistema.
El recuperador de calor és obligatori sempre que es passa del 1800 m3/h, en el nostre
cas d’estudi arriba fins 1860 m3/h.
PLANTA Nº sala
1
2
3
4
1ª
5
6
7
8
8
TOTAL

SALA
Sala instruments
Llenguatge de grup
Sala instruments
Pràctica vocal
Pràctica vocal
Sala instruments
Traster
Sala professors
PLANTA 1º

m3
23,5
43,6
20,4
27,45
9,45
22,25
10,35
16,9

IDA
3
3
3
3
3
3
3
3

m3/h*p
29,52
29,52
29,52
29,52
29,52
29,52
29,52
29,52

Aforament
13
15
6
7
3
6
3
10
63

Ventilació
383,76
442,80
177,12
206,64
88,56
177,12
88,56
295,20
1859,76

Descripció de la instal·lació principal
La instal·lació de ventilació que es projecta utilitzarà el sistema de renovació d’aire
amb recuperador de calor. Consisteix en la utilització de canalitzacions fabricades amb
fibra de vidre fins arribar a les reixes emissores. A l’entrada d’aire exterior del
recuperador incorpora filtre F7 a la impulsió i M5 a l’expulsió del aire viciat. El
recuperador estarà ubicat en la planta superior, com s’indica en els plànols. Els
conductes baixaran fins la primera planta on es troben les sales a ventilar. Els càlculs
dels diàmetres de conductes de fibra rectangulars com flexibles d’alumini es fan amb
una baixa velocitat per reduir la contaminació acústica del local (5,5m/s).
Els conductes seran aïllants acústics tipus CLIVAMER NETO, equivalent o superior,
de 25mm per dificultar la possibilitat d’entrada de soroll, així com que a la vegada
redueix el nivell de del mateix dintre del conducte al llarg del recorregut. Els conductes
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que queden al vestíbul, semi ocults per les plaques acústiques es construiran amb
CLIMAVER A2 DECO COLOR, equivalent o superior.
Les reixes vindran determinades segons el cabal de cada sala, com s’indiquen als
plànols, immediatament després de cada reixa anirà un silenciador circular tipus ASK1 de KOOLAIR o equivalent, amb un conducte flexible aïllant acústic.
En els passos de cada sala anirà un altre silenciador rectangular tipus PAK-1500 de
KOOLAIR o equivalent, si per condicions de construcció de les derivacions no hi cap el
silenciador de 1500mm de llargària s’optaria per instal·lar un tipus PAK-900 o
equivalent.
El recorregut dels conductes anirà per el fals sostre amb el conducte de fibra, fins
arribar a cada sala on una derivació amb fibra de vidre o flexible fins 1,5 metres màxim
arribarà al silenciador circular i posteriorment a la reixa d’impulsió o extracció,
d’aquesta manera es tracta d’aïllar al màxim les possibles filtracions de sorolls entre
sales. El recorregut dels conductes com el posicionament de les reixes serà tal i com
s’indica en els plànols.
L’equip encarregat de la renovació d’aire serà un recuperador amb les característiques
següents:
Model
CADB-HE-D21 LH Ecowatt

Eficàcia

Cabal m3/h

Consum

80,4%

1860

730W

Es col·locarà a la terrassa de la planta 2, sobre silent-blocks. Es connectarà a la xarxa
de conductes mitjançant lones elàstiques antivibratories. Es complementarà amb
reguladors de velocitat d’accionament manual independents pels dos motors, teulada
de protecció per intempèrie i boques d’aire exterior amb pic de flauta i protecció antiinsectes. Càlculs conductes ventilació

Xarxa extracció
Datos Generales
Impulsión
Densidad: 1,2 Kg/m3
Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s
Velocidad máxima: 5,5 m/s
Aspiración
Densidad: 1,2 Kg/m3
Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s
Velocidad máxima: 5,5 m/s
Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:
Filtro: 0
Otros: 0
Equilibrado (%): 15
Pérdidas secundarias (%): 10
Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5
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Resultados Nudos:
Nudo
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
33
33
34
35
36
37
38
39
40
41
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
66
67
68
31
32
67
68
69
70
64
65
66

P.Dinámica
P. estática
(Pa)
(Pa)
7,81
-22,05
6,46
-18,46
2,87
-18,27
6,46
-17,35
2,52
-11,72
2,87
-14,12
2,52
-10,03
6,23
-12,84
6,23
-10,5
2,87
-18,15
2,87
-18,04
2,87
-16,66
3,63
-16,42
3,63
-17,42
3,63
-17,18
5,44
-18,23
5,44
-17,62
3,63
-16,18
5,44
-17,23
5,44
-16,41
2,87
-14,01
9,05
-18,92
9,05
-15,86
7,81
-25,68
7,81
-28,25
7,81
-28,42
7,81
-28,62
7,81
-28,79
9,42
-32,95
3,9
-28,54
9,52
-38,96
9,52
-35,76
9,52
-34,93
8,79
-31,34
14,52
-41,06
8,79
-26,15
4,26
-20,58
17,93
-30,99
4,26
-18,55
4,02
-17,45
17,93
-30,38
14,02
-23,35
14,52
-40,22
9,05
-31,57
3,9
-28,39
3,9
-28,34
3,9
-28,19
12,32
-34,88
12,32
-31,33
9,05
-29,14
14,02
-21,09
4,02
-16,25
16,01
-60,82
16,01
-12,21
16,01
-12,94
9,05
-18,56
9,05
-18,34
16,01
-60,25
16,01
-60,1
16,01
-59,44
16,01
-56,01
9,42
-43,29
9,52
-43,89
16,01
-53,04

P. Total
(Pa)
-14,24
-12,01
-15,4
-10,9
-9,2
-11,25
-7,51
-6,61
-4,27
-15,29
-15,17
-13,79
-12,79
-13,79
-13,55
-12,79
-12,18
-12,55
-11,79
-10,97
-11,14
-9,87
-6,81
-17,87
-20,44
-20,61
-20,81
-20,98
-23,53
-24,63
-29,44
-26,25
-25,41
-22,56
-26,53
-17,37
-16,32
-13,06
-14,29
-13,43
-12,45
-9,33
-25,69
-22,52
-24,48
-24,44
-24,29
-22,56
-19,01
-20,09
-7,07
-12,23
-44,81
3,8
3,07
-9,51
-9,29
-44,24
-44,09
-43,43
-39,99
-33,86
-34,37
-37,03

Caudal
(m3/h)

P. necesaria
(Pa)

Dif. (Pt-Pn)
(Pa)

Pérd. Pt Compuerta
(Pa)

295,2

-4,27

0

-0

88,56

-2,56

0

9,62

88,56

-2,56

0

8,41

177,12

-2,37

0

4,43

206,64
177,12
442,8
383,76

-2,14
-2,37
-3,34
-3,85

0
0*
0
0

16,87
17,71
3,73
8,38

1.859,76

3,07

0*
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Resultados Ramas:
Linea N.Orig.
9
10
12
13
11
15
14
16
18
17
20
21
19
23
22
24
26
25
27
29
28
30
32
33
35
34
37
38
36
40
44
45
47
48
46
50
49
52
51
54
53
56
55
58
57
59
60
62
65
66
31
66
65
68
67
61
62
63
61
64
65
63
61

9
9
12
12
10
15
13
16
18
11
20
20
19
23
22
24
26
21
27
29
14
30
32
33
35
34
38
38
36
40
44
44
47
47
45
50
48
52
49
54
46
56
39
58
57
59
55
51
66
67
31
67
66
69
68
9
66
66
38
65
66
41
53

N.Dest.

Long
(m)

10
11
13
14
12 1,36
16
15 4,84
17 2,58
19
18
0,2
21
22
20 2,44
24
23
0,2
25
0,4
27
26
0,2
28
0,5
30
29
0,2
31
0,2
33 1,37
34
36
35
0,2
37
39
37
0,2
41
45
46
48
49
47 5,88
51
50 3,61
53
52
0,2
55
54
0,2
57
56
0,2
59
58
0,2
60 1,48
61 1,34
63
2,8
67
68 0,59
32
68
67 0,46
70
69 0,53
33 4,19
64
65
64 10,97
40 5,58
70
2,4
44 0,94
62
1,3

Función
Derivación T
Derivación T
Derivación T
Derivación T
Conducto
Transición
Conducto
Conducto
Codo
Conducto
Derivación T
Derivación T
Conducto
Transición
Conducto
Conducto
Transición
Conducto
Conducto
Transición
Conducto
Conducto
Conducto
Codo
Codo
Conducto
Derivación T
Derivación T
Conducto
Codo
Derivación T
Derivación T
Derivación T
Derivación T
Conducto
Transición
Conducto
Transición
Conducto
Transición
Conducto
Codo
Conducto
Transición
Conducto
Conducto
Conducto
Conducto
Ventilador
Conducto
Codo
Codo
Conducto
Codo
Conducto
Conducto
Bifurcación T
Bifurcación T
Conducto
Conducto
Conducto
Conducto
Conducto

Mat./Rug.
(mm)

Fibra V./0,1
Fibra V./0,1
Aluminio/0,1
Fibra V./0,1
Fibra V./0,1
Fibra V./0,1
Aluminio/0,01
Fibra V./0,1
Aluminio/0,1
Fibra V./0,1
Aluminio/0,01
Aluminio/0,01
Fibra V./0,1
Fibra V./0,1

Fibra V./0,1
Fibra V./0,1
Fibra V./0,1
Fibra V./0,1
Fibra V./0,1
Fibra V./0,1
Aluminio/0,01
Aluminio/0,01
Aluminio/0,01
Fibra V./0,1
Fibra V./0,1
Fibra V./0,1
Fibra V./0,1
Fibra V./0,1
Fibra V./0,1
Fibra V./0,1
Fibra V./0,1
Aluminio/0,01

Circ./f/Co
Asp./0,3458
Asp./-0,4033
Asp./0,672
Asp./-0,1238
Asp./0,0224
Asp./0,1438
Asp./0,0245
Asp./0,0239
Asp./0,0388
Asp./0,026
Asp./0,2765
Asp./0
Asp./0,026
Asp./0,14
Asp./0,0282
Asp./0,026
Asp./0,14
Asp./0,0282
Asp./0,028
Asp./0,1405
Asp./0,026
Asp./0,0232
Asp./0,0232
Asp./0,3281
Asp./0,0254
Asp./0,0215
Asp./0,3259
Asp./-0,283
Asp./0,0215
Asp./0,3353
Asp./0,325
Asp./-0,0771
Asp./0,2459
Asp./0,2404
Asp./0,0208
Asp./0,2022
Asp./0,0233
Asp./0,1739
Asp./0,0222
Asp./0,2186
Asp./0,0249
Asp./0,0107
Asp./0,0252
Asp./0,1405
Asp./0,0252
Asp./0,0224
Asp./0,0232
Asp./0,0221
Imp./0,0188
Asp./0,0239
Asp./0,0095
Asp./0,0188
Asp./0,2146
Asp./0,0188
Asp./0,0215
Asp./0,3364
Asp./0,2793
Asp./0,0207
Asp./0,0203
Asp./0,0188
Asp./0,0203
Asp./0,0204

Caudal
(m³/h)
-472,32
-177,12
-295,2
-177,12
-472,32
-295,2
-295,2
-295,2
-177,12
-177,12
-88,56
-88,56
-177,12
-88,56
-88,56
-88,56
-88,56
-88,56
-88,56
-177,12
-177,12
-177,12
-177,12
649,44
649,44
649,44
-649,44
-206,64
649,44
-1.003,68
-826,56
-177,12
-383,76
-442,8
-826,56
-383,76
-383,76
-442,8
-442,8
-177,12
-177,12
-206,64
-206,64
-206,64
-206,64
-206,64
-177,12
-383,76
1.859,76
1.859,76
-177,12
-1.859,76
-1.859,76
-1.859,76
-1.859,76
649,44
-856,08
-1.003,68
856,08
-1.003,68
1.859,76
-1.003,68
-442,8

WxH
(mm)

D/De
(mm)

200x200

219

200x200

219
180

150x150

164

150x150

164

100x100

109
102

100x100

109
102

150x150

164
127
127

250x200

244

250x200

244

300x200

266

200x200

219

150x150

164

100x100

109

150x150

164

150x150

164
127
127
229

500x200

337

500x200

337

500x200
250x200

337
244

300x200
350x200
500x200
350x200

266
286
337
286
180

V
Pérd.Pt
(m/s)
(Pa)
2,232
-1,157
1,694
-0,355
3,28 1,114
0,896
2,05 1,691
3,22 2,344
0,111
2,19 0,114
1,004
0
2,19 1,383
0,761
2,46 0,238
3,01 0,608
0,761
2,46 0,238
3,01 0,818
1,272
2,19 0,114
3,88 0,355
3,88 2,487
2,562
0,199
3,61 0,173
2,546
-1,105
3,61 0,173
3,191
2,855
-1,12
1,048
4,311
3,83 5,188
0,862
2,66 2,029
3,118
5,47(*) 0,606
3,176
4,92
0,84
0,042
2,55
0,15
1,731
2,55
0,15
4,53 3,547
3,88
2,43
2,59 1,196
-48,608
5,17 0,729
0,216
0,153
5,17 0,567
3,436
5,17 0,658
3,61 3,632
3,17
2,658
3,96 10,335
3,98 4,937
5,17 2,961
3,98 0,835
4,83 2,265
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Resultados Unidades Terminales:
Nudo

Local

Tipo

Caudal

Pt

(m³/h)

(Pa)

NR

LxH

Diám. Nº

Lxnº
vías

(m/s) (m) (dB)

(mm)

(mm) ran.

(mm)

V.ef.

Alc

Nº
tob.fila
x nº
filas

18,4
300x150
7
2,24
9 200x100
2,24
9 200x100
10,6
2,14
250x150
2
2,06
10,5 300x150
10,6
2,14
250x150
2
17,6
2,59
500x150
1
18,6
2,75
300x200
3
23,0
2,5 10,89
1000x300
4

17

Simple Deflex.H

295,2

4,27 2,91

25
28

Simple Deflex.H
Simple Deflex.H

88,56
88,56

2,56
2,56

33

Simple Deflex.H

177,12

2,37

60

Simple Deflex.H

206,64

2,14

61

Simple Deflex.H

177,12

2,37

62

Simple Deflex.H

442,8

3,34

63

Simple Deflex.H

383,76

3,85

68

Simple Deflex.H

1.859,76

3,07

Ventilador:
Nudo Origen: 66
Nudo Destino: 67
Presión "P" (Pa) = 48,608
Caudal "Q" (m3/h) = 1.859,76
Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (48,608 x 1.859,76) / (3600 x 0,762) = 33
Wesp = 64 W/(m3/s) Categoría SFP 1

Xarxa impulsió
Datos Generales
Impulsión
Densidad: 1,2 Kg/m3
Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s
Velocidad máxima: 5,5 m/s
Aspiración
Densidad: 1,2 Kg/m3
Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s
Velocidad máxima: 5,5 m/s
Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:
Filtro: 0
Otros: 0
Equilibrado (%): 15
Pérdidas secundarias (%): 10
Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5
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Resultados Nudos:
Nudo

P.Dinámica (Pa) P. estática (Pa)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
57
60
63
64
65
66
67
68
69
70
71
76
77
78
74
75
72
73
58
59
55
56
61
62

16,01
16,01
16,01
16,01
16,01
9,42
9,52
16,01
9,52
9,52
9,52
8,79
2,87
8,79
6,78
4,48
6,78
4,26
1,42
4,26
6,51
9,42
9,42
9,42
7,81
3,9
7,81
4,13
2,87
4,13
2,52
2,87
2,52
2,52
2,52
3,85
2,87
0,72
3,63
0,72
2,26
2,87
9,05
3,9
6
3,63
2,26
2,87
9,05
4,48
6,89
1,42
3,5
6,51
3,5
6,89
9,05
6
6
6
6
6
2,26
2,26
2,26
2,26
9,05
3,85
2,26
2,26
2,26
2,26
6,89
6,89
3,5
3,5
9,05
9,05

16,79
-19,73
-19,08
15,21
11,77
10,76
10,82
8,81
10,29
7,1
6,27
7,5
8,03
5
7,48
5,57
5,06
7,72
7,71
6,35
2,84
8,98
5,86
3,75
5,89
5,06
4,49
8,58
6,14
7,79
9,48
7,54
7,57
6,7
6,56
4,4
4,96
6,94
2,82
6,79
4,66
7,17
-0,99
4,6
1,17
2,57
3,43
7,92
-0,25
5,31
1,42
7,65
4,76
0,64
3,01
-1,12
-4,86
0,03
-1,29
-1,49
-2,81
-3,87
3,32
2,82
2,16
2
-5,04
3,21
3,2
2,7
4,25
3,75
1,19
-0,33
4,66
3,89
-0,7
-2,69

P. Total (Pa)
32,8
-3,72
-3,07
31,22
27,79
20,18
20,34
24,82
19,81
16,62
15,79
16,29
10,9
13,79
14,26
10,05
11,84
11,98
9,13
10,61
9,35
18,4
15,28
13,17
13,7
8,96
12,3
12,71
9,01
11,92
12
10,41
10,09
9,23
9,08
8,25
7,83
7,66
6,45
7,5
6,92
10,04
8,06
8,5
7,18
6,2
5,7
10,78
8,81
9,79
8,31
9,06
8,26
7,15
6,52
5,78
4,19
6,04
4,72
4,51
3,19
2,14
5,58
5,08
4,42
4,26
4,01
7,06
5,47
4,97
6,51
6,02
8,08
6,56
8,16
7,39
8,35
6,36

Caudal (m3/h)

P. necesaria
(Pa)

Dif. (Pt-Pn) (Pa)

Pérd. Pt Compuerta

(Pa)

1.859,76

-3,07

0*

-0

383,76
221,4
221,4
177,12

3,85
2,45
2,45
2,37

0*
0
0
0

3,3
4,07
3,33
1,81

206,64

2,14

0

-0

88,56
88,56
177,12
295,2

2,56
2,56
2,37
4,27

0
0
0
0

1,86
1,7
1,63
2,79
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Resultados Ramas:
Linea N.Orig. N.Dest. Long
(m)
2
2
1
2

2

3

4
3
6
7
8
7
10
11
9
13
14
12
16
17
15
19
18
21
20
23
24
22
26
27
25
29
30
28
32
31
34
33
36
37
35
39
38
41
40
43
42
45
44
47
46
49
48
51
50
52
53
55
56
58
59
61

4
1
8
8
9
7
11
11
10
14
14
12
17
17
15
20
18
22
6
24
24
23
27
27
25
30
30
28
33
31
35
34
37
37
29
40
38
42
32
44
26
46
39
48
13
50
16
52
19
21
53
56
51
59
49
62

5
4
6
7
10
9
12
13
11
15
16
14
18
19
17
21
20
23
22
25
26
24
28
29
27
31
32
30
34
33
36
35
38
39
37
41
40
43
42
45
44
47
46
49
48
51
50
53
52
54
55
57
58
60
61
63

62

8

5

64
63
66
65
67
69

64
45
66
65
67
69

65
64
67
66
68
70

0,53

Función

Mat./Rug.
(mm)

Circ./f/Co

Ventilador
Conducto

Fibra V./0,1

Asp./0,0188

0,29
2,89
0,2
1,71
0,2
0,69
0,25
1,2

Codo
Conducto
Bifurcación T
Bifurcación T
Codo
Conducto
Derivación T
Derivación T
Conducto
Derivación T
Derivación T
Conducto
Derivación T
Derivación T
Conducto
Transición
Conducto
Codo
Conducto
Derivación T
Derivación T
Conducto
Derivación T
Derivación T
Conducto
Derivación T
Derivación T
Conducto
Codo
Conducto
Transición
Conducto
Derivación T
Derivación T
Conducto
Transición
Conducto
Transición
Conducto
Transición
Conducto
Transición
Conducto
Transición
Conducto
Transición
Conducto
Transición
Conducto
Conducto
Conducto
Conducto
Conducto
Conducto
Conducto
Conducto

Fibra V./0,1
Aluminio/0,01
Aluminio/0,01
Aluminio/0,01
Aluminio/0,01
Aluminio/0,01
Aluminio/0,01
Aluminio/0,01

Imp./0,2146
Imp./0,0188
Imp./0,4927
Imp./0,4711
Imp./0,3353
Imp./0,0203
Imp./-0,0574
Imp./1,7017
Imp./0,0203
Imp./-0,0689
Imp./0,8344
Imp./0,0208
Imp./-0,0322
Imp./1,9161
Imp./0,0218
Imp./0,1938
Imp./0,0233
Imp./0,3312
Imp./0,0207
Imp./-0,0674
Imp./1,0786
Imp./0,0207
Imp./-0,0997
Imp./1,1484
Imp./0,0215
Imp./-0,0325
Imp./0,5257
Imp./0,0227
Imp./0,342
Imp./0,0245
Imp./0,2152
Imp./0,0245
Imp./0,24
Imp./0,3793
Imp./0,026
Imp./0,2575
Imp./0,0303
Imp./0,2186
Imp./0,026
Imp./0,2207
Imp./0,0252
Imp./0,14
Imp./0,0282
Imp./0,2186
Imp./0,026
Imp./0,215
Imp./0,0249
Imp./0,2283
Imp./0,026
Imp./0,0215
Imp./0,0238
Imp./0,0238
Imp./0,0229
Imp./0,0229
Imp./0,0232
Imp./0,0232

2,4

Conducto

Fibra V./0,1

Imp./0,0188

1,28

0,6
0,94
2,83
3,17
2,44
1,89
2,24
1,61
1,64
5,48
0,42
2,08
0,92
0,66
0,61
0,21
0,21
0,3

1,13
0,2
1,04

Codo
Conducto
Codo
Conducto
Conducto
Codo

Fibra V./0,1

Fibra V./0,1
Fibra V./0,1
Fibra V./0,1
Fibra V./0,1
Fibra V./0,1
Fibra V./0,1
Fibra V./0,1
Fibra V./0,1
Fibra V./0,1
Fibra V./0,1
Fibra V./0,1
Fibra V./0,1
Fibra V./0,1
Fibra V./0,1
Fibra V./0,1
Fibra V./0,1
Fibra V./0,1
Fibra V./0,1

Aluminio/0,01
Aluminio/0,01
Aluminio/0,01

Imp./0,22
Imp./0,0233
Imp./0,22
Imp./0,0233
Imp./0,0233
Imp./0,22

Caudal
(m³/h)
1.859,76
1.859,76
1.859,76
1.859,76
856,08
1.003,68
1.003,68
1.003,68
826,56
177,12
1.003,68
605,16
221,4
826,56
383,76
221,4
605,16
383,76
383,76
856,08
856,08
649,44
206,64
856,08
472,32
177,12
649,44
295,2
177,12
472,32
295,2
295,2
295,2
295,2
88,56
88,56
177,12
88,56
88,56
177,12
177,12
206,64
206,64
88,56
88,56
177,12
177,12
221,4
221,4
221,4
221,4
383,76
221,4
221,4
221,4
221,4
177,12
177,12
1.859,76
206,64
206,64
206,64
206,64
206,64
88,56

WxH
(mm)

D/De
V
(mm) (m/s)

Pérd.Pt
(Pa)
-36,521

500x200

337 5,17(*)

500x200

337

5,17

350x200

286

3,98

350x200

286

3,98

300x200

266

3,83

250x200

244

3,36

200x200

219

2,66

300x200

266

3,96

300x200

266

3,96

250x200

244

3,61

250x200

244

2,62

200x200

219

2,05

200x200

219

2,05

150x150

164

2,19

150x150

164

1,09

150x150

164

2,19

150x150

164

2,55

100x100

109

2,46

150x150

164

2,19

150x150

164

2,73

200x200

219
203
180
180
152
152
127
127

1,54
3,29
2,42
2,42
3,39
3,39
3,88
3,88

3,436
1,579
4,644
4,484
3,191
0,533
-0,504
4,882
0,831
-0,468
3,74
2,5
-0,137
2,718
2,414
1,262
1,372
3,122
1,777
-0,526
4,212
2,109
-0,412
3,295
1,396
-0,082
1,508
0,795
0,862
1,915
0,829
0,146
0,172
1,377
1,179
0,583
0,152
1,979
0,373
1,325
0,457
0,508
0,248
1,979
0,119
1,482
0,257
0,8
0,062
2,199
0,102
0,873
0,229
0,789
0,455
2,172

500x200

337

5,17

2,961

152

3,16

152
152

3,16
3,16
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0,649

1,321
1,141
1,321
0,202
1,055
0,498

68
70
71
73
75
76
77
74
72
57
54
60

47
70
41
73
75
43
36
74
72
58
55
61

69
71
72
74
76
77
78
75
73
59
56
62

0,2
1,18
0,72
0,97
1,25
2,23
2,49

Conducto
Conducto
Conducto
Conducto
Conducto
Conducto
Conducto
Codo
Codo
Codo
Codo
Codo

Aluminio/0,1
Aluminio/0,1
Aluminio/0,1
Aluminio/0,1
Aluminio/0,1
Aluminio/0,01
Aluminio/0,01

Imp./0,0289
Imp./0,0289
Imp./0,0289
Imp./0,0289
Imp./0,0289
Imp./0,0232
Imp./0,0229
Imp./0,22
Imp./0,22
Imp./0,22
Imp./0,22
Imp./0,22

88,56
88,56
88,56
88,56
88,56
177,12
295,2
88,56
88,56
221,4
221,4
177,12

127
127
127
127
127
127
203

1,94
1,94
1,94
1,94
1,94
3,88
2,53

0,113
0,667
0,408
0,551
0,709
4,051
1,187
0,498
0,498
1,516
0,771
1,991

Resultados Unidades Terminales:
Nudo

Local

Tipo

Caudal

Pt

(m³/h)

(Pa)
3,07

V.ef.

Alc

NR

LxH

Diám. Nº Lxnº vías

(m/s) (m) (dB)

(mm)

(mm) ran.

3

Simple Deflex.H

1.859,76

2,5

54

Simple Deflex.H

383,76

3,85 2,75 5,25

57

Simple Deflex.H

221,4

2,45 2,21 3,52

60

Simple Deflex.H

221,4

2,45 2,21 3,52

63

Simple Deflex.H

177,12

2,37 2,14 3,12

68
71
76

Simple Deflex.H
Simple Deflex.H
Simple Deflex.H

206,64
88,56
88,56

2,14 2,06 3,29
2,56 2,24 2,42
2,56 2,24 2,42

77

Simple Deflex.H

177,12

2,37 2,14 3,12

78

Simple Deflex.H

295,2

4,27 2,91 4,76

(mm)

23,0
1000x300
4
18,6
300x200
3
11,8
300x150
3
11,8
300x150
3
10,6
250x150
2
10,5 300x150
9 200x100
9 200x100
10,6
250x150
2
18,4
300x150
7

Ventilador:
Nudo Origen: 2
Nudo Destino: 1
Presión "P" (Pa) = 36,521
Caudal "Q" (m3/h) = 1.859,76
Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (36,521 x 1.859,76) / (3600 x 0,762) = 25
Wesp = 48 W/(m3/s) Categoría SFP 1

3.4.3 SUBSISTEMA CONDICIONAMENT ACÚSTIC
En aquest projecte que ens ocupa, es pretén donar compliment a la normativa vigent
de condicionament acútic, ja sigui de transmissió, reverberació etc, de totes les aules,
tenint en conte els parament actuals de guix en parets verticals i cel ras acústic en
paraments horitzontal, combinant amb sostres directament de guix.
A tal efecte, i a falta de comprovar el tipus de cel ras actual existent, es pretén
desmuntar els actuals i substituir els existents, pels cel rasos tipus Master A d’Ecophon
o similar, i caixons per conductes amb cel ras tious Rigitone, segons especificacions
en plànols. A més, es reforçaran amb panells verticals, tipus Akusto Wall C també del
mateix fabricant Saint-Gobain.
En el vestíbul d’entrada i a efectes de donar una major acústica, a més de minimitzar
la vista dels nous conductes de ventilació, es col.locaran panells acústics Ecophon
Solo, suspesos individualment.
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Nº
tob.fila
x nº
filas

Acondicionamiento acústico Proyecto Escola de Música
DE
FECHA

Ecophon
2020-03-16

Introducción – Definiciones
El objeto de este informe es presentar los resultados de las estimaciones acústicas obtenidas, al analizar
distintas estancias, del proyecto objeto de estudio.
A continuación, se definen cuatro parámetros acústicos fundamentales en la acústica de recintos (definidos en
la norma ISO 3382), y que posteriormente se utilizarán para evaluar el acondicionamiento de este caso
práctico:
·

Tiempo de reverberación (T60): cada vez que el sonido en un recinto rebota contra una superficie, pierde
un porcentaje de su energía, que es determinado por el coeficiente de absorción de la misma (es decir,
cuanto mayor absorción y menor el volumen del recinto, más rápido decae el sonido). El tiempo que le
lleva al sonido reducirse 60 dB desde su valor inicial (expresado en segundos) es el llamado tiempo
de reverberación. Un tiempo de reverberación demasiado largo producirá “ecos”. Este es el único
parámetro que regula el Código Técnico de la Edificación en su documento básico de protección contra
el ruido (CTE DB-HR) para acondicionamiento (para volúmenes inferiores a 350 m3 y determinados
usos). Sin embargo, existen otros parámetros que complementan al tiempo de reverberación, ya que
nuestro oído es multidimensional, y que describimos a continuación.

·

Claridad del habla (C50): es la relación, en decibelios, entre la cantidad de energía que llega al oyente
en los primeros 50 milisegundos después de que lo hace el ruido directo (es decir, reflexiones
tempranas que potencian el sonido directo ya que el cerebro las integra con este, así como su claridad)
y la energía que llega después de esos primeros 50 milisegundos, que son desfavorables para
entender el discurso porque hacen que este tenga más eco. Para tener una buena claridad,
necesitamos pocas reflexiones tardías y una buena densidad de sonido directo y reflexiones
tempranas. Cuanto mayor sea su valor, en decibelios, más inteligible será el discurso.

·

Fuerza sonora (G): medida en decibelios, la fuerza sonora cuantifica cuánto del sonido reflejado en un
recinto contribuye al sonido directo; es decir, es un indicador de la amplificación natural del recinto
debido a su forma, materiales, etc. Cuanto más bajo su valor, mejor, ya que la sala no amplificará el
sonido y por lo tanto el nivel general de ruido no crecerá. En un recinto con fuerza sonora baja, las
personas cambiamos nuestro comportamiento y tendemos a hablar más bajo, algo parecido a lo que
acontece cuando entramos en una biblioteca, en la que el nivel de ruido general es bajo y no hay
necesidad de elevar la voz.

·

Propagación del sonido: a través de diferentes parámetros, la propagación del sonido nos describe
cómo el ruido se comporta en superficies largas y/o abiertas (por ejemplo, pasillos u oficinas diáfanas).
Es un parámetro muy importante, ya que cuanta menos distancia se propague el sonido, menos
distraerá a gente que se sienta próxima (o no tan próxima) a la fuente de ruido.

Fig. 1 – Una versión más holística y completa mirando no solo al tiempo de reverberación, sino a otros parámetros acústicos.

Acústica – Diseño acústico basado en la Actividad
Los cálculos que en esta memoria se presentan se han realizado usando la herramienta de cálculo de Ecophon.
Los resultados obtenidos proporcionan una orientación general (en términos de tiempo de reverberación,
claridad del habla y fuerza sonora) usando soluciones de acondicionamiento Ecophon. Es importante remarcar,
que esta herramienta, en ningún caso substituye a un software profesional que pueda utilizar un ingeniero
acústico.
Ecophon ha desarrollado el Diseño Acústico basado en la Actividad. Esto implica una definición de los espacios
considerando tres ángulos: las tareas a realizar, las personas que lo ocuparán y el espacio; con el fin de
encontrar un denominador común que aporte beneficio desde las tres perspectivas. Esta será la base para
elegir la solución acústica más adecuada combinando elementos acústicos de máxima calidad.

Resultados de los cálculos/estimaciones acústicas
Los resultados de las estimaciones acústicas que se presentan a continuación corresponden a varios casos
simulados para las zonas indicadas. Los resultados de las simulaciones se dan en términos de los parámetros
de tiempo de reverberación (T60), claridad del habla (C50), fuerza sonora (G). De forma resumida, cuanto menor
sea el tiempo de reverberación y la fuerza sonora, y cuanto mayor sea la claridad del habla, mejor
acondicionamiento acústico habrá.

Planta Sótano- Aula S11
·

Caso 1: Comportamiento de la estancia sin tratamiento acústico.

·

Caso 2: Incorporando un techo suspendido acústico, clase de absorción A, Ecophon Master A con
40mm de espesor.
T60 [s]*

Caso
Cálcul
Caso 1 – Espacio sin tratamiento acústico
Caso 2 – Techo acústico suspendido Ecophon Master A e=40mm

0,96
0,32

Recomendado
≤0.6

C50 [dB]*
Cálculo
0,44
8,98

Recomendado
≥5

G [dB]*
Cálculos
28,71
24,41

*) avg 125-4000 Hz.

Fig. 1– Comparación para cada frecuencia del tiempo de reverberación (izquierda) y claridad del habla (derecha) entre el espacio
sin material fonoabsorbente (caso 1), y el caso 2, con un techo acústico Ecophon Master A de 40mm de espesor. Se reduce un
65% el tiempo de reverberación teórico.

Nota: Se requiere ruido de fondo muy bajo, para ello se debe asegurar que el aislamiento acústico que
ofrecen los elementos constructivos sea el adecuado, de forma que el nivel sonoro existente en el
interior, dependa solo de la actividad que se desarrolla en él, no de fuentes exteriores.
Se aconseja complementar la absorción a bajas frecuencias, para eso se recomienda añadir una capa
de Ecophon Extra Bass sobre el falso techo Ecophon Master A.

Planta Baja – Sala Instrumental 1
·

Caso 1: Comportamiento de la estancia sin tratamiento acústico.

·

Caso 2: Incorporando un techo suspendido acústico, clase de absorción A, Ecophon Master A con
40mm de espesor.

·

Caso 3: Complementando la solución del caso 2, con 6,48 m² paneles fonoabsorbentes de pared
Ecophon Akusto de 40mm de espesor, repartidos en dos paredes adyacentes.
T60 [s]*

Caso
Cálcul
Caso 1 – Espacio sin tratamiento acústico

1,35

Caso 2 – Techo acústico suspendido Ecophon Master A e=40mm

0,40

Caso 3 – Complementando Caso 2 con 6,48m² Ecophon Akusto e=40mm

0,35

Recomendado

C50 [dB]*
Cálculo

Recomendado

- 1,69
≤0.6

7,17
8,85

G [dB]*
Cálculos
28,30

≥6

23,11
22,44

*) avg 125-4000 Hz.

Fig. 5– Comparación para cada frecuencia del tiempo de reverberación (izquierda) y claridad del habla (derecha) entre el espacio
sin material fonoabsorbente (caso 1), y el caso 3, con un techo suspendido acústico Ecophon Master A. Se complementa la
solución con paneles fonoabsorbentes de pared, Ecophon Akusto, e=40mm. Se reduce un 74% el tiempo de reverberación
teórico.

Nota: Se aconseja complementar la absorción a bajas frecuencias, para eso se recomienda añadir una
capa de Ecophon Extra Bass sobre el falso techo Ecophon Master A.

Planta Baja – Lenguaje Musical
·

Caso 1: Comportamiento de la estancia sin tratamiento acústico.

·

Caso 2: Incorporando un techo suspendido acústico, clase de absorción A, Ecophon Master A con
40mm de espesor.

·

Caso 3: Complementando la solución del caso 2, con 6,48 m² paneles fonoabsorbentes de pared
Ecophon Akusto de 40mm de espesor, repartidos en dos paredes adyacentes.
T60 [s]*

Caso
Cálcul
Caso 1 – Espacio sin tratamiento acústico

1,59

Caso 2 – Techo acústico suspendido Ecophon Master A e=40mm

0,42

Caso 3 – Complementando Caso 2 con 6,48m² Ecophon Akusto e=40mm

0,39

Recomendado

C50 [dB]*
Cálculo

Recomendado

- 2,52
≤0.6

6,90

G [dB]*
Cálculos
26,33

≥6

7,85

20,60
20,20

*) avg 125-4000 Hz.

Fig. 6– Comparación para cada frecuencia del tiempo de reverberación (izquierda) y claridad del habla (derecha) entre el espacio
sin material fonoabsorbente (caso 1), y el caso 3, con un techo suspendido acústico Ecophon Master A. Se complementa la
solución con paneles fonoabsorbentes de pared, Ecophon Akusto, e=40mm. Se reduce un 75% el tiempo de reverberación
teórico.

Planta Baja – Sala Instrumental 3
·

Caso 1: Comportamiento de la estancia sin tratamiento acústico.

·

Caso 2: Incorporando un techo suspendido acústico, clase de absorción A, Ecophon Master A con
40mm de espesor.

·

Caso 3: Complementando la solución del caso 2, con 6,48 m² paneles fonoabsorbentes de pared
Ecophon Akusto de 40mm de espesor, repartidos en dos paredes adyacentes.

T60 [s]*

Caso
Cálcul
Caso 1 – Espacio sin tratamiento acústico

1,31

Caso 2 – Techo acústico suspendido Ecophon Master A e=40mm

0,40

Caso 3 – Complementando Caso 2 con 6,48m² Ecophon Akusto e=40mm

0,34

*) avg 125-4000 Hz.

Recomendado

C50 [dB]*
Cálculo

Recomendado

- 1,53
≤0.6

7,19
9,19

G [dB]*
Cálculos
28,90

≥6

23,83
23,03

Fig. 7– Comparación para cada frecuencia del tiempo de reverberación (izquierda) y claridad del habla (derecha) entre el espacio
sin material fonoabsorbente (caso 1), y el caso 3, con un techo suspendido acústico Ecophon Master A. Se complementa la
solución con paneles fonoabsorbentes de pared, Ecophon Akusto, e=40mm. Se reduce un 75% el tiempo de reverberación
teórico.

Nota: Se aconseja complementar la absorción a bajas frecuencias, para eso se recomienda añadir una
capa de Ecophon Extra Bass sobre el falso techo Ecophon Master A.

Planta Baja – Práctica Vocal 4
·

Caso 1: Comportamiento de la estancia sin tratamiento acústico.

·

Caso 2: Incorporando un techo suspendido acústico, clase de absorción A, Ecophon Master A con
40mm de espesor.

·

Caso 3: Complementando la solución del caso 2, con 6,48 m² paneles fonoabsorbentes de pared
Ecophon Akusto de 40mm de espesor, colocado en una de las paredes longitudinales.
T60 [s]*

Caso
Cálcul
Caso 1 – Espacio sin tratamiento acústico

1,59

Caso 2 – Techo acústico suspendido Ecophon Master A e=40mm

0,45

Caso 3 – Complementando Caso 2 con 6,48m² Ecophon Akusto e=40mm

0,38

Recomendado

C50 [dB]*
Cálculo

Recomendado

- 2,57
≤0.6

6,66
8,51

G [dB]*
Cálculos
29,07

≥6

23,48
22,71

*) avg 125-4000 Hz.

Fig. 8– Comparación para cada frecuencia del tiempo de reverberación (izquierda) y claridad del habla (derecha) entre el espacio sin
material fonoabsorbente (caso 1), y el caso 3, con un techo suspendido acústico Ecophon Master A. Se complementa la solución con
paneles fonoabsorbentes de pared, Ecophon Akusto, e=40mm. Se reduce un 76% el tiempo de reverberación teórico.

Planta Baja – Práctica Vocal 5
·

Caso 1: Comportamiento de la estancia sin tratamiento acústico.

·

Caso 2: Incorporando un techo suspendido acústico, clase de absorción A, Ecophon Master A con
40mm de espesor.

·

Caso 3: Complementando la solución del caso 2, con 3,24 m² paneles fonoabsorbentes de pared
Ecophon Akusto de 40mm de espesor, colocado en una de las paredes longitudinales.
T60 [s]*

Caso
Cálcul
Caso 1 – Espacio sin tratamiento acústico

1,20

Caso 2 – Techo acústico suspendido Ecophon Master A e=40mm

0,43

Caso 3 – Complementando Caso 2 con 3,24m² Ecophon Akusto e=40mm

0,35

Recomendado

C50 [dB]*
Cálculo

Recomendado

- 0,94
≤0.6

7,07

G [dB]*
Cálculos
31,98

≥6

9,44

27,45
26,50

*) avg 125-4000 Hz.

Fig. 9– Comparación para cada frecuencia del tiempo de reverberación (izquierda) y claridad del habla (derecha) entre el espacio sin
material fonoabsorbente (caso 1), y el caso 3, con un techo suspendido acústico Ecophon Master A. Se complementa la solución con
paneles fonoabsorbentes de pared, Ecophon Akusto, e=40mm. Se reduce un 70% el tiempo de reverberación teórico.

Planta Baja – Sala instrumental 6
·

Caso 1: Comportamiento de la estancia sin tratamiento acústico.

·

Caso 2: Incorporando un techo suspendido acústico, clase de absorción A, Ecophon Master A con
40mm de espesor.

T60 [s]*

Caso
Cálcul
Caso 1 – Espacio sin tratamiento acústico
Caso 2 – Techo acústico suspendido Ecophon Master A e=40mm

2,44
0,49
*) avg 125-4000 Hz.

Recomendado
≤0.6

C50 [dB]*
Cálculo
- 4,79
6,00

Recomendado
≥6

G [dB]*
Cálculos
25,61
18,60

Fig. 10– Comparación para cada frecuencia del tiempo de reverberación (izquierda) y claridad del habla (derecha) entre el espacio sin
material fonoabsorbente (caso 1), y el caso 2, con un techo suspendido acústico Ecophon Master A. Se reduce un 79% el tiempo de
reverberación teórico.

Nota: Se aconseja complementar la absorción a bajas frecuencias, para eso se recomienda añadir una
capa de Ecophon Extra Bass sobre el falso techo Ecophon Master A.

Planta Primera – Sala Assaig I Dansa
·

Caso 1: Comportamiento de la estancia sin tratamiento acústico.

·

Caso 2: Incorporando un techo suspendido acústico, clase de absorción A, Ecophon Master A con
40mm de espesor.

·

Caso 3: Complementando la solución del caso 2, con 6,48 m² paneles fonoabsorbentes de pared
Ecophon Akusto de 40mm de espesor, colocado en una de las paredes longitudinales.
T60 [s]*

Caso
Cálcul
Caso 1 – Espacio sin tratamiento acústico

1,56

Caso 2 – Techo acústico suspendido Ecophon Master A e=40mm

0,57

Caso 3 – Complementando Caso 2 con 6,48m² Ecophon Akusto e=40mm

0,41

Recomendado

C50 [dB]*
Cálculo

Recomendado

- 2,45
≤0.6

5,12
7,84

G [dB]*
Cálculos
29,43

≥6

23,17
21,94

*) avg 125-4000 Hz.

Fig. 5– Comparación para cada frecuencia del tiempo de reverberación (izquierda) y claridad del habla (derecha) entre el espacio sin
material fonoabsorbente (caso 1), y el caso 3, con un techo suspendido acústico Ecophon Master A. Se complementa la solución con
paneles fonoabsorbentes de pared, Ecophon Akusto, e=40mm. Se reduce un 73% el tiempo de reverberación teórico.
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3.4.4 TRANSPORTS
En aquest projecte que ens ocupa, correspondrà a la instal.lació d’un Plataforma
salvaescales a 180º, per fer accessible la planta baixa de l’edifici, la qual es realitzarà
en el lateral de l’escala exterior d’entrada, amb la demolició parcial de la barandilla, per
poder realitzar l’accés al replà, ja que la rampa que hi havia s’ha enderrocat per no
complir la normativa actual.
La plataforma salvaescales, es realitzarà a sobre de l’anivellament de paviment
afectat, amb les mesures i característiques que es detallen a continuació. Tindrà unes
mides aproximades de 1250*800mm de plataforma per tal de poder albergar la cadira
de rodes, amb barandilles de protecció d’uns 110cm alçada, i amb la corresponent
porta del nivell superior del desnivell, amb un pes de fins a 300kg, recorregut de
150cm, i una potència de 370w.

Vista real plataforma
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Plataforma tipus PH-300 de Thyssenkrupp o similar
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3.5 EVACUACIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
S’ha tingut en conte en la comprovació de la planta baixa, els elements d’evacuació
que ens ocupen, com les portes de sortida de l’edifici i mesures, tant per accessibilitat
com per la protecció i evacuació contra incendis, i que es detallen a continuació:
SI 1 – Propagació Interior
Pel que fa a la propagació interior, l’edifici constituirà UN sol sector d’incendi, degut
a que la superfície total no supera els 4.000 m2, contemplats en l’ús Docent; tot i això,
actualment, està sectoritzarat la planta baixa o semisoterrada de les altres dues
plantes (primera i segona), amb una porta tallafoc en la planta primera a través del
recinte de l’escala.
La reacció dels elements enfront del foc serà el següent:
Tabla 4.1 Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos
Revestimientos(1)
Situación del elemento

De techos y
paredes(2)(3)

Zonas ocupables(4)

C-s2,d0

Pasillos y escaleras protegidos

B-s1,d0

Aparcamientos y recintos de riesgo especial (5)

B-s1,d0

Espacios ocultos no estancos, tales como
patinillos, falsos
techos y suelos elevados (excepto los existentes
dentro de
las viviendas) etc. o que siendo estancos,
contengan instalaciones
susceptibles de iniciar o de propagar un incendio.

B-s3,d0

De suelos(2)
EFL
CFL-s1
BFL-s1

BFL-s2 (6)

SI 2 – Propagació Exterior
En aquest apartat hi ha que dir que el nostre edifici és autònom, amb estructura pròpia
d’incendi, per tant, aplicarem la propagació exterior segons el quadre següent amb
una resistència al foc mínima del parament de separació de mitgera EI 120.
Pel que fa a propagació horitzontal, en cas que les façanes del nostre edifici i de
l’adjacent (o altre sector incendi), tinguessin una resistència al foc ≤ EI 60, les seves
obertures compliran les distàncies mínimes que prescriu el CTE, que són les següents:
α= 0º
α= 45º
α= 60º

d = 3,00 m
d = 2,75 m
d = 2,50 m

α= 90º
α= 135º
α= 180º

d = 2,00 m
d = 1,25 m
d = 0,50 m
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Pel que fa a la propagació vertical, entre dos sectors d’incendi hi haurà una franja
mínima d’un metre, en cas de tenir façanes amb una resistència al foc ≤ EI 60, o bé,
en cas de tenir sobresortint complirà la equació que tindrà el desenvolupament d’un
metre, tenint en conte l’amplada del cos sobresortint.
En el cas de les Cobertes, la resistència al foc entre dos sectors d’incendi dels
elements serpa d’un REI 60 com a mínim i amb una amplada superior a 50cm per
cada sector amb una franja mínima d’un metre.
SI 3 – Evacuació ocupants
Nombre d’Ocupants
Pel que fa a la ocupació d’aquest edifici es considerarà segons el CTE, les ocupacions
següents, segons es detallen:
PLANTA BAIXA (SEMISOTERRANI) - OCUPACIÓ
PLANTA BAIXA
Aula S13
Aula S12
Aula S11
Serveis Higiènics
Distribuïdor S1
Distribuïdor S2
Estudi Grabació
Sala Grabació
Escala PB
OCUPACIÓ TOTAL PLANTA BAIXA

Superficie
(m 2)
59,10
16,48
13,85
9,66
13,07
6,00
8,44
13,31
13,05

Rati
Ocupaci
2
ó
(m /pers)
1,50
40
1,50
11
1,50
10
3,00
4
10,00
2
10,00
1
5,00
2
1,50
9
10,00
2
81

PLANTA PRIMERA - ACCES
PLANTA PRIMERA
Hall-Distribuïdor-pas
Bany adaptat 1
Bany adaptat 2
Sala Instruments
Llenguatge músico-instrumental Grup
Sala Instruments
Llenguatge musical - Pràctica Vocal
Pràctica Vocal
Sala Instruments
Traster
Sala professors
OCUPACIO TOTAL P.PRIMERA

Superficie
(m2)
53,58
5,89
4,09
23,33
43,57
20,15
24,33
8,31
18,20
10,05
16,92

Rati
(m /pers)
10,00
3,00
3,00
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
10,00
1,50
2

Ocupació
6
2
2
16
30
14
17
6
13
2
12
120,00
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PLANTA SEGONA
Superficie
(m2)
77,26
19,40
10,47
10,20
8,69

PLANTA SEGONA
Sala assaigs I Dansa
Mediateca
Distribuïdor
Servei Dones
Servei Homes
OCUPACIO TOTAL P. SEGONA

Rati
(m /pers)
1,50
1,50
10,00
3,00
3,00

Ocupació

2

52
13
2
4
3
74,00

Nombre de Sortides i Longitud dels recorreguts evacuació
L’edifici actual compta de TRES sortides d’Edifici, dues en planta baixa
(semisoterrani) , i una en planta primera (accés principal edifici), suficient per a l’ús
DOCENT al que està destinat, amb una capacitat d’Evacuació de fins detallat a
continuació:
NOMBRE DE SORTIDES PLANTA O EDIFICI
Planta /
PLANTA SEGONA
Edifici
Sortida SP-2.1
P

E

Ocupació
Total
120,00

E
E

Ocupació
Total
41,00
40,00

PLANTA PRIMERA (ACCÉS EDIFICI)
Sortida SED-1
PLANTA BAIXA (SEMISOTERRANI)
Sortida SED-2
Sortida SED-3

Ocupació
Total
74,00

275,00

CAPACITAT TOTAL

Amplada

Capacitat

1,09

174,00

Amplada

Capacitat

2,00

320,00

Amplada

Capacitat

0,80
1,03

128,00
164,00

pers.

786,00

Compleix

Compleix

Compleix
Compleix
pers.

Per tant, la longitud dels recorreguts d’evacuació fins a un espai exterior segur, pot ser
de fins a 50 m, ja que tenen més d’una sortida de planta, i no han de salvar més de
dos metres de desnivell, en ocupació menor a 100 persones.
Dimensionat dels elements d’evacuació
El dimensionat dels diferents elements d’evacuació es realitzarà amb els següents
criteris:
PLANTA BAIXA (SEMISOTERRANI)
Tipus Element

Portes i passos
Passadissos i rampes
Escales no protegides
evacuació descendent
Portes i passos
Escales protegides

Dimensionat

Resultat
P/x

Projecte

C= Compleix
NC= No Comp.

A ≥ P / 200 ≥ 0,80 m
A ≥ P / 200 ≥ 1,00 m

0,41
0,41

0,80
1,00

C
C

A ≥ P / 160
A ≥ P / 200 ≥ 0,80 m
E ≤ 3 S + 160 As

0,51
0,00
81,00

0,80
0,80
≤ 199,12

C
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PLANTA PRIMERA (ACCÉS PRINCIPAL)
Dimensionat

Resultat
P/x

Projecte

C= Compleix
NC= No Comp.

A ≥ P / 200 ≥ 0,80 m
A ≥ P / 200 ≥ 1,00 m

0,60
0,60

0,80
1,00

C
C

Dimensionat

Resultat
P/x

Projecte

C= Compleix
NC= No Comp.

A ≥ P / 200 ≥ 0,80 m
A ≥ P / 200 ≥ 1,00 m

0,37
0,37

0,80
1,00

C
C

A ≥ P / 160
A ≥ P / 200 ≥ 0,80 m
E ≤ 3 S + 160 As

0,46
0,00
74,00

0,80
0,80
≤199,15

C

Tipus Element

Portes i passos
Passadissos i rampes

Tipus Element

Portes i passos
Passadissos i rampes
Escales no protegides
evacuació descendent
Portes i passos
Escales protegides

Protecció de les escales d’evacuació
La protecció de les escales d’evacuació depen de l’alçada d’evacuació i de l’ús previst
de l’edifici segons el quadre següent:
Escales per evacuació descendent
Ús previst
Residencial Vivenda
Administratiu, Docent
Comercial, Pública
Concurrència
Residencial Públic
Hospitalari
Zona hospitalització o
tractament intensiu
Altres zones
Aparcament

No protegida

Protegida

h ≤ 14 m
h ≤ 14 m

h ≤ 28 m
h ≤ 28 m

h ≤ 10 m

h ≤ 20 m

Baixa més una

h ≤ 28 m

No s’admet

h ≤ 14 m

h ≤ 10 m
No s’admet

h ≤ 20 m
No s’admet

Escales per evacuació ascendent
Ús previst
No protegida
Aparcament
No s’admet
Altres Usos:
h ≤ 2,80 m S’admet en qualsevol cas
2,80 < h ≤ 6,00 m
P ≤ 100 persones
h > 6,00 m
No s’admet

Especialment
protegida

S’admet en qualsevol cas

Protegida
No s’admet

Especialment protegida

S’admet en qualsevol cas
S’admet en qualsevol cas
S’admet en qualsevol cas

S’admet en qualsevol cas

Portes en recorreguts d’evacuació
Són d’eix vertical, i en el sentit de l’evacuació, ja que correspon a més de 100
persones.
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Senyalitzció dels elements d’evacuació
Les senyalitzacions de sortida, d’ús habitual o d’emergència, es col.locaran d’acord a
la norma UNE 23034:1998, i d’acord amb els seus criteris.
Con es tracta d’un edifici residencial vivenda no és d’aplicació en aquest projecte.
Control de Fums d’incendi
No procedeix en aquest projecte
SI 4 – Detecció, control i extinció d’incendis
Dotació de protecció contra incendis
No és d’aplicació al tractar-se d’Ús DOCENT, i tenir menys de 2.000 m2 de superfície,
una alçada inferior a 28m, ni de 1000 m2 corresponent per al sistema d’alarma.
De totes maneres SI es col.locaran un extintor de pols seca de 6kg, i eficàcia 21A113B, cada 15m de recorregut com a màxim.
Senylaització de les instal.lacions de protecció contra incendis
En cas de tenir que senylaitzar-se l’edifici, es realitzarà d’acord amb la UNE 23033-1.
SI 5 – Intervenció dels bombers
Condicions aproximació i entorn
Aproximació dels edificis
Els vials d’aproximació tindran que tenir una ampla lliure mínima de 3,50m, una alçada
lliure o de gàlib de 4,50 m i una capacitat portant del vial de 20,00 kN/m2.
En trams corbats el carril de rodadura estarà comprés entre els 5,30 i els 12,50 m de
radi, amb una amplada lliure de circul.lació de 7,20 m.
Entorn dels edificis
No ens afecta en aquest projecte ja que l’edifici té una alçada d’evacuació descendent
menor a 9 m.
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SI 6 – Resistència al foc de l’estructura
La resistència al foc dels elements estructurals principals estarà en funció de l’ús i
alçades de l’edifici, d’acord amb les taules següents:
Resistència al foc suficient dels elements estructurals
Plantes sobre rasant
Plantes
Alçada d’evacuació de l’edifici
Ús del sector d’incendi considerat
soterrani
< 15m
<28 m
≥ 28 m
Vivenda Unifamiliar
R 30
R 30
Residencial Vivenda, Residencial
Públic
R 120
R 60
R 90
R 120
Docent, Administratiu
Comercial, Pública concurrència,
R 120
R90
R 120
R 180
Hospitalari
Aparcament (edifici ús exclusiu o
R 90
situat a sobre d’altre ús)
Aparcament (situat sota ús diferent)
R 120
Resistència al foc suficient dels elements estructurals de zones de risc
especial integrades en edificis
Risc especial baix
R 90
Risc especial mig
R 120
Risc especial alt
R 180
Altres tipus d’instal.lacions, no es preveuen en aquest projecte.
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4 – JUSTIFICACIÓ DE LA NORMATIVA
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4.1 NORMATIVA APLICABLE
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Normativa tècnica general d’Edificació

maig 2018

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de
edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es
faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la
construcció vigents.
És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el projecte
s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció.
Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.
El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic de
l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir
present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN.
Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, equips i
sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva
89/106/CEE de productes de construcció, i els Decrets i normes harmonitzades que la despleguen.
En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva
aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació
complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color negre la normativa
d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions
municipals.
Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en funció del seu
abast i dels usos previstos.

Nota:
Color negre: legislació d’àmbit estatal
Color granate: legislació d’àmbit autonòmic
Color blau: legislació d’àmbit municipal
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Normativa tècnica general d’Edificació

Normativa tècnica general d’Edificació
Aspectes generals
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art.
105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en
matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/
1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción
RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)
Certificado final de dirección de obras
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ

Ús de l’edifici
Habitatge
Llei de l'habitatge
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008)
Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat
D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a l’interior
de l’habitatge.
Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges
D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres.

Llocs de treball
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”.
(O. 09/03/1971)
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos
RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016)

Altres usos
Segons reglamentacions específiques
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Accessibilitat
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios
públicos urbanizados y edificaciones
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso
universal.
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA
CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Llei d’accessibilitat
Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014)
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC 24/3/95)

Seguretat estructural
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Seguretat en cas d’incendi
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)
Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10.
Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012)
Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona)

Seguretat d’utilització i accessibilitat
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA
CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat
SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes
SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades
SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”
SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament
SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp
SUA-9 Accessibilitat
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
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Salubritat
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Salubritat, HS
CTE DB HS Document Bàsic Salubritat
HS 1 Protecció enfront de la humitat
HS 2 Recollida i evacuació de residus
HS 3 Qualitat de l’aire interior
HS 4 Subministrament d’aigua
HS 5 Evacuació d’aigües
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Protecció enfront del soroll
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR
CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Ley del ruido
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003)
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007)
Llei de protecció contra la contaminació acústica
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)
Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Ordenances municipals

Estalvi d’energia
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE
CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia
HE-0 Limitació del consum energètic
HE-1 Limitació de la demanda energètica
HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques
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 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció
d'errades (BOE 08/11/2013)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI

Sistemes estructurals
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació
CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments
CTE DB SE A Document Bàsic Acer
CTE DB SE M Document Bàsic Fusta
CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica
CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural
RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)
Instrucció d'Acer Estructural EAE
RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)
El RD especifica que el seu àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i
que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació.
NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis
d’habitatges
O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

Sistemes constructius
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat
CTE DB 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 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC: 24/3/95)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
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Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis
Instal·lacions d’ascensors
Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores
RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016)
Reglamento de aparatos elevadores
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81)
Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD 1314/1997, excepte els
articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23.
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,
RD 88/2013 (BOE 22/2/2013)
Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención
Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92)
Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81)
Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas
Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97)
Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso
Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98)
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005)
Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08)
Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87)
Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda.
Instrucció 6/2006
Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors”
del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre
Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013)
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Instal·lacions de recollida i evacuació de residus
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Ordenances municipals

Instal·lacions d’aigua
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Criterios sanitarios del agua de consumo humano
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries
RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics
de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya)
D 202/98 (DOGC 06/08/98)
Ordenances municipals

Instal·lacions d’evacuació
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)
Ordenances municipals
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Instal·lacions tèrmiques
CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE)
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció
d'errades (BOE 08/11/2013)
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions
Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia
RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias
RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Instal·lacions de ventilació
CTE DB HS 3 Calidad del aire interior
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2008 (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) i les seves modificacions.
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Instal·lacions de combustibles
Gas natural i GLP
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias.
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos
RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)
Reglamento general del servicio público de gases combustibles
D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones
O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa
al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”,
aprovat pel RD 919/2006

Gas-oil
Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio"
RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999)
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Instal·lacions d’electricitat
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014)
CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques
Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias, ITC-LAT 01 a 09
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación
RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)
Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)
Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia
RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011)
Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)
Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç
Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)
Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús no inscrites al
Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC)
Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)
Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió
Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines
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Instal·lacions d’il·luminació
CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció
d'errades (BOE 08/11/2013)
CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn
Llei 6/2001 (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació

Instal·lacions de telecomunicacions
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el
interior de las edificaciones
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)
Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011
ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011)
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de
TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior
de los edificios
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)

Instal·lacions de protecció contra incendis
RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios
RD 513/2017 (BOE 12/6/2017)
Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices
O 16.04.98 (BOE: 20.04.98)
CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Instal·lacions de protecció al llamp
CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
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Certificació energètica dels edificis
Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios
Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013)

Control de qualitat
Marc general
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control
RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)
Control de qualitat en l'edificació d’habitatges
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995.
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de
resistencia frente al fuego
RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados
R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08.
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)
RC-16 Instrucción para la recepción de cementos
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016)
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)

Gestió de residus de construcció i enderrocs
Text refós de la Llei reguladora dels residus
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009)
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010)
Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20)
RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018)
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002)
Residuos y suelos contaminados
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)
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Llibre de l’edifici
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003.
art. 105
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge
D 67/2015 (DOGC 7/8/2015)
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4.2 JUSTIFICACIÓ ANNEXES

_____________________________________________________________________
andreu queral moliné–arquitecte c. Major 46 43570- Santa Bàrbara aqueralm @coac.net

_____________________________________________________________________
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4.2.1

Justificació del Codi d’Accessibilitat Reial Decret 135/95, Llei 13/2014
RD 173/10 - O.VIV 561/10 i DB-SUA (SU9)

_____________________________________________________________________
andreu queral moliné–arquitecte c. Major 46 43570- Santa Bàrbara aqueralm @coac.net

_____________________________________________________________________
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Just if icació de l’access ibilitat a l’edif icació

Ú s pú b l ic i ú s p r i va t

DB SUA / D135/95

( no h ab i ta tg e)

ACCESSIBILITAT
EXTERIOR

D . 1 35 /1 995 C od i d ’ac ces s ib i l it a t

CTE DB SUA : SUA-9 Accessib ilitat

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

Edificis o establiments d’ús públic:

! Itinerari accessible per a tots els edificis

! Itinerari adaptat o practicable
* segons ús de l’edifici ! taula d’usos públics

✔

✔

(s’exclouen els habitatges unifamiliars aïllats i
adossats sense elements comuns)

Comunicació de
l’edificació amb:
- via pública
- zones comunes ext,
elements annexos.

DECRET 135/1995 “Codi d’accessibilitat” i CTE DB SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat”

! Itinerari practicable
* edificis ! PB + 2PP
* edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor
! Itinerari adaptat
* edificis amb habitatges adaptats

ACCESSIBILITAT
VERTICAL

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

Mobilitat entre plantes
(necessitat
d’ascensor o previsió
del mateix)

Edificis o establiments d’ús públic:

! Itinerari accessible amb ascensor accessible
o rampa accessible, en els següents supòsits:

! Itinerari adaptat o practicable
* segons ús de l’edifici ! taula d’usos públics

✔

Edificis o establiments d’ús privat:

juliol de 2010
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Edificis o establiments d’ús privat:

! Itinerari practicable:
* edificis ! PB + 2PP que no disposin d’ascensor
* edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor
* aparcaments > 40places

✔

* edificis > PB + 2PP
2
* edificis / establiments amb Su > 200 m
(exclosa planta accés)
2
* plantes amb zones d’ús públic amb Su > 100 m
* plantes amb elements accessibles

Comunicació de les
entitats amb:
- planta accés
(via pública)
- espais, instal·lacions
i dependències d’ús
comunitari

ACCESSIBILITAT
HORITZONTAL

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

Mobilitat en una
mateixa planta

Edificis o establiments d’ús públic:

! Itinerari accessible que comuniqui el punt d’accés
de la planta amb:

! Itinerari adaptat o practicable que comuniqui
el punt d’accés de la planta amb:
* elements adaptats ! taula d’usos públics

✔

✔

* zones d’ús públic
* origen d’evacuació de les zones d’ús privat
* tots els elements accessibles

Edificis o establiments d’ús privat:
! Itinerari practicable que comuniqui el punt d’accés
de la planta amb:
* entitats o espais
* dependències d’ús comunitari
Comunicació punt d’
accés a la planta amb:
- les entitats o espais
- instal·lacions i
dependències d’ús
comunitari

Referència de projecte

ESCOLA MÚSICA ALCANAR
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DECRET 135/1995 “Codi d’accessibilitat” i CTE DB SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat”

- Amplada: ! 0,90 m

ESCOLA MÚSICA ALCANAR

- Accés a l’edifici:
S’admet un desnivell ! 2 cm que s’arrodonirà o
s’aixamfranarà el cantell a un màxim de 45º.

- No hi ha d’haver cap escala ni graó aïllat.

* tindran un sòcol inferior ! 0,30m d’alçada, llevat de que
el vidre sigui de seguretat.
* visualment tindran una franja horitzontal d’amplada
! 0,05 m, a 1,50 m d’alçada i amb marcat contrast de color.

- Portes de vidre:

! 0,80 m les portes de 2 o més fulles, una d’elles serà ! 0,80 m
- Alçada: ! 2,00 m
- Espai lliure de gir:
a les dues bandes d’una porta es pot inscriure un "1,50 m.
(sense ser escombrat per l’obertura de la porta).
S’exceptua a l’interior de la cabina de l’ascensor
- Manetes: s’accionen mitjançant mecanismes de pressió
o palanca.

- Amplada:

- Paviment: és no lliscant

- Canvis de direcció: l’amplada de pas ha de permetre
inscriure un "1,20 m
- Espai lliure de gir a cada planta on es pugui inscriure
un cercle de "1,50m.

- Alçada: ! 2,10 m, lliure d’obstacles en tot el seu recorregut

Referència de projecte

GRAONS

PORTES
garantiran

PARÀMETRES
GENERALS

✔

✔

✔

- No s’admeten graons

- Portes de vidre:
* classificació a impacte, com a mínim, (3 - B/C - 3)
* si no disposen d’elements que permetin la seva
identificació (portes, marcs) es senyalitzaran segons
apartat 1.4 (DB SUA-2)

- Mecanismes d’obertura i tancament:
* altura de col·locació : 0,80m # 1,20m
* funcionament a pressió o palanca i maniobrables amb
una sola ma, o bé són automàtics
* distància del mecanisme d’obertura a cantonada !0,30m

- Espai de gir: a les dues bandes d’una porta hi ha un espai horitzontal
"1,20 m. (sense ser escombrat per l’obertura de la
porta)

- Amplada: ! 0,80 m (mesurada en el marc i aportada per 1 fulla)
(en posició de màx. obertura " amplada lliure de pas
reduït el gruix de la fulla ! 0,78 m)
- Alçada: ! 2,00 m

- Senyalització dels itineraris accessibles:
mitjançant símbol internacional d’accessibilitat, SIA i
fletxes direccionals, si es fa necessari en edificis d’ús
privat quan hi hagi varis recorreguts alternatius.
sempre en edificis d’ús públic
amb bandes de senyalització visuals i tàctil
sempre en edificis d’ús públic per a l’itinerari accessible
que comunica la via pública amb els punts d’atenció o
“crida” accessibles. (característiques segons SUA-9 2.2)

- Pendent: " 4% (longitudinal)
" 2% (transversal)

- Paviment: grau de lliscament segons ús i ubicació (SUA-1)
* no conté elements ni peces soltes (graves i sorres)
pelfuts-moquetes: encastats o fixats al terra
* sols resistents a la deformació (permeten circulació i
arrastrada d’elements pesats, cadires roda, etc,

- Espai de gir: " ! 1,50 m (lliure d’obstacles)
* al vestíbul d’entrada (o portal),
* al fons de passadissos de >10m,
* davant ascensors accessibles o espai per a previsió

- Amplada: ! 1,20 m
S’admet estretaments puntuals: A ! 1,00m per a longitud
"0,50m i separat 0,65m de canvis direcció /forats de pas
- Alçada: ! 2,20 m en general (2,10m per a ús restringit)
- Canvis de direcció: no es contempla (amplada pas 1,20 m)

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

AC C E S S I B L E (DB SUA)

✔

Itineraris

AD AP T AT ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )

Ú s pú b l ic i ú s p r i va t ( n o h ab i tat g e)

Just if icació de l’access ibilitat a l’edif icació

- Accés a l’edifici:
En els edificis amb obligatorietat d’instal·lació d’ascensor, només
s’admet l’existència d’un graó, d’alçada $ 12cm, a l’entrada de l’edifici.

- No inclou cap tram d’escala.
- A les dues bandes d’un graó hi ha un espai lliure pla amb una fondària
mínima de 1,20 m. L’alçada d’aquest graó és ! 14 cm.

- Amplada: ! 0,80 m
- Alçada: ! 2,00 m
- Espai lliure de gir, a les dues bandes d’una porta es pot inscriure
un cercle de " 1,20 m, sense ser escombrat
per l’obertura de la porta . (S’exceptua a l’interior
de la cabina de l’ascensor)
- Manetes: s’accionen mitjançant mecanismes de pressió o palanca.

- Canvis de direcció: l’amplada de pas ha de permetre
inscriure un cercle de " 1,20 m.

- Alçada: ! 2,10 m, lliure d’obstacles en tot el seu recorregut

- Amplada: ! 0,90 m

P R AC T I C AB L E ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )

DB SUA / D135/95
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DECRET 135/1995 “Codi d’accessibilitat” i CTE DB SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat”

- Els replans intermedis tindran una llargada
mínima de 1,50 m en la direcció de circulació.

ESCOLA MÚSICA ALCANAR

- Barreres - Baranes: a ambdós costats
protecció, - Passamans:
Passamans situats a una alçada entre 0,90 i 0,95m amb
disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i
i
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub
Elements
protectors: rodó de " entre 3 i 5 cm, separat ! 4 cm dels
paraments verticals.
- Element de protecció lateral: es disposa
longitudinalment amb una alçària ! 10 cm per
sobre del terra (evitar la sortida accidental de rodes i
bastons)

- Replans:

- La llargada de cada tram és $ 20 m.
- En la unió de trams de diferent pendent
es col·loquen replans intermedis.
- A l’inici i al final de cada tram de rampa hi ha
un replà de 1,50 m de llargada mínima.
✔

S’admet $ 2% en rampes exteriors

- Trams:

- transversal:

✔

$ 12% trams < 3m de llargada
$ 10% trams entre 3 i 10m de llargada
$ 8% trams > 10m de llargada

AD AP T AT ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )

- Pendents - longitudinal:

Referència de projecte

RAMPES

Itineraris

Just if icació de l’access ibilitat a l’edif icació

- Barreres de
protecció,
Passamans
i
Elements
protectors:

- Replans:

- Trams:

- Pendents

✔

$ 2%

- Barrera protecció: desnivell > 0,55m
- Passamans: per a rampes amb:
p ! 6% i desnivell > 18,5cm.
* continus i als dos costats a una altura entre 0,90m 1,10m, i
* un altre a una altura entre 0,65 - 0,75m
* trams de rampa de l > 3m " prolongació
horitzontal dels passamans > 0,30m en els extrems
* seran continus, ferms i es podran agafar fàcilment,
separats del parament ! 0,04m i el sistema de
subjecció no interfereix el pas continu de la ma
- Elements de protecció lateral: per als costats
oberts de les rampes amb p ! 6% i desnivell >
18,5cm i amb una alçària ! 10 cm

- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es
situen a > 1,50m de l’arrencada d’un tram

- entre trams amb canvi de direcció:
l’amplada de la rampa no es reduirà

- entre trams d’una mateixa direcció:
amplada ! la de la rampa
longitud ! 1,50 m (mesurada a l’eix)

- llargada màxima tram $ 9 m.
- amplada ! 1,20m
- rectes o amb radi de curvatura ! 30m
- a l’inici i al final de cada tram hi ha una superfície
horitzontal ! 1,20m de long. en la direcció de la
rampa

- transversal:

- longitudinal: $ 10%
trams < 3m de llargada
$ 8%
trams < 6m de llargada
4< p $ 6% trams < 9m de llargada

AC C E S S I B L E (DB SUA)

✔

✔

✔

✔

Ú s pú b l ic i ú s p r i va t ( n o h ab i tat g e)

(als dos extrems d’una rampa hi ha un espai lliure
amb una fondària de 1,20 m)

- En els dos extrems d’una rampa hi ha un espai
lliure amb una fondària de 1,20 m.

- Barreres - Passamà: com a mínim a un costat
protecció, - El passamà està situat a una alçada entre
Passamans
0,90 i 0,95 m.
i
Elements
protectors:

- Replans:

- Trams:

- Pendents - longitudinal: $ 12% per a trams $ 10 m de llargada
- transversal: s’admet $ 2% en rampes exteriors

P R AC T I C AB L E ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )

DB SUA / D135/95
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DECRET 135/1995 “Codi d’accessibilitat” i CTE DB SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat”

- de la cabina: són automàtiques
- del recinte: són automàtiques

- Portes

✔

- Senyalització:

- La cabina en disposa a una alçada entre
0,90 i 0,95 m.

- Passamans:

ESCOLA MÚSICA ALCANAR

- Indicació del nombre de cada planta amb
número en alt relleu (dimensió !10 x 10 cm)
i col·locat a una alçada d’1,40m des del terra
(al costat de la porta de l’ascensor)

- Han de tenir un disseny anatòmic (permet
adaptar la ma) amb una secció igual o
equivalent a la d’un tub rodó de diàmetre
entre 3 i 5 cm, separat, com a mínim, 4 cm
dels paraments verticals.

- Alçada de col·locació: entre 1,00 i 1,40 m
respecte al terra.
- Han de tenir la numeració en Braille o en relleu.

- Botoneres:

- amplada: ! 0,80 m.
- davant de les portes es pot inscriure un
"1,50 m.

- sentit d’accés ! 1,40 m
- sentit perpendicular ! 1,10 m

cabina

AD AP T AT ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )

- Dimensions

Referència de projecte

ASCENSOR

Itineraris

Just if icació de l’access ibilitat a l’edif icació

✔

- Su > 1000m2 (exclosa planta accés)
*1 porta o 2 enfrontades " 1,10 x 1,40m
*2 portes en angle " 1,40 x 1,40m

- Su ! 1000m2 (exclosa planta accés)
*1 porta o 2 enfrontades " 1,00 x 1,25m
*2 portes en angle " 1,40 x 1,40m

✔

- Segons norma UNE EN 81-70:2004 “Accesibilidad a
los ascensores de personas, incluyendo personas con
discapacidad”.

- Segons norma UNE EN 81-70:2004 “Accesibilidad a
los ascensores de personas, incluyendo personas con
discapacidad”.

- Senyalització: - mitjançant símbol internacional d’accessibilitat, SIA
- indicació del nombre de la planta en Braille i aràbic
en alt relleu col·locat a una alçada entre 0,80m i
1,20m (brancal dret en el sentit de sortida de la
cabina)

- Passamans:

- Botoneres:

- Paràmetres generals:
Compleix la norma UNE EN 81-70:2004 “Accesibilidad a los ascensores de
personas, incluyendo personas con discapacidad”.

- Dimensions
cabina:

AC C E S S I B L E (DB SUA)

✔

✔

✔

✔

✔

Ú s pú b l ic i ú s p r i va t ( n o h ab i tat g e)

- Botoneres:

- Portes:

- Dimensions
cabina:

- Alçada de col·locació: entre 1,00 i 1,40 m
respecte al terra

- davant de les portes es pot inscriure un "1,20 m
sense ser escombrat per l’obertura de la porta

- amplada: ! 0,80 m.

- de la cabina: són automàtiques
- del recinte: podes ser automàtiques o manuals

- sentit d’accés ! 1,20 m
- sentit perpendicular ! 0,90 m
- superfície ! 1,20 m2

P R AC T I C AB L E ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )

DB SUA / D135/95
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Just if icació de l’access ibilitat a l’edif icació

Ú s pú b l ic i ú s p r i va t

DB SUA / D135/95

( no h ab i ta tg e)

Escales. Configuració

ESCALES

D ’ Ú S P Ú B L I C ( Ad a p t a d e s ) ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )

D ’ Ú S P Ú B L I C (DB SUA-1)

- Amplada

- Amplada

- en funció de l’ús i del nombre de persones, taula 4.1 SUA-1
- " 1,00m si comunica amb una zona accessible

- Altura de pas ! 2,10 m

- Altura de pas

! 2,20 m

- Graons:

- Graons:

- frontal 0,13 " F " 0,175m

! 1,00 m

- frontal F " 0,16m

- estesa, E ! 0,28m

- estesa, E ! 0,30m

- 0,54m " 2F +E " 0,70m (al llarg de tota l’escala)

(si la projecció en planta no és recta, l’estesa,
E ! 0,30m a 0,40m de la part interior)

- la mesura de l’estesa no inclou la projecció vertical
de l’estesa del graó superior

DECRET 135/1995 “Codi d’accessibilitat” i CTE DB SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat”
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- l’estesa no presenta discontinuïtats quan s’uneix
amb l’alçària (no tenen ressalts)

- els graons no tenen ressalts (bocel)
- graons amb frontal , vertical o formant un angle "
15º amb la vertical, (per a edificis sense itinerari
accessible alternatiu)

- Trams:

- nombre de graons seguits " 12.

- Trams:

- salvarà una altura $ 2,25m
- podran ser rectes, corbats o mixtes (veure apartat
4.2.2 SUA-1, els usos pels quals només són rectes)
- entre dues plantes consecutives d’una mateixa
escala tots els graons tindran el mateix frontal
- entre dos trams consecutius de plantes diferents el
frontal podrà variar com a màxim ±10mm
- tots els graons dels trams rectes tindran la mateixa
estesa

- Replans:

- Els replans intermedis tindran una llargada
! 1,20 m.

- Replans:

- entre trams d’una mateixa direcció:
amplada ! la de l’escala
longitud ! 1,00 m (mesurada a l’eix)
- entre trams amb canvi de direcció:
l’amplada de l’escala no es reduirà
- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es
situen a ! 0,40m de l’arrencada d’un tram
- replans de planta:
* senyalització visual i tàctil amb franja de paviment
en l’arrencada dels trams.
(0,80m de longitud en el sentit de la marxa;
amplada la de l’itinerari i gravat direccional
perpendicular a l’eix de l’escala)
* portes i passadissos d’amplada < 1,20m, es situen
a 0,40m del primer graó d’un tram.

- Barreres de
protecció,
Passamans
i Elements
protectors:

- Passamans: a ambdós costats a una altura
entre 0,90 i 0,95m
* disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub
rodó de " entre 3 i 5 cm, separat ! 4 cm
dels paraments verticals.

- Barreres de
protecció,
Passamans
i Elements
protectors:

- col·locació 1 costat
escales amb desnivell > 0,55m i amplada $ 1,20m
- col·locació 2 costat
escales amb desnivell > 0,55m i amplada > 1,20m
- passamà intermedi: trams amplada > 4m
- altura de col·locació % 0,90m # 1,10m
- seran ferms i es podran agafar fàcilment, separats
del parament ! 0,04m i el sistema de subjecció no
interferirà el pas continu de la ma.

Referència de projecte

ESCOLA MÚSICA ALCANAR
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4.2.2

Justificació del RD 210/2018 del “Programa Prevenció i Gestió Residus”
Decret 105/89 “Regulador dels enderrocs i residus de la construcció” i
Reial Decret 89/2010 “Programa de Gestió dels residus de construcció

_____________________________________________________________________
andreu queral moliné–arquitecte c. Major 46 43570- Santa Bàrbara aqueralm @coac.net

_____________________________________________________________________
andreu queral moliné–arquitecte c. Major 46 43570- Santa Bàrbara aqueralm @coac.net

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

tipus
REAL DECRETO 210/2018, Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya

(PRECAT20)

quantitats
codificació

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

1 / 6 RESIDUS Enderroc,Rehabilitació i Ampliació

Oficina Consultora Tècnica. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya mod-05/2018 ( Font: "Guia d'aplicació del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC" )

DECRET 89/2010 (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI
Obra:
Situació:

Adecuació Accessibilitat, Rite i Acústica en la PB de l'Escola de Música

Municipi :

43530 ALCANAR

CARRER MÉNDEZ NÚÑEZ, 0
Comarca :

MONTSIÀ

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS
Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
Codificació residus LER
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta
grava i sorra solta
argiles
terra vegetal
pedraplè
terres contaminades
170503
altres

totals d'excavació

Pes

Volum

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

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

0,00

3

t

0,00 m

Destí de les terres i materials d'excavació
no es considera residu:
Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
reutilització
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres mateixa obra
altra obra
reutilitzades i terres portades a abocador
NO
NO

és residu:
a l'abocador

SI

Residus d'enderroc
Codificació residus LER

Pes/m2

Pes

Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002

(tones/m2)

(tones)

(m3/m2)

(m3)

obra de fàbrica

170102

0,542

4,914

0,512

3,570

formigó

170101

0,084

3,000

0,062

1,200

petris

170107

0,052

5,331

0,082

4,643

metalls

170407

0,004

36,110

0,001

4,600

fustes

170201

0,023

1,440

0,066

1,800

vidre

170202

0,001

0,000

0,004

0,000

plàstics

170203

0,004

0,000

0,004

0,000

guixos

170802

0,027

3,056

0,004

2,445

betums

170302

0,009

0,000

0,001

0,000

fibrociment

170605

0,010

0,000

0,018

0,000

definir altres:

-

0,000

-

0,000

Trasdossat pladur

0,000

0,000

0,000

0,000

altre material 2

0,000

0,000

0,000

totals d'enderroc

0,7556

0,000
3
18,26 m

0,7544

53,85 t

Residus de construcció
2

Pes/m
Codificació residus LER
2
Ordre MAM/304/2002(tones/m )

sobrants d'execució
obra de fàbrica
formigó
petris
guixos
altres

170102
170101
170107

170802

embalatges
fustes
plàstics
paper i cartró
metalls

170201
170203
170904
170407

Volum aparent/m2

Pes

Volum aparent
(m3)

(m3/m2)

0,0500

(tones)
0,0000

0,0896

0,0000

0,0150
0,0320
0,0020
0,0039
0,0010

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0407
0,0261
0,0118
0,0097
0,0013

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0380

0,0000

0,0285

0,0000

0,0285
0,0061
0,0030
0,0004

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0045
0,0104
0,0119
0,0018

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

totals de construcció

3
0,00 m

0,00 t

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.
Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

altres

Materials de construcció que contenen amiant

-

especificar

-

Residus que contenen hidrocarburs

-

especificar

-

Residus que contenen PCB

-

especificar

-

Terres contaminades

-

especificar

-
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MINIMITZACIÓ
PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

si
si
-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres
4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus
5.6.OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

si
si
-

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
4.5.6.ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES
fusta en bigues reutilitzables

0,00 t

3
0,00 m

fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

1,44 t

3
1,80 m

36,11 t

3
4,60 m

altres :

0,00 t

3
0,00 m

Total d'elements reutilitzables

37,55 t

acer en perfils reutilitzables

6,40 m

3

GESTIÓ (obra)
Terres
Excavació / Mov. terres

Volum

Reutilizació (m3)

m3 (+20%)
grava i sorra compacta
grava i sorra solta
argiles
terra vegetal
pedraplé
altres
terres contaminades

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Total

0,0

a la mateixa obra
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Terres per a l'abocador
volum aparent (m3)

a altra autoritzada
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

0,00

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a
l'obra supera les quantitats que segueixen
R.D. 105/2008
Formigó
Maons, teules i ceràmics
Metalls
Fusta
Vidres
Plàstics
Paper i cartró
Especials*

tones
80
40
2
1
1
0,50
0,50

Projecte
3,00
4,91
36,11
1,44
0,00
0,00
0,00

inapreciable

inapreciable

cal separar
no
no
si
si
no
no
no
si

tipus de residu
inert
inert
no especial
no especial
no especial
no especial
no especial
especial

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

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus
projecte*
R.D. 105/2008
no

no

no

no

Contenidor per Metalls

si

si

Contenidor per Fustes

si

si

Contenidor per Plàstics

no

no

Contenidor per Formigó
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...)

no

no

Contenidor per Paper i cartró

no

no

Contenidor per Guixos i altres no especials

no

no

si

si

No especials Contenidor per Vidre

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

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

-

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

-

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

-

Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu
tipus de residu
gestor
CONSTRUCCIÓ I RUNES
Gestora Runes construcció

adreça

codi del gestor

Cant."La Ferrereta" Ctra,TV-3443 Amposta

E-813,03

PRESSUPOST
S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

12,00
5,00

La distància mitjana a l'abocador : 15 Km
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l.

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3
Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

4,00
15,00

Contenidors de 5 m3 per a cada tipus de residu

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

Lloguer de contenidors inclòs en el preu

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

La gestió de terres inclou la seva caracterització***

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

0
5,00
70,00

* Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

RESIDU

Volum

Excavació

m3 (+20%)

Classificació

Transport

3
12,00 €/m

3
5,00 €/m

Terres

0,00

-

-

Terres contaminades

0,00

-

-

Valoritzador / Abocador
3
5,00 €/m

0,00
runa neta

Construcció

m3 (+35%)

3
70,00 €/m

0,00

runa bruta

3
4,00 €/m

Formigó

1,62

Maons i ceràmics

4,82

-

Petris barrejats

6,27

-

Metalls

6,21

74,52

Fusta

2,43

29,16

Vidres

0,00

-

Plàstics

0,00

Paper i cartró

0,00

Guixos i no especials

-

8,10

15,00 €/m3

-

24,30

24,10

-

72,29

31,34

-

94,01

31,05

24,84

-

12,15

9,72

-

-

-

0,00

-

-

-

0,00

-

-

-

0,00

3,30

-

16,50

-

49,51

Altres

0,00

0,00

-

-

-

Perillosos Especials

0,00

0,00

24,65

103,68

0,00

123,24

34,56

240,11

Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge

0,00

Compactadores

0,00

Matxucadora de petris

0,00

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

El volum dels residus és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :

501,59 €

3
24,65 m

502,00 euros
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documentació gràfica

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

CONTENIDOR 9 M

3

Contenidor 9 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

CONTENIDOR 5 M

3

unitats

3

unitats

-

unitats

-

AMB TAPES

3

Contenidor 5 m . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

CONTENIDOR 5 M 3

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

CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 1000 L

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats

-

Bidó 200 L .Apte per a residus especials
unitats
1

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.
Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut

-

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

-

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord de
la direcció facultativa.
A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

-

Compactadores

-

Matxucadora de petris

-

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
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plec de condicions
tècniques
Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la
Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

dipòsit
IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
DIPÒSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el
càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:

Previsió inicial de l'Estudi

% de reducció per minimització

Previsió final de
l'Estudi

0,00 T

Total excavació (tones)

0,00 T

16,30 T

Total construcció i enderroc (tones)

16,30 T

0,00 %

Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ **
Residus de construcció i enderroc **

0 T

11 euros/T

0,00 euros

16,3 T

11 euros/T

179,30 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS
Total dipòsit ***

16,3 Tones
179,30 euros

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.
**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
***Dipòsit mínim 150€

4.2.3

Reial Decret Baixa Tensió RD.842/02

_____________________________________________________________________
andreu queral moliné–arquitecte c. Major 46 43570- Santa Bàrbara aqueralm @coac.net

_____________________________________________________________________
andreu queral moliné–arquitecte c. Major 46 43570- Santa Bàrbara aqueralm @coac.net

ANNEX REBT-02.- BAIXA TENSIÓ
La justificació d’aquest annex correspon exclusivament a l’ampliació de potència necessària per a la
instal.lació de l’ascensor, i sempre d’acord amb la normativa vigent.
Es refarà el quadre General de l’edifici per tal de donar subministrament al Subquadre de l’ascensor d’acord
amb la companyia instal.ladora.

Situació: carrer Méndez Núñez

Municipi : 43530 ALCANAR

Tipus d'edifici (ús principaH): DOCENT

Promotor: AJUNTAMENT ALCANAR

Nombre d'habitatges: 0

Nombre de HocaHs:

Garatge: No

AHtres: 1

4.2.4

Acompliment CTE DB-SI

_____________________________________________________________________
andreu queral moliné–arquitecte c. Major 46 43570- Santa Bàrbara aqueralm @coac.net

_____________________________________________________________________
andreu queral moliné–arquitecte c. Major 46 43570- Santa Bàrbara aqueralm @coac.net

JUSTIFICACIÓ EVACUACIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
S’ha tingut en conte en la comprovació de la planta baixa, els elements d’evacuació que
ens ocupen, com les portes de sortida de l’edifici i mesures, tant per accessibilitat com
per la protecció i evacuació contra incendis, i que es detallen a continuació:
SI 1 – Propagació Interior
Pel que fa a la propagació interior, l’edifici constituirà UN sol sector d’incendi, degut
a que la superfície total no supera els 4.000 m2, contemplats en l’ús Docent; tot i això,
actualment, està sectoritzarat la planta baixa o semisoterrada de les altres dues plantes
(primera i segona), amb una porta tallafoc en la planta primera a través del recinte de
l’escala.
La reacció dels elements enfront del foc serà el següent:
Tabla 4.1 Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos
Revestimientos(1)
Situación del elemento

De techos y
paredes(2)(3)

Zonas ocupables(4)

C-s2,d0

Pasillos y escaleras protegidos

B-s1,d0

Aparcamientos y recintos de riesgo especial (5)

B-s1,d0

Espacios ocultos no estancos, tales como
patinillos, falsos
techos y suelos elevados (excepto los existentes
dentro de
las viviendas) etc. o que siendo estancos,
contengan instalaciones
susceptibles de iniciar o de propagar un incendio.

B-s3,d0

De suelos(2)
EFL
CFL-s1
BFL-s1

BFL-s2 (6)

SI 2 – Propagació Exterior
En aquest apartat hi ha que dir que el nostre edifici és autònom, amb estructura pròpia
d’incendi, per tant, aplicarem la propagació exterior segons el quadre següent amb una
resistència al foc mínima del parament de separació de mitgera EI 120.
Pel que fa a propagació horitzontal, en cas que les façanes del nostre edifici i de
l’adjacent (o altre sector incendi), tinguessin una resistència al foc ≤ EI 60, les seves
obertures compliran les distàncies mínimes que prescriu el CTE, que són les següents:
α= 0º
α= 45º
α= 60º

d = 3,00 m
d = 2,75 m
d = 2,50 m

α= 90º
α= 135º
α= 180º

d = 2,00 m
d = 1,25 m
d = 0,50 m

Pel que fa a la propagació vertical, entre dos sectors d’incendi hi haurà una franja mínima
d’un metre, en cas de tenir façanes amb una resistència al foc ≤ EI 60, o bé, en cas de
tenir sobresortint complirà la equació que tindrà el desenvolupament d’un metre, tenint
en conte l’amplada del cos sobresortint.
En el cas de les Cobertes, la resistència al foc entre dos sectors d’incendi dels elements
serpa d’un REI 60 com a mínim i amb una amplada superior a 50cm per cada sector
amb una franja mínima d’un metre.
SI 3 – Evacuació ocupants
Nombre d’Ocupants
Pel que fa a la ocupació d’aquest edifici es considerarà segons el CTE, les ocupacions
següents, segons es detallen:
PLANTA BAIXA (SEMISOTERRANI) - OCUPACIÓ
PLANTA BAIXA
Aula S13
Aula S12
Aula S11
Serveis Higiènics
Distribuïdor S1
Distribuïdor S2
Estudi Grabació
Sala Grabació
Escala PB
OCUPACIÓ TOTAL PLANTA BAIXA

Superficie
(m 2)
59,10
16,48
13,85
9,66
13,07
6,00
8,44
13,31
13,05

Rati
Ocupaci
2
ó
(m /pers)
1,50
40
1,50
11
1,50
10
3,00
4
10,00
2
10,00
1
5,00
2
1,50
9
10,00
2
81

PLANTA PRIMERA - ACCES
PLANTA PRIMERA
Hall-Distribuïdor-pas
Bany adaptat 1
Bany adaptat 2
Sala Instruments
Llenguatge músico-instrumental Grup
Sala Instruments
Llenguatge musical - Pràctica Vocal
Pràctica Vocal
Sala Instruments
Traster
Sala professors
OCUPACIO TOTAL P.PRIMERA

Superficie
(m2)
53,58
5,89
4,09
23,33
43,57
20,15
24,33
8,31
18,20
10,05
16,92

Rati
(m /pers)
10,00
3,00
3,00
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
10,00
1,50
2

Ocupació
6
2
2
16
30
14
17
6
13
2
12
120,00

PLANTA SEGONA
Rati
(m /pers)
1,50
1,50
10,00
3,00
3,00

Superficie
(m2)
77,26
19,40
10,47
10,20
8,69

PLANTA SEGONA
Sala assaigs I Dansa
Mediateca
Distribuïdor
Servei Dones
Servei Homes
OCUPACIO TOTAL P. SEGONA

Ocupació

2

52
13
2
4
3
74,00

Nombre de Sortides i Longitud dels recorreguts evacuació
L’edifici actual compta de TRES sortides d’Edifici, dues en planta baixa (semisoterrani)
, i una en planta primera (accés principal edifici), suficient per a l’ús DOCENT al que està
destinat, amb una capacitat d’Evacuació de fins detallat a continuació:
NOMBRE DE SORTIDES PLANTA O EDIFICI
Planta /
PLANTA SEGONA
Edifici
Sortida SP-2.1
P

E

Ocupació
Total
120,00

E
E

Ocupació
Total
41,00
40,00

PLANTA PRIMERA (ACCÉS EDIFICI)
Sortida SED-1
PLANTA BAIXA (SEMISOTERRANI)
Sortida SED-2
Sortida SED-3

Ocupació
Total
74,00

275,00

CAPACITAT TOTAL

Amplada

Capacitat

1,09

174,00

Amplada

Capacitat

2,00

320,00

Amplada

Capacitat

0,80
1,03

128,00
164,00

pers.

786,00

Compleix

Compleix

Compleix
Compleix
pers.

Per tant, la longitud dels recorreguts d’evacuació fins a un espai exterior segur, pot ser
de fins a 50 m, ja que tenen més d’una sortida de planta, i no han de salvar més de dos
metres de desnivell, en ocupació menor a 100 persones.
Dimensionat dels elements d’evacuació
El dimensionat dels diferents elements d’evacuació es realitzarà amb els següents
criteris:
PLANTA BAIXA (SEMISOTERRANI)
Tipus Element

Portes i passos
Passadissos i rampes
Escales no protegides
evacuació descendent
Portes i passos
Escales protegides

Dimensionat

Resultat
P/x

Projecte

C= Compleix
NC= No Comp.

A ≥ P / 200 ≥ 0,80 m
A ≥ P / 200 ≥ 1,00 m

0,41
0,41

0,80
1,00

C
C

A ≥ P / 160
A ≥ P / 200 ≥ 0,80 m
E ≤ 3 S + 160 As

0,51
0,00
81,00

0,80
0,80
≤ 199,12

C

PLANTA PRIMERA (ACCÉS PRINCIPAL)
Dimensionat

Resultat
P/x

Projecte

C= Compleix
NC= No Comp.

A ≥ P / 200 ≥ 0,80 m
A ≥ P / 200 ≥ 1,00 m

0,60
0,60

0,80
1,00

C
C

Dimensionat

Resultat
P/x

Projecte

C= Compleix
NC= No Comp.

A ≥ P / 200 ≥ 0,80 m
A ≥ P / 200 ≥ 1,00 m

0,37
0,37

0,80
1,00

C
C

A ≥ P / 160
A ≥ P / 200 ≥ 0,80 m
E ≤ 3 S + 160 As

0,46
0,00
74,00

0,80
0,80
≤199,15

C

Tipus Element

Portes i passos
Passadissos i rampes

Tipus Element

Portes i passos
Passadissos i rampes
Escales no protegides
evacuació descendent
Portes i passos
Escales protegides

Protecció de les escales d’evacuació
La protecció de les escales d’evacuació depen de l’alçada d’evacuació i de l’ús previst
de l’edifici segons el quadre següent:
Escales per evacuació descendent
Ús previst
Residencial Vivenda
Administratiu, Docent
Comercial, Pública
Concurrència
Residencial Públic
Hospitalari
Zona hospitalització o
tractament intensiu
Altres zones
Aparcament

No protegida

Protegida

h ≤ 14 m
h ≤ 14 m

h ≤ 28 m
h ≤ 28 m

h ≤ 10 m

h ≤ 20 m

Baixa més una

h ≤ 28 m

No s’admet

h ≤ 14 m

h ≤ 10 m
No s’admet

h ≤ 20 m
No s’admet

Escales per evacuació ascendent
Ús previst
No protegida
Aparcament
No s’admet
Altres Usos:
h ≤ 2,80 m S’admet en qualsevol cas
2,80 < h ≤ 6,00 m
P ≤ 100 persones
h > 6,00 m
No s’admet

Especialment
protegida

S’admet en qualsevol cas

Protegida
No s’admet

Especialment protegida

S’admet en qualsevol cas
S’admet en qualsevol cas
S’admet en qualsevol cas

S’admet en qualsevol cas

Portes en recorreguts d’evacuació
Són d’eix vertical, i en el sentit de l’evacuació, ja que correspon a més de 100 persones.
Senyalitzció dels elements d’evacuació
Les senyalitzacions de sortida, d’ús habitual o d’emergència, es col.locaran d’acord a la
norma UNE 23034:1998, i d’acord amb els seus criteris.
Con es tracta d’un edifici residencial vivenda no és d’aplicació en aquest projecte.

Control de Fums d’incendi
No procedeix en aquest projecte
SI 4 – Detecció, control i extinció d’incendis
Dotació de protecció contra incendis
No és d’aplicació al tractar-se d’Ús DOCENT, i tenir menys de 2.000 m2 de superfície,
una alçada inferior a 28m, ni de 1000 m2 corresponent per al sistema d’alarma.
De totes maneres SI es col.locaran un extintor de pols seca de 6kg, i eficàcia 21A-113B,
cada 15m de recorregut com a màxim.
Senylaització de les instal.lacions de protecció contra incendis
En cas de tenir que senylaitzar-se l’edifici, es realitzarà d’acord amb la UNE 23033-1.
SI 5 – Intervenció dels bombers
Condicions aproximació i entorn
Aproximació dels edificis
Els vials d’aproximació tindran que tenir una ampla lliure mínima de 3,50m, una alçada
lliure o de gàlib de 4,50 m i una capacitat portant del vial de 20,00 kN/m2.
En trams corbats el carril de rodadura estarà comprés entre els 5,30 i els 12,50 m de
radi, amb una amplada lliure de circul.lació de 7,20 m.
Entorn dels edificis
No ens afecta en aquest projecte ja que l’edifici té una alçada d’evacuació descendent
menor a 9 m.
SI 6 – Resistència al foc de l’estructura
La resistència al foc dels elements estructurals principals estarà en funció de l’ús i
alçades de l’edifici, d’acord amb les taules següents:
Resistència al foc suficient dels elements estructurals
Plantes sobre rasant
Plantes
Alçada d’evacuació de l’edifici
Ús del sector d’incendi considerat
soterrani
< 15m
<28 m
≥ 28 m
Vivenda Unifamiliar
R 30
R 30
Residencial Vivenda, Residencial
Públic
R 120
R 60
R 90
R 120
Docent, Administratiu
Comercial, Pública concurrència,
R 120
R90
R 120
R 180
Hospitalari
Aparcament (edifici ús exclusiu o
R 90
situat a sobre d’altre ús)
Aparcament (situat sota ús diferent)
R 120

Resistència al foc suficient dels elements estructurals de zones de risc
especial integrades en edificis
Risc especial baix
R 90
Risc especial mig
R 120
Risc especial alt
R 180
Altres tipus d’instal.lacions, no es preveuen en aquest projecte.

4.2.5
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Just if icació de l’access ibilitat a l’edif icació

Ú s pú b l ic i ú s p r i va t

DB SUA / D135/95

( no h ab i ta tg e)

ACCESSIBILITAT
EXTERIOR

D . 1 35 /1 995 C od i d ’ac ces s ib i l it a t

CTE DB SUA : SUA-9 Accessib ilitat

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

Edificis o establiments d’ús públic:

! Itinerari accessible per a tots els edificis

! Itinerari adaptat o practicable
* segons ús de l’edifici ! taula d’usos públics

✔

✔

(s’exclouen els habitatges unifamiliars aïllats i
adossats sense elements comuns)

Comunicació de
l’edificació amb:
- via pública
- zones comunes ext,
elements annexos.

DECRET 135/1995 “Codi d’accessibilitat” i CTE DB SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat”

! Itinerari practicable
* edificis ! PB + 2PP
* edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor
! Itinerari adaptat
* edificis amb habitatges adaptats

ACCESSIBILITAT
VERTICAL

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

Mobilitat entre plantes
(necessitat
d’ascensor o previsió
del mateix)

Edificis o establiments d’ús públic:

! Itinerari accessible amb ascensor accessible
o rampa accessible, en els següents supòsits:

! Itinerari adaptat o practicable
* segons ús de l’edifici ! taula d’usos públics

✔

Edificis o establiments d’ús privat:

juliol de 2010

Oficina Consultora Tècnica. COAC

Edificis o establiments d’ús privat:

! Itinerari practicable:
* edificis ! PB + 2PP que no disposin d’ascensor
* edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor
* aparcaments > 40places

✔

* edificis > PB + 2PP
2
* edificis / establiments amb Su > 200 m
(exclosa planta accés)
2
* plantes amb zones d’ús públic amb Su > 100 m
* plantes amb elements accessibles

Comunicació de les
entitats amb:
- planta accés
(via pública)
- espais, instal·lacions
i dependències d’ús
comunitari

ACCESSIBILITAT
HORITZONTAL

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

Mobilitat en una
mateixa planta

Edificis o establiments d’ús públic:

! Itinerari accessible que comuniqui el punt d’accés
de la planta amb:

! Itinerari adaptat o practicable que comuniqui
el punt d’accés de la planta amb:
* elements adaptats ! taula d’usos públics

✔

✔

* zones d’ús públic
* origen d’evacuació de les zones d’ús privat
* tots els elements accessibles

Edificis o establiments d’ús privat:
! Itinerari practicable que comuniqui el punt d’accés
de la planta amb:
* entitats o espais
* dependències d’ús comunitari
Comunicació punt d’
accés a la planta amb:
- les entitats o espais
- instal·lacions i
dependències d’ús
comunitari

Referència de projecte

ESCOLA MÚSICA ALCANAR
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DECRET 135/1995 “Codi d’accessibilitat” i CTE DB SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat”

- Amplada: ! 0,90 m

ESCOLA MÚSICA ALCANAR

- Accés a l’edifici:
S’admet un desnivell ! 2 cm que s’arrodonirà o
s’aixamfranarà el cantell a un màxim de 45º.

- No hi ha d’haver cap escala ni graó aïllat.

* tindran un sòcol inferior ! 0,30m d’alçada, llevat de que
el vidre sigui de seguretat.
* visualment tindran una franja horitzontal d’amplada
! 0,05 m, a 1,50 m d’alçada i amb marcat contrast de color.

- Portes de vidre:

! 0,80 m les portes de 2 o més fulles, una d’elles serà ! 0,80 m
- Alçada: ! 2,00 m
- Espai lliure de gir:
a les dues bandes d’una porta es pot inscriure un "1,50 m.
(sense ser escombrat per l’obertura de la porta).
S’exceptua a l’interior de la cabina de l’ascensor
- Manetes: s’accionen mitjançant mecanismes de pressió
o palanca.

- Amplada:

- Paviment: és no lliscant

- Canvis de direcció: l’amplada de pas ha de permetre
inscriure un "1,20 m
- Espai lliure de gir a cada planta on es pugui inscriure
un cercle de "1,50m.

- Alçada: ! 2,10 m, lliure d’obstacles en tot el seu recorregut

Referència de projecte

GRAONS

PORTES
garantiran

PARÀMETRES
GENERALS

✔

✔

✔

- No s’admeten graons

- Portes de vidre:
* classificació a impacte, com a mínim, (3 - B/C - 3)
* si no disposen d’elements que permetin la seva
identificació (portes, marcs) es senyalitzaran segons
apartat 1.4 (DB SUA-2)

- Mecanismes d’obertura i tancament:
* altura de col·locació : 0,80m # 1,20m
* funcionament a pressió o palanca i maniobrables amb
una sola ma, o bé són automàtics
* distància del mecanisme d’obertura a cantonada !0,30m

- Espai de gir: a les dues bandes d’una porta hi ha un espai horitzontal
"1,20 m. (sense ser escombrat per l’obertura de la
porta)

- Amplada: ! 0,80 m (mesurada en el marc i aportada per 1 fulla)
(en posició de màx. obertura " amplada lliure de pas
reduït el gruix de la fulla ! 0,78 m)
- Alçada: ! 2,00 m

- Senyalització dels itineraris accessibles:
mitjançant símbol internacional d’accessibilitat, SIA i
fletxes direccionals, si es fa necessari en edificis d’ús
privat quan hi hagi varis recorreguts alternatius.
sempre en edificis d’ús públic
amb bandes de senyalització visuals i tàctil
sempre en edificis d’ús públic per a l’itinerari accessible
que comunica la via pública amb els punts d’atenció o
“crida” accessibles. (característiques segons SUA-9 2.2)

- Pendent: " 4% (longitudinal)
" 2% (transversal)

- Paviment: grau de lliscament segons ús i ubicació (SUA-1)
* no conté elements ni peces soltes (graves i sorres)
pelfuts-moquetes: encastats o fixats al terra
* sols resistents a la deformació (permeten circulació i
arrastrada d’elements pesats, cadires roda, etc,

- Espai de gir: " ! 1,50 m (lliure d’obstacles)
* al vestíbul d’entrada (o portal),
* al fons de passadissos de >10m,
* davant ascensors accessibles o espai per a previsió

- Amplada: ! 1,20 m
S’admet estretaments puntuals: A ! 1,00m per a longitud
"0,50m i separat 0,65m de canvis direcció /forats de pas
- Alçada: ! 2,20 m en general (2,10m per a ús restringit)
- Canvis de direcció: no es contempla (amplada pas 1,20 m)

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

AC C E S S I B L E (DB SUA)

✔

Itineraris

AD AP T AT ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )
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Just if icació de l’access ibilitat a l’edif icació

- Accés a l’edifici:
En els edificis amb obligatorietat d’instal·lació d’ascensor, només
s’admet l’existència d’un graó, d’alçada $ 12cm, a l’entrada de l’edifici.

- No inclou cap tram d’escala.
- A les dues bandes d’un graó hi ha un espai lliure pla amb una fondària
mínima de 1,20 m. L’alçada d’aquest graó és ! 14 cm.

- Amplada: ! 0,80 m
- Alçada: ! 2,00 m
- Espai lliure de gir, a les dues bandes d’una porta es pot inscriure
un cercle de " 1,20 m, sense ser escombrat
per l’obertura de la porta . (S’exceptua a l’interior
de la cabina de l’ascensor)
- Manetes: s’accionen mitjançant mecanismes de pressió o palanca.

- Canvis de direcció: l’amplada de pas ha de permetre
inscriure un cercle de " 1,20 m.

- Alçada: ! 2,10 m, lliure d’obstacles en tot el seu recorregut

- Amplada: ! 0,90 m

P R AC T I C AB L E ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )

DB SUA / D135/95
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DECRET 135/1995 “Codi d’accessibilitat” i CTE DB SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat”

- Els replans intermedis tindran una llargada
mínima de 1,50 m en la direcció de circulació.

ESCOLA MÚSICA ALCANAR

- Barreres - Baranes: a ambdós costats
protecció, - Passamans:
Passamans situats a una alçada entre 0,90 i 0,95m amb
disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i
i
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub
Elements
protectors: rodó de " entre 3 i 5 cm, separat ! 4 cm dels
paraments verticals.
- Element de protecció lateral: es disposa
longitudinalment amb una alçària ! 10 cm per
sobre del terra (evitar la sortida accidental de rodes i
bastons)

- Replans:

- La llargada de cada tram és $ 20 m.
- En la unió de trams de diferent pendent
es col·loquen replans intermedis.
- A l’inici i al final de cada tram de rampa hi ha
un replà de 1,50 m de llargada mínima.
✔

S’admet $ 2% en rampes exteriors

- Trams:

- transversal:

✔

$ 12% trams < 3m de llargada
$ 10% trams entre 3 i 10m de llargada
$ 8% trams > 10m de llargada

AD AP T AT ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )

- Pendents - longitudinal:

Referència de projecte

RAMPES

Itineraris

Just if icació de l’access ibilitat a l’edif icació

- Barreres de
protecció,
Passamans
i
Elements
protectors:

- Replans:

- Trams:

- Pendents

✔

$ 2%

- Barrera protecció: desnivell > 0,55m
- Passamans: per a rampes amb:
p ! 6% i desnivell > 18,5cm.
* continus i als dos costats a una altura entre 0,90m 1,10m, i
* un altre a una altura entre 0,65 - 0,75m
* trams de rampa de l > 3m " prolongació
horitzontal dels passamans > 0,30m en els extrems
* seran continus, ferms i es podran agafar fàcilment,
separats del parament ! 0,04m i el sistema de
subjecció no interfereix el pas continu de la ma
- Elements de protecció lateral: per als costats
oberts de les rampes amb p ! 6% i desnivell >
18,5cm i amb una alçària ! 10 cm

- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es
situen a > 1,50m de l’arrencada d’un tram

- entre trams amb canvi de direcció:
l’amplada de la rampa no es reduirà

- entre trams d’una mateixa direcció:
amplada ! la de la rampa
longitud ! 1,50 m (mesurada a l’eix)

- llargada màxima tram $ 9 m.
- amplada ! 1,20m
- rectes o amb radi de curvatura ! 30m
- a l’inici i al final de cada tram hi ha una superfície
horitzontal ! 1,20m de long. en la direcció de la
rampa

- transversal:

- longitudinal: $ 10%
trams < 3m de llargada
$ 8%
trams < 6m de llargada
4< p $ 6% trams < 9m de llargada

AC C E S S I B L E (DB SUA)

✔

✔

✔

✔

Ú s pú b l ic i ú s p r i va t ( n o h ab i tat g e)

(als dos extrems d’una rampa hi ha un espai lliure
amb una fondària de 1,20 m)

- En els dos extrems d’una rampa hi ha un espai
lliure amb una fondària de 1,20 m.

- Barreres - Passamà: com a mínim a un costat
protecció, - El passamà està situat a una alçada entre
Passamans
0,90 i 0,95 m.
i
Elements
protectors:

- Replans:

- Trams:

- Pendents - longitudinal: $ 12% per a trams $ 10 m de llargada
- transversal: s’admet $ 2% en rampes exteriors

P R AC T I C AB L E ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )
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DECRET 135/1995 “Codi d’accessibilitat” i CTE DB SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat”

- de la cabina: són automàtiques
- del recinte: són automàtiques

- Portes

✔

- Senyalització:

- La cabina en disposa a una alçada entre
0,90 i 0,95 m.

- Passamans:

ESCOLA MÚSICA ALCANAR

- Indicació del nombre de cada planta amb
número en alt relleu (dimensió !10 x 10 cm)
i col·locat a una alçada d’1,40m des del terra
(al costat de la porta de l’ascensor)

- Han de tenir un disseny anatòmic (permet
adaptar la ma) amb una secció igual o
equivalent a la d’un tub rodó de diàmetre
entre 3 i 5 cm, separat, com a mínim, 4 cm
dels paraments verticals.

- Alçada de col·locació: entre 1,00 i 1,40 m
respecte al terra.
- Han de tenir la numeració en Braille o en relleu.

- Botoneres:

- amplada: ! 0,80 m.
- davant de les portes es pot inscriure un
"1,50 m.

- sentit d’accés ! 1,40 m
- sentit perpendicular ! 1,10 m

cabina

AD AP T AT ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )

- Dimensions

Referència de projecte

ASCENSOR

Itineraris

Just if icació de l’access ibilitat a l’edif icació

✔

- Su > 1000m2 (exclosa planta accés)
*1 porta o 2 enfrontades " 1,10 x 1,40m
*2 portes en angle " 1,40 x 1,40m

- Su ! 1000m2 (exclosa planta accés)
*1 porta o 2 enfrontades " 1,00 x 1,25m
*2 portes en angle " 1,40 x 1,40m

✔

- Segons norma UNE EN 81-70:2004 “Accesibilidad a
los ascensores de personas, incluyendo personas con
discapacidad”.

- Segons norma UNE EN 81-70:2004 “Accesibilidad a
los ascensores de personas, incluyendo personas con
discapacidad”.

- Senyalització: - mitjançant símbol internacional d’accessibilitat, SIA
- indicació del nombre de la planta en Braille i aràbic
en alt relleu col·locat a una alçada entre 0,80m i
1,20m (brancal dret en el sentit de sortida de la
cabina)

- Passamans:

- Botoneres:

- Paràmetres generals:
Compleix la norma UNE EN 81-70:2004 “Accesibilidad a los ascensores de
personas, incluyendo personas con discapacidad”.

- Dimensions
cabina:

AC C E S S I B L E (DB SUA)

✔

✔

✔

✔

✔

Ú s pú b l ic i ú s p r i va t ( n o h ab i tat g e)

- Botoneres:

- Portes:

- Dimensions
cabina:

- Alçada de col·locació: entre 1,00 i 1,40 m
respecte al terra

- davant de les portes es pot inscriure un "1,20 m
sense ser escombrat per l’obertura de la porta

- amplada: ! 0,80 m.

- de la cabina: són automàtiques
- del recinte: podes ser automàtiques o manuals

- sentit d’accés ! 1,20 m
- sentit perpendicular ! 0,90 m
- superfície ! 1,20 m2

P R AC T I C AB L E ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )
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Just if icació de l’access ibilitat a l’edif icació

Ú s pú b l ic i ú s p r i va t
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( no h ab i ta tg e)

Escales. Configuració

ESCALES

D ’ Ú S P Ú B L I C ( Ad a p t a d e s ) ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )

D ’ Ú S P Ú B L I C (DB SUA-1)

- Amplada

- Amplada

- en funció de l’ús i del nombre de persones, taula 4.1 SUA-1
- " 1,00m si comunica amb una zona accessible

- Altura de pas ! 2,10 m

- Altura de pas

! 2,20 m

- Graons:

- Graons:

- frontal 0,13 " F " 0,175m

! 1,00 m

- frontal F " 0,16m

- estesa, E ! 0,28m

- estesa, E ! 0,30m

- 0,54m " 2F +E " 0,70m (al llarg de tota l’escala)

(si la projecció en planta no és recta, l’estesa,
E ! 0,30m a 0,40m de la part interior)

- la mesura de l’estesa no inclou la projecció vertical
de l’estesa del graó superior

DECRET 135/1995 “Codi d’accessibilitat” i CTE DB SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat”
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- l’estesa no presenta discontinuïtats quan s’uneix
amb l’alçària (no tenen ressalts)

- els graons no tenen ressalts (bocel)
- graons amb frontal , vertical o formant un angle "
15º amb la vertical, (per a edificis sense itinerari
accessible alternatiu)

- Trams:

- nombre de graons seguits " 12.

- Trams:

- salvarà una altura $ 2,25m
- podran ser rectes, corbats o mixtes (veure apartat
4.2.2 SUA-1, els usos pels quals només són rectes)
- entre dues plantes consecutives d’una mateixa
escala tots els graons tindran el mateix frontal
- entre dos trams consecutius de plantes diferents el
frontal podrà variar com a màxim ±10mm
- tots els graons dels trams rectes tindran la mateixa
estesa

- Replans:

- Els replans intermedis tindran una llargada
! 1,20 m.

- Replans:

- entre trams d’una mateixa direcció:
amplada ! la de l’escala
longitud ! 1,00 m (mesurada a l’eix)
- entre trams amb canvi de direcció:
l’amplada de l’escala no es reduirà
- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es
situen a ! 0,40m de l’arrencada d’un tram
- replans de planta:
* senyalització visual i tàctil amb franja de paviment
en l’arrencada dels trams.
(0,80m de longitud en el sentit de la marxa;
amplada la de l’itinerari i gravat direccional
perpendicular a l’eix de l’escala)
* portes i passadissos d’amplada < 1,20m, es situen
a 0,40m del primer graó d’un tram.

- Barreres de
protecció,
Passamans
i Elements
protectors:

- Passamans: a ambdós costats a una altura
entre 0,90 i 0,95m
* disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub
rodó de " entre 3 i 5 cm, separat ! 4 cm
dels paraments verticals.

- Barreres de
protecció,
Passamans
i Elements
protectors:

- col·locació 1 costat
escales amb desnivell > 0,55m i amplada $ 1,20m
- col·locació 2 costat
escales amb desnivell > 0,55m i amplada > 1,20m
- passamà intermedi: trams amplada > 4m
- altura de col·locació % 0,90m # 1,10m
- seran ferms i es podran agafar fàcilment, separats
del parament ! 0,04m i el sistema de subjecció no
interferirà el pas continu de la ma.

Referència de projecte
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Acondicionamiento acústico Proyecto Escola de Música
DE
FECHA

Ecophon
2020-03-16

Introducción – Definiciones
El objeto de este informe es presentar los resultados de las estimaciones acústicas obtenidas, al analizar
distintas estancias, del proyecto objeto de estudio.
A continuación, se definen cuatro parámetros acústicos fundamentales en la acústica de recintos (definidos en
la norma ISO 3382), y que posteriormente se utilizarán para evaluar el acondicionamiento de este caso
práctico:
·

Tiempo de reverberación (T60): cada vez que el sonido en un recinto rebota contra una superficie, pierde
un porcentaje de su energía, que es determinado por el coeficiente de absorción de la misma (es decir,
cuanto mayor absorción y menor el volumen del recinto, más rápido decae el sonido). El tiempo que le
lleva al sonido reducirse 60 dB desde su valor inicial (expresado en segundos) es el llamado tiempo
de reverberación. Un tiempo de reverberación demasiado largo producirá “ecos”. Este es el único
parámetro que regula el Código Técnico de la Edificación en su documento básico de protección contra
el ruido (CTE DB-HR) para acondicionamiento (para volúmenes inferiores a 350 m3 y determinados
usos). Sin embargo, existen otros parámetros que complementan al tiempo de reverberación, ya que
nuestro oído es multidimensional, y que describimos a continuación.

·

Claridad del habla (C50): es la relación, en decibelios, entre la cantidad de energía que llega al oyente
en los primeros 50 milisegundos después de que lo hace el ruido directo (es decir, reflexiones
tempranas que potencian el sonido directo ya que el cerebro las integra con este, así como su claridad)
y la energía que llega después de esos primeros 50 milisegundos, que son desfavorables para
entender el discurso porque hacen que este tenga más eco. Para tener una buena claridad,
necesitamos pocas reflexiones tardías y una buena densidad de sonido directo y reflexiones
tempranas. Cuanto mayor sea su valor, en decibelios, más inteligible será el discurso.

·

Fuerza sonora (G): medida en decibelios, la fuerza sonora cuantifica cuánto del sonido reflejado en un
recinto contribuye al sonido directo; es decir, es un indicador de la amplificación natural del recinto
debido a su forma, materiales, etc. Cuanto más bajo su valor, mejor, ya que la sala no amplificará el
sonido y por lo tanto el nivel general de ruido no crecerá. En un recinto con fuerza sonora baja, las
personas cambiamos nuestro comportamiento y tendemos a hablar más bajo, algo parecido a lo que
acontece cuando entramos en una biblioteca, en la que el nivel de ruido general es bajo y no hay
necesidad de elevar la voz.

·

Propagación del sonido: a través de diferentes parámetros, la propagación del sonido nos describe
cómo el ruido se comporta en superficies largas y/o abiertas (por ejemplo, pasillos u oficinas diáfanas).
Es un parámetro muy importante, ya que cuanta menos distancia se propague el sonido, menos
distraerá a gente que se sienta próxima (o no tan próxima) a la fuente de ruido.

Fig. 1 – Una versión más holística y completa mirando no solo al tiempo de reverberación, sino a otros parámetros acústicos.

Acústica – Diseño acústico basado en la Actividad
Los cálculos que en esta memoria se presentan se han realizado usando la herramienta de cálculo de Ecophon.
Los resultados obtenidos proporcionan una orientación general (en términos de tiempo de reverberación,
claridad del habla y fuerza sonora) usando soluciones de acondicionamiento Ecophon. Es importante remarcar,
que esta herramienta, en ningún caso substituye a un software profesional que pueda utilizar un ingeniero
acústico.
Ecophon ha desarrollado el Diseño Acústico basado en la Actividad. Esto implica una definición de los espacios
considerando tres ángulos: las tareas a realizar, las personas que lo ocuparán y el espacio; con el fin de
encontrar un denominador común que aporte beneficio desde las tres perspectivas. Esta será la base para
elegir la solución acústica más adecuada combinando elementos acústicos de máxima calidad.

Resultados de los cálculos/estimaciones acústicas
Los resultados de las estimaciones acústicas que se presentan a continuación corresponden a varios casos
simulados para las zonas indicadas. Los resultados de las simulaciones se dan en términos de los parámetros
de tiempo de reverberación (T60), claridad del habla (C50), fuerza sonora (G). De forma resumida, cuanto menor
sea el tiempo de reverberación y la fuerza sonora, y cuanto mayor sea la claridad del habla, mejor
acondicionamiento acústico habrá.

Planta Sótano- Aula S11
·

Caso 1: Comportamiento de la estancia sin tratamiento acústico.

·

Caso 2: Incorporando un techo suspendido acústico, clase de absorción A, Ecophon Master A con
40mm de espesor.
T60 [s]*

Caso
Cálcul
Caso 1 – Espacio sin tratamiento acústico
Caso 2 – Techo acústico suspendido Ecophon Master A e=40mm

0,96
0,32

Recomendado
≤0.6

C50 [dB]*
Cálculo
0,44
8,98

Recomendado
≥5

G [dB]*
Cálculos
28,71
24,41

*) avg 125-4000 Hz.

Fig. 1– Comparación para cada frecuencia del tiempo de reverberación (izquierda) y claridad del habla (derecha) entre el espacio
sin material fonoabsorbente (caso 1), y el caso 2, con un techo acústico Ecophon Master A de 40mm de espesor. Se reduce un
65% el tiempo de reverberación teórico.

Nota: Se requiere ruido de fondo muy bajo, para ello se debe asegurar que el aislamiento acústico que
ofrecen los elementos constructivos sea el adecuado, de forma que el nivel sonoro existente en el
interior, dependa solo de la actividad que se desarrolla en él, no de fuentes exteriores.
Se aconseja complementar la absorción a bajas frecuencias, para eso se recomienda añadir una capa
de Ecophon Extra Bass sobre el falso techo Ecophon Master A.

Planta Baja – Sala Instrumental 1
·

Caso 1: Comportamiento de la estancia sin tratamiento acústico.

·

Caso 2: Incorporando un techo suspendido acústico, clase de absorción A, Ecophon Master A con
40mm de espesor.

·

Caso 3: Complementando la solución del caso 2, con 6,48 m² paneles fonoabsorbentes de pared
Ecophon Akusto de 40mm de espesor, repartidos en dos paredes adyacentes.
T60 [s]*

Caso
Cálcul
Caso 1 – Espacio sin tratamiento acústico

1,35

Caso 2 – Techo acústico suspendido Ecophon Master A e=40mm

0,40

Caso 3 – Complementando Caso 2 con 6,48m² Ecophon Akusto e=40mm

0,35

Recomendado

C50 [dB]*
Cálculo

Recomendado

- 1,69
≤0.6

7,17
8,85

G [dB]*
Cálculos
28,30

≥6

23,11
22,44

*) avg 125-4000 Hz.

Fig. 5– Comparación para cada frecuencia del tiempo de reverberación (izquierda) y claridad del habla (derecha) entre el espacio
sin material fonoabsorbente (caso 1), y el caso 3, con un techo suspendido acústico Ecophon Master A. Se complementa la
solución con paneles fonoabsorbentes de pared, Ecophon Akusto, e=40mm. Se reduce un 74% el tiempo de reverberación
teórico.

Nota: Se aconseja complementar la absorción a bajas frecuencias, para eso se recomienda añadir una
capa de Ecophon Extra Bass sobre el falso techo Ecophon Master A.

Planta Baja – Lenguaje Musical
·

Caso 1: Comportamiento de la estancia sin tratamiento acústico.

·

Caso 2: Incorporando un techo suspendido acústico, clase de absorción A, Ecophon Master A con
40mm de espesor.

·

Caso 3: Complementando la solución del caso 2, con 6,48 m² paneles fonoabsorbentes de pared
Ecophon Akusto de 40mm de espesor, repartidos en dos paredes adyacentes.
T60 [s]*

Caso
Cálcul
Caso 1 – Espacio sin tratamiento acústico

1,59

Caso 2 – Techo acústico suspendido Ecophon Master A e=40mm

0,42

Caso 3 – Complementando Caso 2 con 6,48m² Ecophon Akusto e=40mm

0,39

Recomendado

C50 [dB]*
Cálculo

Recomendado

- 2,52
≤0.6

6,90

G [dB]*
Cálculos
26,33

≥6

7,85

20,60
20,20

*) avg 125-4000 Hz.

Fig. 6– Comparación para cada frecuencia del tiempo de reverberación (izquierda) y claridad del habla (derecha) entre el espacio
sin material fonoabsorbente (caso 1), y el caso 3, con un techo suspendido acústico Ecophon Master A. Se complementa la
solución con paneles fonoabsorbentes de pared, Ecophon Akusto, e=40mm. Se reduce un 75% el tiempo de reverberación
teórico.

Planta Baja – Sala Instrumental 3
·

Caso 1: Comportamiento de la estancia sin tratamiento acústico.

·

Caso 2: Incorporando un techo suspendido acústico, clase de absorción A, Ecophon Master A con
40mm de espesor.

·

Caso 3: Complementando la solución del caso 2, con 6,48 m² paneles fonoabsorbentes de pared
Ecophon Akusto de 40mm de espesor, repartidos en dos paredes adyacentes.

T60 [s]*

Caso
Cálcul
Caso 1 – Espacio sin tratamiento acústico

1,31

Caso 2 – Techo acústico suspendido Ecophon Master A e=40mm

0,40

Caso 3 – Complementando Caso 2 con 6,48m² Ecophon Akusto e=40mm

0,34

*) avg 125-4000 Hz.

Recomendado

C50 [dB]*
Cálculo

Recomendado

- 1,53
≤0.6

7,19
9,19

G [dB]*
Cálculos
28,90

≥6

23,83
23,03

Fig. 7– Comparación para cada frecuencia del tiempo de reverberación (izquierda) y claridad del habla (derecha) entre el espacio
sin material fonoabsorbente (caso 1), y el caso 3, con un techo suspendido acústico Ecophon Master A. Se complementa la
solución con paneles fonoabsorbentes de pared, Ecophon Akusto, e=40mm. Se reduce un 75% el tiempo de reverberación
teórico.

Nota: Se aconseja complementar la absorción a bajas frecuencias, para eso se recomienda añadir una
capa de Ecophon Extra Bass sobre el falso techo Ecophon Master A.

Planta Baja – Práctica Vocal 4
·

Caso 1: Comportamiento de la estancia sin tratamiento acústico.

·

Caso 2: Incorporando un techo suspendido acústico, clase de absorción A, Ecophon Master A con
40mm de espesor.

·

Caso 3: Complementando la solución del caso 2, con 6,48 m² paneles fonoabsorbentes de pared
Ecophon Akusto de 40mm de espesor, colocado en una de las paredes longitudinales.
T60 [s]*

Caso
Cálcul
Caso 1 – Espacio sin tratamiento acústico

1,59

Caso 2 – Techo acústico suspendido Ecophon Master A e=40mm

0,45

Caso 3 – Complementando Caso 2 con 6,48m² Ecophon Akusto e=40mm

0,38

Recomendado

C50 [dB]*
Cálculo

Recomendado

- 2,57
≤0.6

6,66
8,51

G [dB]*
Cálculos
29,07

≥6

23,48
22,71

*) avg 125-4000 Hz.

Fig. 8– Comparación para cada frecuencia del tiempo de reverberación (izquierda) y claridad del habla (derecha) entre el espacio sin
material fonoabsorbente (caso 1), y el caso 3, con un techo suspendido acústico Ecophon Master A. Se complementa la solución con
paneles fonoabsorbentes de pared, Ecophon Akusto, e=40mm. Se reduce un 76% el tiempo de reverberación teórico.

Planta Baja – Práctica Vocal 5
·

Caso 1: Comportamiento de la estancia sin tratamiento acústico.

·

Caso 2: Incorporando un techo suspendido acústico, clase de absorción A, Ecophon Master A con
40mm de espesor.

·

Caso 3: Complementando la solución del caso 2, con 3,24 m² paneles fonoabsorbentes de pared
Ecophon Akusto de 40mm de espesor, colocado en una de las paredes longitudinales.
T60 [s]*

Caso
Cálcul
Caso 1 – Espacio sin tratamiento acústico

1,20

Caso 2 – Techo acústico suspendido Ecophon Master A e=40mm

0,43

Caso 3 – Complementando Caso 2 con 3,24m² Ecophon Akusto e=40mm

0,35

Recomendado

C50 [dB]*
Cálculo

Recomendado

- 0,94
≤0.6

7,07

G [dB]*
Cálculos
31,98

≥6

9,44

27,45
26,50

*) avg 125-4000 Hz.

Fig. 9– Comparación para cada frecuencia del tiempo de reverberación (izquierda) y claridad del habla (derecha) entre el espacio sin
material fonoabsorbente (caso 1), y el caso 3, con un techo suspendido acústico Ecophon Master A. Se complementa la solución con
paneles fonoabsorbentes de pared, Ecophon Akusto, e=40mm. Se reduce un 70% el tiempo de reverberación teórico.

Planta Baja – Sala instrumental 6
·

Caso 1: Comportamiento de la estancia sin tratamiento acústico.

·

Caso 2: Incorporando un techo suspendido acústico, clase de absorción A, Ecophon Master A con
40mm de espesor.

T60 [s]*

Caso
Cálcul
Caso 1 – Espacio sin tratamiento acústico
Caso 2 – Techo acústico suspendido Ecophon Master A e=40mm

2,44
0,49
*) avg 125-4000 Hz.

Recomendado
≤0.6

C50 [dB]*
Cálculo
- 4,79
6,00

Recomendado
≥6

G [dB]*
Cálculos
25,61
18,60

Fig. 10– Comparación para cada frecuencia del tiempo de reverberación (izquierda) y claridad del habla (derecha) entre el espacio sin
material fonoabsorbente (caso 1), y el caso 2, con un techo suspendido acústico Ecophon Master A. Se reduce un 79% el tiempo de
reverberación teórico.

Nota: Se aconseja complementar la absorción a bajas frecuencias, para eso se recomienda añadir una
capa de Ecophon Extra Bass sobre el falso techo Ecophon Master A.

Planta Primera – Sala Assaig I Dansa
·

Caso 1: Comportamiento de la estancia sin tratamiento acústico.

·

Caso 2: Incorporando un techo suspendido acústico, clase de absorción A, Ecophon Master A con
40mm de espesor.

·

Caso 3: Complementando la solución del caso 2, con 6,48 m² paneles fonoabsorbentes de pared
Ecophon Akusto de 40mm de espesor, colocado en una de las paredes longitudinales.
T60 [s]*

Caso
Cálcul
Caso 1 – Espacio sin tratamiento acústico

1,56

Caso 2 – Techo acústico suspendido Ecophon Master A e=40mm

0,57

Caso 3 – Complementando Caso 2 con 6,48m² Ecophon Akusto e=40mm

0,41

Recomendado

C50 [dB]*
Cálculo

Recomendado

- 2,45
≤0.6

5,12
7,84

G [dB]*
Cálculos
29,43

≥6

23,17
21,94

*) avg 125-4000 Hz.

Fig. 5– Comparación para cada frecuencia del tiempo de reverberación (izquierda) y claridad del habla (derecha) entre el espacio sin
material fonoabsorbente (caso 1), y el caso 3, con un techo suspendido acústico Ecophon Master A. Se complementa la solución con
paneles fonoabsorbentes de pared, Ecophon Akusto, e=40mm. Se reduce un 73% el tiempo de reverberación teórico.
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CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS
Relació i definició dels controls que s’han de fer d’acord
amb el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988
Adaptat a CTE i EHE-08

Col.legi d’Arquitectes de Catalunya - Oficina Consultora Tècnica - Actualitzat Octubre 2010

ÍNDEX
JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88
01. Materials utilitzats com a aïllament tèrmic
02. Materials utilitzats com a aïllament acústic

Llegenda:
(1)

Armadures elaborades: les que arriben a l’obra tallades a mida

(2)

Ferralla armada: la que arriba a l’obra ja muntada

(3)

Armadures normalitzades: “mallazo”
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Abreviatures utilitzades en materials estructurals (segons EHE-08):
Acer B: en barres
Acer T: de baixa ductilitat
Acer S: soldable, de ductilitat normal
Acer SD: soldable, amb característiques especials de ductilitat
Acer AP: armadures passives
Acer ME: malles electrosoldades
Acer SR: resistent a sulfats
Acer MR. resistent a aigua de mar
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JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88
El present document té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del Control de Recepció de
Materials, amb la finalitat de complir el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88,
desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992
(DOGC 22/6/92), 18 de març de 1997 (DOGC 18/04/1997) i 12 de juliol de 1996 (DOGC 11/10/96).
L’arquitecte autor del projecte d’execució enumerarà i definirà els controls a realitzar que siguin necessaris per a la
correcta execució de l’obra. Aquests controls seran, com a mínim, els especificats en les normes de compliment obligat i,
en qualsevol cas, tots aquells que l’arquitecte consideri necessaris per a la seva finalitat. Pot, en conseqüència, establir
criteris de control més estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre d’assajos i proves
preceptius, i ordenant d’altres complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals han de ser acceptats pel
promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa.
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L’arquitecte tècnic que intervingui en la direcció d’obres elaborarà, segons les prescripcions contingudes al Projecte
d’Execució, un Programa de Control de Qualitat del qual haurà de donar coneixement al promotor. Al Programa de
Control de Qualitat s’hauran d’especificar els components de l’obra que cal controlar, el tipus d’assajos, anàlisis i proves,
el moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels que vagin a càrrec del promotor. El Programa de Control de
Qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries, i podrà ser modificat durant l’obra en funció del
desenvolupament d’aquesta, prèvia aprovació de la Direcció Facultativa i del promotor.
Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assajos, anàlisis i proves fetes per laboratoris, persones o
entitats que no intervinguin directament en l’obra. El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició
de la Direcció Facultativa en el termini màxim de (indicar) ........ dies des del moment en que es van encarregar. El
promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin
per tal d’aconseguir els resultats dels laboratoris dins del termini establert. El retard en la realització de les obres motivat
per la manca de disponibilitat dels resultats serà responsabilitat exclusiva del promotor/propietari, i en cap cas imputable
a la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de tots o part del treballs d’execució si considera que la
seva realització, sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra executada.
El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del programa de
control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el contracte en cas d’incompliment o compliment defectuós
comunicat per la Direcció Facultativa.
Els laboratoris i les entitats de control de qualitat de l’edificació hauran de complir amb els requisits exigits pel Reial
Decret 410/2010 de 31 de març de 2010 (BOE 22/04/2010) per a poder exercir la seva activitat.
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MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT TÈRMIC

El material que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la
memòria, plec de condicions, amidaments i plànols, i disposarà de marcatge CE quan aquest sigui
exigible en funció del tipus de material.
IDENTIFICACIÓ
Material:
Situació en projecte i obra:
Marques, certificacions i altres
distintius (si s’escau):

Llana de Roca
Nous paredons
Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els
que s’indiquin al Programa de Control de Qualitat

PARÀMETRES a CONTROLAR (segons requeriments del material)

Valor exigit

Unitats

50-70
50 - 80
0,5

Kg/m3
mm
KPa

0,034
1

W/mºK
adimensional

Sí

Sí/No

A1, s1-d0

---

CONTROL DE QUALITAT DELS MATERIALS. Justificació del Compliment del Decret 375/1998 Oficina Consultora Tècnica . Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

Requeriments Genèrics
Densitat (ρ) (1) ** :
Gruix (1) :
Resistència a la compressió (si s’escau) (2) :
Requeriments Higro-Tèrmics (DB HE 1)
Conductivitat tèrmica (λ) ** :
Factor de resistència a la difusió de vapor d’aigua (µ) ** :
Requeriments de Salubritat (DB HS 1)
Aïllant no hidròfil (3) :
Requeriments de Seguretat contra Incendis (DB SI)
Classe de reacció al foc (si s’escau) (4) *:
Altres requeriments

CONTROL DE RECEPCIÓ
Es controlarà que les característiques tècniques del producte satisfan allò exigit en projecte. El
control inclourà:
a) Control de la documentació:
•
•
•

Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat
Certificat de garantia del fabricant, signat per la persona física
Documents de conformitat o autoritzacions administratives que exigeixi el reglament,
inclosa la documentació de marcatge CE quan sigui obligatòria

b) Control per mitjà de distintius de qualitat:
•
•
•
•

Control de distintius que assegurin les característiques tècniques dels productes
exigides al projecte
Reconeixement oficial del distintiu
Per a productes innovadors, avaluacions tècniques de idoneïtat per a l’ús previst
Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors

c) Assajos:
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assajos
següents, en laboratori homologat i amb la metodologia de l’UNE EN vigent corresponent:
•
•
•
•
•
•

Conductivitat tèrmica
Densitat aparent
Permeabilitat al vapor d’aigua
Absorció d’aigua
Resistència a la compressió
Classe de reacció al foc: propagació, opacitat de fums o caiguda de gotes inflamades

En cas que no quedi expressament indicat, la direcció facultativa establirà el nombre, forma i
freqüència necessaris dels controls.
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(1) Per aïllaments de poliuretà que, per donar compliment al DB HS1, es vol que actuïn com a barrera contra la penetració
d’aigua del tipus B3 (resistència molt alta a la infiltració) la seva densitat ha de ser ≥ 35 Kg/m3 i el seu gruix ≥ 4cm
(2) A controlar només per a paviments. A tall d’exemple, les llanes minerals que es vulguin col.locar en terres (suelos), han de
tenir una resistència a la compressió mínima de 0.5 KPa, segons UNE 92180 IN
(3) A controlar només per a aïllaments que es col.loquin associats al full principal de la façana.
DB HS1 - 4.1 Características exigibles a los productos - 4.1.3 Aislante térmico: “Cuando el aislante se disponga por el exterior de
la hoja principal, debe ser no hidrófilo”
DB HS1 - Apéndice A Terminología - “Aislante no hidrófilo”: aislante que tiene una succión o absorción de agua a corto plazo por
inmersión parcial menor que 1Kg/m2 según ensayo UNE-EN 1609:1997 o una absorción de agua a largo plazo por inmersión total
menor que el 5% según ensayo UNE-EN 12087:1997.
(4) Classe de reacció al foc del conjunt del material més el suport. Exigible a materials que constitueixin una capa continguda a
l’interior d’un tancament que no estigui protegida per una altra que sigui EI 30 com a mínim. La classe es composa de 3
caracteritzacions: Propagació (A1,A2,B,C,D,E ó F), Opacitat de fums (s1,s2 ó s3) i Caiguda de gotes o partícules
inflamades (d0, d1 ó d2).

* Ajuda:

CONTROL DE QUALITAT DELS MATERIALS. Justificació del Compliment del Decret 375/1998 Oficina Consultora Tècnica . Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

Valors habituals de reacció al foc de materials aïllants, segons documentació obtinguda de l’Instituto de Ciencias de la
Construcción Eduardo Torroja:

** Ajuda:
Valors de referència del Catálogo de Elementos Constructivos del CTE versió 06, de juny de 2009
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02.1 MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT ACÚSTIC
El material que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la
memòria, plec de condicions, amidaments i plànols, i disposarà de marcatge CE quan aquest sigui exigible
en funció del tipus de material.
IDENTIFICACIÓ
Material:
Situació en projecte i obra:
Marques, certificacions i altres distintius (si s’escau):

Llana mineral roca
Paredons
Amb marca AENOR
Medioambiente

PARÀMETRES a CONTROLAR (segons requeriments del material)

Valor exigit

Unitats

50-70
50-80
0,5

Kg/m3
mm
KPa

Sí

Sí/No

5
10
0,90

KPa∙s/m2
MN/m3
---

A1,s1, d0

---

Requeriments Genèrics
Densitat (ρ) (si s’escau):
Gruix:
Resistència a la compressió (si s’escau) (1) :
CONTROL DE QUALITAT DELS MATERIALS. Justificació del Compliment del Decret 375/1998 Oficina Consultora Tècnica . Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

Requeriments de Salubritat (DB HS 1)
Aïllant no hidròfil (2) :
Requeriments Acústics (DB HR)
Resistivitat al flux de l’aire (si s’escau) (3):
Rigidesa dinàmica (si s’escau) (3):
Coeficient d’absorció acústica ponderat (

w)

(si s’escau) (4):

Requeriments de Seguretat contra Incendis (DB SI)
Classe de reacció al foc (si s’escau) (5) *:
Altres requeriments
CONTROL DE RECEPCIÓ
Es controlarà que les característiques tècniques del producte satisfan allò exigit en projecte. El
control inclourà:
a) Control de la documentació:
•
•
•

documents d’origen, full de subministrament i etiquetat
certificat de garantia del fabricant, signat per la persona física
documents de conformitat o autoritzacions administratives que exigeixi el reglament,
inclosa la documentació de marcatge CE quan sigui obligatòria

b) Control per mitjà de distintius de qualitat:
•
•
•
•

control de distintius que assegurin les característiques tècniques dels productes exigides
al projecte
reconeixement oficial del distintiu
per a productes innovadors, avaluacions tècniques de idoneïtat per a l’ús previst
es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors

c) Assajos:
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assajos següents,
en laboratori homologat i amb la metodologia de l’UNE EN vigent corresponent:
•
•
•
•
•

densitat aparent
absorció d’aigua
resistència a la compressió
coeficient d’absorció acústica
classe de reacció al foc: propagació, opacitat de fums o caiguda de gotes inflamades

En cas que no quedi expressament indicat, la direcció facultativa establirà el nombre, forma i
freqüència necessaris dels controls.
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(1) A controlar només per a paviments. A tall d’exemple, les llanes minerals que es vulguin col.locar en terres (suelos), han de
tenir una resistència a la compressió mínima de 0,5 KPa, segons UNE 92180 IN
(2) A controlar només per a aïllaments que es col.loquin associats al full principal de la façana.
DB HS1 - 4.1 Características exigibles a los productos - 4.1.3 Aislante térmico: “Cuando el aislante se disponga por el exterior de
la hoja principal, debe ser no hidrófilo”
DB HS1 - Apéndice A Terminología - “Aislante no hidrófilo”: aislante que tiene una succión o absorción de agua a corto plazo por
inmersión parcial menor que 1Kg/m2 según ensayo UNE-EN 1609:1997 o una absorción de agua a largo plazo por inmersión total
menor que el 5% según ensayo UNE-EN 12087:1997.
(3) Exigible a materials absorbents acústics, per exemple llanes minerals
(4) Exigible a materials absorbents acústics col.locats vistos, ó sobre una xapa perforada ó un vel de fibres, que s’utilitzin per al
control de la reverberació
(5) Classe de reacció al foc del conjunt del material més el suport. Exigible a materials que constitueixin una capa continguda a
l’interior d’un tancament que no estigui protegida per una altra que sigui EI 30 com a mínim. La classe es composa de 3
caracteritzacions: Propagació (A1,A2,B,C,D,E ó F), Opacitat de fums (s1,s2 ó s3) i Caiguda de gotes o partícules inflamades
(d0, d1 ó d2).
* Ajuda:

CONTROL DE QUALITAT DELS MATERIALS. Justificació del Compliment del Decret 375/1998 Oficina Consultora Tècnica . Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

Valors habituals de reacció al foc de materials aïllants, segons documentació obtinguda de l’Instituto de Ciencias de la
Construcción Eduardo Torroja:
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02.2 MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT ACÚSTIC
El material que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la
memòria, plec de condicions, amidaments i plànols, i disposarà de marcatge CE quan aquest sigui exigible
en funció del tipus de material.
IDENTIFICACIÓ
Material:
Situació en projecte i obra:
Marques, certificacions i altres distintius (si s’escau):
PARÀMETRES a CONTROLAR (segons requeriments del material)

Llana mineral de feltre de vidre
recobert
Cel Ras Master A i panell
Akusto wall c de Ecophon
Amb marca AENOR
Medioambiente
Valor exigit

Unitats

20-70
40
0,5

Kg/m3
mm
KPa

Sí

Sí/No

5
10
0,90

KPa∙s/m2
MN/m3
---

A1,s1, d0

---

Requeriments Genèrics
Densitat (ρ) (si s’escau):
Gruix:
Resistència a la compressió (si s’escau) (1) :
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Requeriments de Salubritat (DB HS 1)
Aïllant no hidròfil (2) :
Requeriments Acústics (DB HR)
Resistivitat al flux de l’aire (si s’escau) (3):
Rigidesa dinàmica (si s’escau) (3):
Coeficient d’absorció acústica ponderat (

w)

(si s’escau) (4):

Requeriments de Seguretat contra Incendis (DB SI)
Classe de reacció al foc (si s’escau) (5) *:
Altres requeriments
CONTROL DE RECEPCIÓ
Es controlarà que les característiques tècniques del producte satisfan allò exigit en projecte. El
control inclourà:
a) Control de la documentació:
•
•
•

documents d’origen, full de subministrament i etiquetat
certificat de garantia del fabricant, signat per la persona física
documents de conformitat o autoritzacions administratives que exigeixi el reglament,
inclosa la documentació de marcatge CE quan sigui obligatòria

b) Control per mitjà de distintius de qualitat:
•
•
•
•

control de distintius que assegurin les característiques tècniques dels productes exigides
al projecte
reconeixement oficial del distintiu
per a productes innovadors, avaluacions tècniques de idoneïtat per a l’ús previst
es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors

c) Assajos:
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assajos següents,
en laboratori homologat i amb la metodologia de l’UNE EN vigent corresponent:
•
•
•
•
•

densitat aparent
absorció d’aigua
resistència a la compressió
coeficient d’absorció acústica
classe de reacció al foc: propagació, opacitat de fums o caiguda de gotes inflamades

En cas que no quedi expressament indicat, la direcció facultativa establirà el nombre, forma i
freqüència necessaris dels controls.
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(1) A controlar només per a paviments. A tall d’exemple, les llanes minerals que es vulguin col.locar en terres (suelos), han de
tenir una resistència a la compressió mínima de 0,5 KPa, segons UNE 92180 IN
(2) A controlar només per a aïllaments que es col.loquin associats al full principal de la façana.
DB HS1 - 4.1 Características exigibles a los productos - 4.1.3 Aislante térmico: “Cuando el aislante se disponga por el exterior de
la hoja principal, debe ser no hidrófilo”
DB HS1 - Apéndice A Terminología - “Aislante no hidrófilo”: aislante que tiene una succión o absorción de agua a corto plazo por
inmersión parcial menor que 1Kg/m2 según ensayo UNE-EN 1609:1997 o una absorción de agua a largo plazo por inmersión total
menor que el 5% según ensayo UNE-EN 12087:1997.
(3) Exigible a materials absorbents acústics, per exemple llanes minerals
(4) Exigible a materials absorbents acústics col.locats vistos, ó sobre una xapa perforada ó un vel de fibres, que s’utilitzin per al
control de la reverberació
(5) Classe de reacció al foc del conjunt del material més el suport. Exigible a materials que constitueixin una capa continguda a
l’interior d’un tancament que no estigui protegida per una altra que sigui EI 30 com a mínim. La classe es composa de 3
caracteritzacions: Propagació (A1,A2,B,C,D,E ó F), Opacitat de fums (s1,s2 ó s3) i Caiguda de gotes o partícules inflamades
(d0, d1 ó d2).
* Ajuda:

CONTROL DE QUALITAT DELS MATERIALS. Justificació del Compliment del Decret 375/1998 Oficina Consultora Tècnica . Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

Valors habituals de reacció al foc de materials aïllants, segons documentació obtinguda de l’Instituto de Ciencias de la
Construcción Eduardo Torroja:
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CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ.

DOCUMENTACIÓ DE CONTROL DE MATERIALS.

1

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

Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos
tipus de controls, que són els següents:
A) Pels materials.
A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes.
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i
sistemes subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.
Es faran a partir de:
- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els
següents documents:
- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat.
- Certificat de garantia del fabricant
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE.
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat.
A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la
reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats
per la DF.
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B) Unitats d’obra.
B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà
l’adequació i conformitat amb el projecte.
B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop
finalitzada aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la
legislació aplicable.

Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir
amb el que estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret
375/88 de la Generalitat de Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més concreció els
controls a realitzar.

LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR.
1. SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES.
- Excavació:
- Control de moviments de l’excavació.
- Control del material de replè i del grau de compactat.
- Gestió de l’aigua:
- Control del nivell freàtic.
- Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa trencaments hidràulics.
- Millora o reforç del terreny:
- Control de las propietats del terreny posteriorment a la millora.
- Ancoratges al terreny:
- Segons norma UNE EN 1537:2001

2. SUBSISTEMA SOTA-RASSANT FONAMENTS.
2.1.- DADES PREVIES I DE MATERIALS.
- Estudi geotècnic.
- Anàlisi de les aigües, sempre que hi hagi indici que aquestes puguin ser àcides, salines o
d’agressivitat potencial.
- Control geomètric del replanteig i nivell de la fonamentació. Fixació de les toleràncies segons
DB SE C “Seguridad Estructural Cimientos”.
- Control del formigó armat segons EHE “EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C
Seguridad Estructural Cimientos”. (Veure apartat 3)
- Control de fabricació i transport del formigó armat. (Veure apartat 3)
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3. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT. EHE.
3.1 CONTROL DE MATERIALS
Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucció per a la Recepció de
Ciments, els Segells de Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars:
- Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Àrids (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Altres components (abans de l’inici de l’obra)
o Additius per a formigó (Decret 375/88 de la Generalitat)
o Addicions per elaborar formigó: Cendres volants (Decret 375/88 de la
Generalitat)
o Addicions per elaborar formigó: Fum de sílice (Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)

Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars:
- Resistència (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Consistència (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)
Assaigs de control del formigó:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
- Modalitat 1: Control a nivell reduït
- Modalitat 2: Control al 100 %
- Modalitat 3: Control estadístic del formigó
- Assaigs d’informació complementaria (en els casos contemplats per la EHE en els
articles 72º i 75º i en 88.5, o quan així s’indiqui en el Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars).
-

Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)

Control de qualitat de l’acer:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
- Control a nivell reduït:
- Només per armadures passives.
- Control a nivell normal:
- S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives.
- És l’únic vàlid per a formigó pretesat.
- Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, els resultats de control de
l’acer han de ser coneguts abans de formigonar.
- Comprovació de soldabilitat:
- En el cas d’existir empalmes per soldadura
Altres controls:
- Control de dispositius d’ancoratge i empalmes de soldadures posttesades.
- Control de les beines i accessoris per les armadures de pretesat.
- Control dels equips de tesat.
- Control dels productes d’injecció.
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3.2 CONTROL DE LA EXECUCIÓ
Nivells del control de l’execució:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

-

Control d’execució a nivell reduït:
- Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra.
Control de recepció a nivell normal:
- Existència de control extern.
- Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra.
Control d’execució a nivell intens:
- Sistema de qualitat propi del constructor.
- Existència de control extern.
- Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit l’obra.

Fixació de toleràncies d’execució.
Altres controls:
- Control del tesat de les armadures actives.
- Control d’execució de la injecció.
- Assaigs d’informació complementària de l’estructura (proves de càrrega i d’altres
assaigs no destructius)

4. SUBSISTEMA DE SOSTRES PREFABRICATS (Decret 375/88 de la Generalitat)
Control de la qualitat de la documentació del projecte:
El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada.
Control de qualitat dels materials:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Certificat de qualitat de biguetes, entrebigat i del conjunt del sistema.

Recepció de materials:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

-

Control de la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la
comprovació de l’albarà.
Comprovació de l’autorització d’ús per cada sistema de sostre.
Es sol·licitarà, per cada sistema de sostre, la justificació documental del fabricant que
justifiqui l’autorització d’ús. No caldrà fer aquesta comprovació si el sistema de sostre
te un distintiu de qualitat oficialment reconegut.
Control del gravat del codi d’identificació de cada bigueta.
Control del bon estat aparent de les peces d’entrebigat.
Verificacions de les característiques geomètriques reflectides en l’autorització d’ús.
Comprovació de la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat.

5

Control de qualitat de muntatge i execució:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Control de l’apuntalament
Control de col·locació de les biguetes i revoltons
Control de la col·locació de les armadures
Control de l’abocat, compactació i curat del formigó
Control del desapuntalament

Control de qualitat de l’obra acabada
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Control de nivells i replanteig
Control de fletxes, contrafletxes i toleràncies.

5. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’ACER. DB SE A.
Control de la qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada.
Control de qualitat dels materials:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Certificat de qualitat del material.
Procediment de control mitjançant assaigs per materials que presentin característiques
no avalades pel certificat de qualitat.
Procediment de control mitjançant l’aplicació de normes o recomanacions de prestigi
reconegut per materials singulars.

Control de qualitat de la fabricació:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

-

Control de la documentació de taller segons la documentació del projecte, que ha
d’incloure:
- Memòria de fabricació
- Plànols de taller
- Pla de punts d’inspecció
Control de qualitat de la fabricació:
- Ordre de les operacions i utilització d’eines adequades
- Qualificació del personal
- Sistema de traçat adient

Control de qualitat de muntatge:
- Control de qualitat de la documentació de muntatge:
- Memòria de muntatge
- Plans de muntatge
- Pla de punts d’inspecció
- Control de qualitat del muntatge
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6. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’OBRA DE FÀBRICA
Recepció de materials:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

-

Peces:
- Declaració del fabricant sobre la resistència i la categoria (categoria I o categoria II)
de las peces.
Sorres
Ciments i cal
Morters secs preparats i formigons preparats
Comprovació de dosificació y resistència

Control de fàbrica:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Tres categories d’execució:
- Categoria A: peces i morter amb certificació d’especificacions, fàbrica amb assaigs
previs i control diari d’execució.
- Categoria B: peces (llevat succió, retracció i expansió per humitat) i morter amb
certificació d’especificacions i control diari d’execució.
- Categoria C: no compleix algun dels requisits de B.

Morters i formigons de replè
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Control de dosificació, barreja i posada en obra

Armadura:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Control de recepció i posada en obra

Protecció de fàbriques en execució:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Protecció contra danys físics
Protecció de la coronació
Manteniment de la humitat
Protecció contra gelades
Trava temporal
Limitació de l’alçada d’execució per dia

7. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FUSTA
Subministrament i recepció dels productes:
- Identificació del subministrament amb caràcter general:
- Nom i adreça de l’empresa subministradora i del taller de serrat o fàbrica.
- Data i quantitat del subministra
- Certificat d’origen i distintiu de qualitat del producte
- Identificació del subministra amb caràcter específic:
- Fusta serrada:
a) Espècie botànica i classe resistent.
b) Dimensions nominals
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-

-

-

-

-

c) Contingut d’humitat
Tauler:
a) Tipus de tauler estructural.
b) Dimensions nominals
Element estructural de fusta encolada:
a) Tipus d’element estructural i classe resistent
b) Dimensions nominals
c) Marcat
Elements realitzats a taller:
a) Tipus d’element estructural i declaració de capacitat portant, indicant
condicions de recolzament
b) Dimensions nominals
Fusta i productes de la fusta tractats amb elements protectors:
a) Certificat del tractament aplicat, espècie de la fusta, protector emprat i núm. de
registre, mètode d’aplicació, categoria del risc cobert, data del tractament,
precaucions en front a mecanitzacions posteriors i informacions
complementàries.
Elements mecànics de fixació:
a) Tipus de fixació
b) Resistència a tracció de l’acer
c) Protecció front a la corrosió
d) Dimensions nominals
e) Declaració de valors característics de resistència a l’aixafament i moment
plàstic per a unions fusta-fusta, fusta-tauler i fusta-acer.

Control de recepció en obra:
- Comprovacions amb caràcter general:
- Aspecte general del subministrament
- Identificació del producte
- Comprovacions amb caràcter específic:
- Fusta serrada
a) Espècie botànica
b) Classe resistent
c) Toleràncies en les dimensions
d) Contingut d’humitat
- Taulers:
a) Propietats de resistència, rigidesa y densitat
b) Toleràncies en les dimensions
- Elements estructurals de fusta laminada encolada:
a) Classe resistent
b) Toleràncies en les dimensions
- Altres elements estructurals realitzats en taller:
a) Tipus
b) Propietats
c) Toleràncies dimensionals
d) Planeïtat
e) Contrafletxes
- Fusta i productes derivats de la fusta tractats amb productes protectors:
a) Certificació del tractament
- Elements mecànics de fixació:
a) Certificació del material
b) Tractament de protecció
- Criteri de no acceptació del producte
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8. TANCAMENTS I PARTICIONS
Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució de l’aïllament aportada.
Subministra i recepció de productes:
- Es comprovarà la existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
- Execució d’acord amb les especificacions de projecte.
- Es tindrà cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la execució
dels possibles ponts tèrmics integrats en els tancaments.
- Posada en obra d’aïllaments tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts
singulars)
- Posició i garantia de continuïtat en la col·locació de la barrera de vapor.
- Fixació d’elements de fusteria per a garantir la estanqueïtat al pas d’aire i l’aigua.

9. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I AÏLLAMENTS CONTRA INCENDIS
Control de qualitat de la documentació del projecte:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

El projecte defineix i justifica la solució de protecció contra incendis aportada, justificant
de manera expressa el compliment del “Documento Básico DB SI Seguridad en Caso
de Incendio”.

Subministra i recepció de productes:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Es comprovarà la existència de marcat CE.
Els productes s’ajustaran a les especificacions del projecte que aplicarà el que es recull
en el “REAL DECRETO 312/2005”, de 18 de març, pel què s’aprova la classificació
dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves
propietats de reacció i de resistència front al foc.

Control d’execució en obra:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Execució d’acord a les especificacions de projecte.
Verificació de les dades de la central de detecció d’incendis.
Comprovar característiques dels detectors, polsadors i elements de la instal·lació, així
com la seva ubicació i muntatge.
Comprovar instal·lació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i
subjecció.
Verificar la xarxa de canonades d’alimentació als equips de manega i sprinklers:
característiques i muntatge.
Comprovar equips de manegues i sprinklers: característiques, ubicació y muntatge.
Prova hidràulica de la xarxa de manegues i sprinklers.
Prova de funcionament dels detectors i de la central.
Comprovar funcionament del bus de comunicació amb el lloc central.
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10. SUBSISTEMES D’AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS
(Decret 375/88 de la Generalitat)
Subministrament i recepció de productes:
- Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors.
- Els materials que vingui avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir la
garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes
exigides pel CTE.
- Les fibres minerals duran el segell INCE i ASTM-C-167 indicant les seves
característiques dimensionals i la seva densitat aparent.
Control d’execució en obra:
- Execució d’acord a les especificacions de projecte.
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HE 1.
- L’element haurà d’anar protegit.
- Caldrà evitar el pont tèrmic/acústic.
- Control de la ventilació de la cambra si n’hi hagués.
11. SUBSISTEMES DE PROTECCIÓ FRONT A LA HUMITAT
Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada.
Subministrament i recepció de productes:
- Es comprovarà l’existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
- Execució d’acord a les especificacions de projecte.
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HS “Salubridad”, en la secció HS 1
“Protección frente a la Humedad”.
- Es realitzaran proves d’estanqueïtat en la coberta.
12. SUBSISTEMA
CALEFACCIÓ

DE

CONTROL

AMBIENTAL.

INSTAL·LACIONS

TÈRMIQUES

DE

Control de qualitat de la documentació del projecte:
-

El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada, justificant de manera
expressa el compliment del “Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE)”.

Subministra i recepció de productes:
-

Es comprovarà la existència de marcat CE.

Control d’execució en obra:
-

Execució d’acord a les especificacions de projecte.
Muntatge de canonada i passatubs segons especificacions.
Característiques i muntatge dels conductes d’evacuació de fums.
Característiques i muntatge de les calderes.
Característiques i muntatge dels terminals.
Característiques i muntatge dels termòstats.
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-

Proves parcials d’estanqueïtat de zones ocultes. La pressió de prova no ha de variar, al
menys, en 4 hores.
Prova final d’estanqueïtat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de
fontaneria). La pressió de prova no ha de variar, al menys, en 4 hores.

13. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ
Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució de climatització aportada.
Subministrament i recepció de productes:
- Es comprovarà la existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
- Execució d’acord a les especificacions de projecte.
- Replanteig i ubicació de maquines.
- Replanteig i traçat de canonades i conductes.
- Verificar característiques de maquines climatitzadores, fan-coils i refredadores.
- Comprovar muntatge de canonades i conductes, així com alineació i distància entre
suports.
- Verificar característiques i muntatge dels elements de control.
- Proves de pressió hidràulica.
- Aïllament en canonades, comprovació de gruixos i característiques del material
d’aïllament.
- Prova de xarxes de desguàs de climatitzadors i fan-coils.
- Connexió a quadres elèctrics.
- Proves de funcionament (hidràulica i aire).
- Proves de funcionament elèctric.
14. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA
Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució de fontaneria aportada.
Subministrament i recepció de productes:
- Es comprovarà l’existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
- Execució d’acord a les especificacions de projecte.
- Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa
- Instal·lació general interior: característiques de canonades i de vàlvules.
- Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes.
- Proves de les instal·lacions:
- Prova de resistència mecànica i estanqueïtat parcial. La pressió de prova no ha
variar en, al menys, 4 hores.
- Prova d’estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de prova no ha
variar en, al menys, 4 hores.
- Proves particulars en las instal·lacions de Aigua Calent Sanitària:
a) Mesura de cabdal i temperatura en els punts d’aigua
b) Obtenció del cabdal exigit a la temperatura fixada un cop obertes les aixetes
estimades en funcionament simultani.
c) Temps de sortida de l’aigua a la temperatura de funcionament.
d) Mesura de temperatures a la xarxa.
e) Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la
seva sortida i en les aixetes.
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-

Identificació d’aparells sanitaris i aixetes.
Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió).
Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovarà les aixetes, les cisternes i el
funcionament dels desguassos).
Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores.

15. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE GAS
Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució de gas aportada.
Subministra i recepció de productes:
- Es comprovarà la existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
- Execució d’acord a las especificacions de projecte.
- Canonada d’escomesa a l’armari de regulació (diàmetre i estanqueïtat).
- Passos de murs y forjats (col·locació de passatubs i vaines).
- Verificació de l’armari de comptadores (dimensiones, ventilació, etc.).
- Distribució interior canonada.
- Distribució exterior canonada.
- Vàlvules i característiques de muntatge.
- Prova d’estanqueïtat i resistència mecànica.
16. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT
Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució de les instal·lacions d’evacuació d’aigües
residuals.
Subministrament i recepció de productes:
- Es comprovarà la existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
- Execució de acord a las especificacions de projecte.
- Comprovació de vàlvules de desguàs.
- Comprovació de muntatge dels sifons individuals i pots sifònics.
- Comprovació de muntatge de canals i embornals.
- Comprovació del pendent dels canals.
- Verificar execució de xarxes de petita evacuació.
- Comprovació de baixants i xarxa de ventilació.
- Verificació de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous).
- Verificació dels dipòsits de recepció i d’elevació i control.
- Prova estanqueïtat parcial.
- Prova d’estanquitat total.
- Prova amb aigua.
- Prova amb aire.
- Prova amb fum.
17. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS D’EXTRACCIÓ DE FUMS I GASOS.
Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució d’extracció aportada.
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Subministrament i recepció de productes:
- Es comprovarà l’existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
- Execució d’acord a les especificacions de projecte.
- Comprovació de ventiladors, característiques i ubicació.
- Comprovació de muntatge de conductes i reixes.
- Proves d’estanqueïtat d’unions de conductes.
- Prova de mesura d’aire.
- Proves afegides a realitzar en el sistema d’extracció de garatges:
- Ubicació de central de detecció de CO en el sistema de extracció dels garatges.
- Comprovació de muntatge i accionament front la presència de fum.
- Proves i posada en marxa (manual i automàtica).
18. SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera
expressa el compliment del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les
Instruccions Tècniques Complementàries.
Subministrament i recepció de productes:
- Es comprovarà l’existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
- Execució d’acord a les especificacions de projecte.
- Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació-recolzaments,
terres, etc.
- Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i
suports.
- Situació de punts i mecanismes.
- Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada.
- Subjecció de cables i senyalització de circuits.
- Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i
potència).
- Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament)
- Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades.
- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades.
- Quadres generals:
- Aspecte exterior i interior.
- Dimensions.
- Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, automàtics,
diferencials, relès, etc.)
- Fixació d’elements i connexionat.
- Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions.
- Conexionat de circuits exteriors a quadres.
- Proves de funcionament:
- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra.
- Comprovació d’automàtics.
- Encès de l’enllumenat.
- Circuit de força.
- Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida.
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19. SUBSISTEMA D’ENERGIES RENOVABLES. INSTAL·LACIONS DE A.C.S. AMB PANNELLS
SOLARS
Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució de generació de aigua calent sanitària (ACS)
amb pannells solars.
Subministra i recepció de productes:
- Es comprovarà la existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:
- Execució de acord a las especificacions de projecte.
- La instal·lació s’ajustarà al que es descriu en la “Sección HE 4 Contribución Solar
Mínima de Agua Caliente Sanitaria”.
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DOCUMENTACIÓ DE PLA DE CONTROL.
CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ.

1

DOCUMENT 1.
CONDICIONS I MESURES PER A L’OBTENCIÓ DE LES
QUALITATS
DELS
MATERIALS
I
DELS
PROCESSOS
CONSTRUCTIUS.

2

INTRODUCCIÓ I MARC LEGAL.
El present escrit té com a finalitat inicial determinar els criteris per desenvolupar el pla de Control
dels materials, equips i productes que estableix el CTE .
El CTE determina quins marcatges, segells i certificacions són admissibles pels productes, equips i
sistemes constructius de l’edificació en general.
En determinats casos els DB estableixen les característiques tècniques de productes, equips i
sistemes que s’incorporin en els edificis, sense perjudici del Marcat CE que els hi sigui aplicable
d’acord amb les corresponents Directives Europees.
Les marques, segells, certificacions de conformitat o d’altres distintius de qualitat voluntaris que
facilitin el compliment de les exigències bàsiques del CTE, podran ser reconegudes per
l’Administració.
També es podran reconèixer les certificacions de conformitat de les prestacions finals dels edificis,
les certificacions de conformitat que tinguin els agents que intervenen en la execució de les obres,
les certificacions mediambientals que considerin l’anàlisi del cicle de vida dels productes, altres
avaluacions mediambientals d’edificis i altres certificacions que facilitin el compliment del CTE.
També es consideraran conformes amb el CTE els productes, equips i sistemes innovadors que
demostrin el compliment de les exigències bàsiques del CTE.
Els articles que marquen les directrius són els següents:
Article 6è: “Pla de Control”. Condicions de Projecte”
Article 7è: “Condicions en la Execució de les Obres”.
Part I del CTE, Annex II: “Documentació del Seguiment de l’Obra”
segons el Reial Decret 317/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el “Código Técnico de la
Edificación” (CTE).
A tal efecte, l’actuació de la Direcció Facultativa s’ajustarà al que es disposa en la relació de
disposicions i articles que s’adjunta tot seguit i que conforma el present document.

3

MARCAT I SEGELLS DE QUALITAT DELS PRODUCTES DE CONSTRUCCIÓ
VERIFICACIÓ DEL SISTEMA DE “MARCAT CE”
La LOE atribueix la responsabilitat sobre la verificació de la recepció en obra dels productes de
construcció al Director de la Execució de la Obra que, mitjançant el corresponent procés de Control
de recepció, ha de resoldre sobre l’acceptació o rebuig del producte. Aquest procés afecta, també,
als fabricants de productes i als constructors (i per tant als Cap d’Obra).
Els productes de construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del
seu ús previst, portaran un marcat CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes
de 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o d’altres Directives Europees que els siguin
d’aplicació. Això significa que l’habitual procés de Control de la recepció de materials s’ha afectat i
s’estableixen unes noves regles per les condicions que han de complir els productes de
construcció a través del marcat CE.
El CTE, en les seves disposicions generals, determina quins marcatges, segells i certificacions són
admissibles pels productes, equips i sistemes a emprar en qualsevol edifici.
El terme producte de construcció es defineix com a qualsevol producte fabricat per a la seva
incorporació, amb caràcter permanent, a les obres d’edificació i enginyeria civil que tinguin
incidència en els següents requisits essencials:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Resistència mecànica i estabilitat.
Seguretat en cas d’incendi.
Higiene, salut i medi ambient.
Seguretat d’utilització.
Protecció en en front del soroll.
Estalvi d’energia i aïllament tèrmic.

El marcat CE d’un producte de construcció indica:
•
•

Que el producte compleix amb unes determinades especificacions tècniques relacionades
amb els requisits essencials contingudes en les Normes Harmonitzades (EN) i en les Guies
DITE (Guies pel Document d’Idoneïtat Tècnica Europea).
Que se ha complert el sistema d’avaluació de la conformitat establert per la corresponent
Decisió de la Comissió Europea (aquests sistemes d’avaluació es classifiquen en els graus
1+, 1, 2+, 2, 3 i 4, i en cada un d’ells s’especifiquen els Controls que s’han de realitzar al
producte pel fabricant i/o per un organisme notificat).

El fabricant (o el seu representant autoritzat) serà el responsable de la seva fixació i la
Administració competent en matèria d’indústria la qual vigili per la correcta utilització del marcat CE.
És obligació del Director d’Execució de l’Obra verificar si els productes que entren en l’obra estan
afectats pel compliment del marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen les condicions
establertes en el Reial Decret 1630/1992.
La verificació del sistema del marcat CE en un producte de construcció es pot resumir en els
següents passos:
•

•
•

Comprovar si el producte ha de tenir el “marcat CE” en funció que s’hagi publicat en el
BOE la norma transposició de la norma harmonitzada (UNE-EN) o Guia DITE per ell, que
la data d’aplicabilitat hagi entrat en vigor i que el termini de coexistència amb la
corresponent norma nacional hagi expirat.
La existència del marcat CE pròpiament dit.
La existència de la documentació addicional que procedeixi.
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1. Comprovació de la obligatorietat del marcat CE
Aquesta comprovació es pot realitzar en la pàgina web del “Ministerio de Industria, Turismo i
Comercio”, entrant en “Legislación sobre Seguridad Industrial”, a continuació en “Directivas ” i, per
últim, en “Productes de construcció”
(http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcit/Directivas.asp?Directiva=89/106/CEE)
En la taula a la que es fa referència al final de la present nota (i que s’anirà actualitzant en funció
de la publicació del BOE) es resumeixen les diferents famílies de productes de construcció,
agrupades per capítols, afectades pel sistema de marcat CE, incloent:
•
•
•

•
•

La referència i títol de les normes UNE-EN i Guies DITE.
La data d’aplicació voluntària del marcat CE i inici del termini de coexistència amb la norma
nacional corresponent (FAV).
La data de la fi del termini de coexistència a partir del qual s’ha de retirar la norma nacional
corresponent i exigir el marcat CE al producte (FEM). Durant el termini de coexistència els
fabricants poden aplicar segons ells creguin convenient la reglamentació nacional existent
o la de la nova redacció sorgida.
El sistema d’avaluació de la conformitat establert, podent aparèixer varis sistemes per un
mateix producte en funció de l’ús a que es destini, havent-se de consultar en aquest cas la
norma EN o Guia DITE corresponent (SEC).
La data de publicació en el “Boletín Oficial del Estado” (BOE).

2. El marcat CE
El marcat CE es materialitza mitjançant el símbol “CE” acompanyat d’una informació
complementària.
El fabricant ha de tenir cura que el marcat CE figuri, per ordre de preferència:
1. En el producte pròpiament dit.
2. En una etiqueta adherida al mateix.
3. En el seu envàs o embalatge.
4. En la documentació comercial que s’adjunta.
Les lletres del símbol CE se realitzaran d’acord amb les especificacions del dibuix adjunt (ha de
tenir una dimensió vertical apreciablement igual que no serà inferior a 5 mil·límetres).

El citat article estableix que, a més a més del símbol “CE”, deuen estar situades, en una de les
quatre possibles localitzacions, una sèrie d’inscripcions complementàries (el contingut específic de
les quals es determina en les normes harmonitzades i Guies DITE per a cada família de productes)
entre les que s’inclouen:
•
•
•

El número d’identificació de l’organisme notificat (quan procedeixi).
El nom comercial o la marca distintiva del fabricant.
L’adreça del fabricant.
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•
•
•
•
•
•

El nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica.
Les dues darreres xifres de l’any en el que s’ha estampat el marcat en el producte.
El número del certificat CE de conformitat (quan procedeix)
El número de la norma harmonitzada (i en cas de veure’s afectada per vàries els números
de totes elles).
La designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada.
Informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent a les
especificacions tècniques (que en el cas de productes no tradicionals haurà de buscar-se
en el DITE corresponent, per la qual cosa s’ha d’incloure el número de DITE del producte
en las inscripcions complementàries)

Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen per que tenir un format, tipus de lletra,
color o composició especial havent d’incloure, únicament, les característiques ressenyades
anteriorment pel símbol.

Dins de les característiques del producte podrem trobar que alguna d’elles presenti les lletres NPD
(no performance determined) que signifiquen prestació sense definir o ús final no definit.
La opció NPD és una classe que pot ser considerada si al menys un estat membre no te requisits
legals per a una determinada característica i el fabricant no vol facilitar el valor d’aquesta
característica.
En el cas de producte via DITE és important comprovar, no només la existència del DITE pel
producte, sinó el seu termini de validesa i recordar que el marcat CE acredita la presència del DITE
i la avaluació de conformitat associada.
3. La documentació addicional
A més del marcat CE pròpiament dit, en l’acte de la recepció el producte ha de tenir una
documentació addicional presentada, al menys, en una llengua oficial de l’Estat. Quan al producte li
siguin aplicables altres directives, la informació que acompanya al marcat CE ha de registrar
clarament les directives que li han estat aplicades.
Aquesta documentació depèn del sistema d’avaluació de la conformitat assignat al producte i pot
consistir en un o varis dels següents tipus d’escrits:
•
•

Declaració CE de conformitat: Document emès pel fabricant, necessari per tots els
productes sigui quin sigui el sistema d’avaluació assignat.
Informe d’assaig inicial del tipus: Document emès per un Laboratori notificat, necessari pels
productes amb sistema d’avaluació 3.
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•
•

Certificat de Control de producció en fàbrica: Document emès per un organisme
d’inspecció notificat, necessari pels productes amb sistema d’avaluació 2 i 2+.
Certificat CE de conformitat: Document emès per un organisme de certificació notificat,
necessari pels productes amb sistema d’avaluació 1 i 1+.

Encara que el procés preveu la retirada de la norma nacional corresponent un cop que s’hagi
exhaurit el termini de coexistència, s’ha de tenir en compte que la verificació del marcat CE no
eximeix de la comprovació d’aquelles especificacions tècniques que estiguin contemplades en la
normativa vigent mentre no es produeixi la seva anul·lació expressa.
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PROCEDIMENT PEL CONTROL DE RECEPCIÓ DELS MATERIALS ALS QUÈ NO ELS HI ÉS
EXIGIBLE EL SISTEMA DE “MARCAT CE”
A continuació es detalla el procediment a realitzar pel Control de recepció dels materials de
construcció als que no els hi és exigible el sistema de marcat CE (tant per no existir encara UNEEN o Guia DITE per aquest producte com, existint aquestes, per estar dins del termini de
coexistència).
En aquest cas, el Control de recepció ha de fer-se d’acord amb l’exposat en l’Article 9 del
RD1630/92, podent-se presentar tres casos en funció del país de procedència del producte:
1. Productes nacionals.
2. Productes d’altre estat de la Unió Europea.
3. Productes extracomunitaris.
1. Productes nacionals
D’acord amb l’Art.9.1 del RD 1630/92, aquests han de satisfer les vigents disposicions nacionals. El
compliment de les especificacions tècniques contingudes en elles es pot comprovar mitjançant:
a) La recopilació de les normes tècniques (UNE fonamentalment) que s’estableixen com
obligatòries en els Reglaments, Normes Bàsiques, Plecs, Instruccions, Ordres
d’homologació, etc., emeses principalment pels Ministeris de Foment i de Ciència i
Tecnologia.
b) L’acreditació del seu compliment exigint la documentació que pugui garantir la seva
observància.
c) Donar l’ordre de realització dels assaigs i proves precises en cas que la documentació
aportada no ens hagi estat facilitada o no existeixi.
A més a més, s’han de tenir en compte les especificacions tècniques de caràcter contractual que
es defineixin en els plecs de prescripcions tècniques del projecte en qüestió.
2. Productes que provenen d’un país comunitari
En aquest cas, l’Art.9.2 del RD 1630/92 estableix que els productes (a petició expressa i
individualitzada) seran considerats per la Administració de l’Estat conformes amb les disposicions
espanyoles vigents si:
•
•

Han superat els assaigs i les inspeccions efectuades d’acord amb els mètodes en vigor a
Espanya.
Ho han fet amb mètodes reconeguts com equivalents a Espanya, efectuats per un
organisme autoritzat en l'Estat membre en el que s’hagin fabricat i que hagi estat
comunicat per aquest d’acord als procediments establerts en la Directiva de Productes de
la Construcció.

Aquest reconeixement de l’Administració de l’Estat es fa a traves de la Direcció General competent
mitjançant l’emissió, per a cada producte, del corresponent document, que serà publicat al BOE.
No s’ha d’acceptar el producte si no compleix aquest requisit i es pot remetre el producte al
procediment descrit en el punt 1.
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3. Productes que provenen de un país extracomunitari
L’Art.9.3 del RD 1630/92 estableix que aquests productes podran importar-se, comercialitzar-se i
utilitzar-se dins el territori espanyol si satisfan les disposicions nacionals, fins que les
especificacions tècniques europees corresponents disposis un altre cosa; és a dir, el procediment
analitzat en el punt 1.
Documents acreditatius
Es relacionen a continuació els possibles documents acreditatius (i les seves característiques més
notables) que es poden rebre al sol·licitar l’acreditació del compliment de les especificacions
tècniques del producte en qüestió.
La validesa, la idoneïtat i l’ordre de prelació d’aquests documents estarà detallada en les fitxes
específiques de cada producte.
•

Marca / Certificat de conformitat a Norma:
- És un document expedit per un organisme de certificació acreditat per l’Empresa
Nacional d’Acreditació (ENAC) que afirma que el producte satisfà una(es)
determinada(es) Norma(es) que li són d’aplicació.
- Aquest document presenta grans garanties, ja que la certificació s’efectua
mitjançant un procés de concessió i altre de seguiment (en els que s’inclouen
assaigs del producte en fàbrica i en el mercat) a través dels Comitès Tècnics de
Certificació (CTC) del corresponent organisme de certificació (AENOR, ECA,
LGAI...)
- Tant els certificats de producte, com els de concessió del dret a l’ús de la marca
tenen una data de concessió i una data de validesa que ha de ser comprovada.

•

Document d’Idoneïtat Tècnica (DIT):
- Els productes no tradicionals o innovadors (pels que no existeix Norma) poden ser
acreditats per aquest tipus de document, on la seva concessió es basa en el
comportament favorable del producte per la utilització prevista en front als requisits
essencials descrivint-se, no només les condicions del material, sinó les de posada
en obra i conservació.
- Com en el cas anterior, aquest tipus de document és un bon aval de les
característiques tècniques del producte.
- A Espanya, l’únic organisme autoritzat per la concessió de DIT, es el “Instituto de
Ciencias de la Construcció Eduardo Torroja” (IETcc) havent-se de, com en el cas
anterior, comprovar la data de validesa del DIT.

•

Certificació de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris (CCRR)
- Document (que substitueix als antics certificats d’homologació de producte i de
tipus) emès pel Ministeri de Ciència i Tecnologia o un organisme de Control, i
publicat en el BOE, en el que es certifica que el producte compleix amb les
especificacions tècniques de caràcter obligatori contingudes en les disposicions
corresponents.
- En molts productes afectats per aquests requisits d’homologació, s’ha regulat,
mitjançant Ordre Ministerial, que la marca o certificat de conformitat AENOR
equival al CCRR.
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•

Autoritzacions d’ús dels forjats:
- Són obligatòries pels fabricants que pretenguin industrialitzar forjats unidireccionals
de formigó armat o presentat, i biguetes o elements resistents armats o pretensats
de formigó, o de ceràmica i formigó que s’utilitzin per la fabricació d’elements
resistents per a pisos i cobertes per la edificació.
- Són concedides per la “Dirección General de Arquitectura i Política de Vivienda
(DGAPV) del Ministerio de la Vivienda”, mitjançant Ordre Ministerial publicada en el
BOE.
- El termini de validesa de la autorització d’ús és de cinc anys prorrogables per
terminis iguals a sol·licitud del peticionari.

•

Segell INCE
- És un distintiu de qualitat voluntari concedit per la DGAPV del “Ministerio de la
Vivienda”, mitjançant Ordre Ministerial, que no suposa, per sí mateix, l’acreditació
de les especificacions tècniques exigibles.
- Significa el reconeixement, exprés i periòdicament comprovat, que el producte
compleix les corresponents disposicions reguladores de concessió del Segell INCE
relatives a la matèria primera de fabricació, els mitjans de fabricació i el Control així
com la qualitat estadística de la producció.
- La seva validesa té una vigència d’un any natural, prorrogable per terminis iguals,
tantes vegades com ho sol·liciti el peticionari, podent-se cancel·lar el dret de l’ús
del Segell INCE quan es comprovi l’incompliment de les condicions que, en el seu
cas, van servir per a la seva concessió.

•

Segell INCE / Marca AENOR
- És un distintiu creat per integrar en la estructura de certificació d’AENOR aquells
productes que ostentaven el Segell INCE i que, a més a més, són objecte de
Norma UNE.
- Ambdós distintius es concedeixen per l’organisme competent, òrgan gestor o CTC
d’AENOR (entitats que tenen la mateixa composició, reunions comunes i mateix
contingut en els seus reglaments tècnics pera la concessió i enretirada).
- Als efectes de Control de recepció d’aquest distintiu és equivalent a la Marca /
Certificat de conformitat a Norma.

•

Certificats d’assaig
- Són documents, emesos per un Laboratori d’Assaig, en el què es certifica que una
mostra determinada d’un producte satisfà unes especificacions tècniques. Aquest
document no és, per tant, indicatiu referent a la qualitat posterior del producte ja
que la producció total no es controla i, per tant, cal mostrar-se cautelós en front a la
seva admissió.
- En primer lloc, cal tenir present l’Article 14.3.b de la LOE, que estableix que
aquests Laboratoris han de justificar la seva capacitat amb la corresponent
acreditació oficial atorgada per la Comunitat Autònoma corresponent. Aquesta
acreditació és requisit imprescindible per que els assaigs i proves que es redactin
siguin vàlids, en el cas que la normativa corresponent exigeixi que es tracti de
laboratoris acreditats.
- En la resta dels casos, en què la normativa d’aplicació no exigeixi l’acreditació
oficial del laboratori, l’acceptació de la capacitat del laboratori resta al judici del
tècnic, recordant que pot servir de referència la relació d’aquests i les seves àrees
d’acreditació que elabora i comprova ENAC
- En tot cas, per a procedir a l’acceptació o rebuig del producte, s’haurà de
comprovar que les especificacions tècniques detallades en el certificat d’assaig
aportat són les exigides per les disposicions vigents i que s’acredita el seu
compliment.
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-

Per últim, es recomana exigir el lliurament d’un certificat del subministrador
assegurant que el material lliurat es correspon amb el del certificat aportat.

•

Certificat del fabricant
- Certificat del propi fabricant on aquest manifesta que el seu producte compleix una
sèrie d’especificacions tècniques.
- Aquests certificats poden estar acompanyats amb un certificat d’assaig dels
descrits en l’apartat anterior; en aquest cas seran valides les citades
recomanacions.
- Aquest tipus de documents no tenen gran validesa real però poden tenir-la a
efectes de responsabilitat legal si, posteriorment, apareix qualsevol problema.

•

Altres distintius i marques de qualitat voluntaris
- Existeixen diversos distintius i marques de qualitat voluntaris, promoguts per
organismes públics o privats, que (com el segell INCE) no suposen, per si
mateixos, l’acreditació de les especificacions tècniques obligatòries.
- Entre els de caràcter públic es troben els promoguts pel Ministeri de Foment
(regulats per la OM 12/12/1977) entre els que es troben, per exemple, el Segell de
conformitat CIETAN per biguetes de formigó, la Marca de qualitat EWAA EURAS
per pel·lícula anòdica sobre alumini i la Marca de qualitat QUALICOAT per
revestiment d’alumini.
- Entre els promoguts per organismes privats es troben diversos tipus de marques
com, per exemple les marques CEN, KEIMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc.

Informació suplementària
•
•
•
•

La relació i àrees dels Organismes de Certificació i Laboratoris d’Assaig acreditats per la
Empresa Nacional d’Acreditació (ENAC) es poden consultar en la pàgina WEB:
www.enac.es.
Les característiques dels DIT i el llistat de productes que posseeixin els citats documents,
concedits per l’IETcc, es poden consultar en la següent pàgina web:
www.ietcc.csic.es/apoio.html
Els segell i concessions vigents (INCE, INCE/AENOR.....) poden consultar-se en
www.miviv.es, en “Normativa”.
La relació de productes certificats pels diferents organismes de certificació poden trobar-se
en les seves pàgines web www.aenor.es , www.lgai.es, etc.
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MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ
1. CIMENTS
Instrucció per la recepció de ciments (RC-03)
Aprovada pel Reial Decret 1797/2003, de 26 de desembre (BOE 16/01/2004).
Deroga la anterior Instrucció RC-97, incorporant la obligació de estar en possessió del
marcat «CE» pels ciments comuns i actualitzant la normativa tècnica amb les novetats
introduïdes durant el termini de vigència de la mateixa.
Fase de recepció de materials de construcció
• Articles 8, 9 i 10. Subministrament i emmagatzematge
• Article 11. Control de recepció
Ciments comuns
Obligatorietat del marcat CE per aquest material (UNE-EN 197-1), aprovada per Resolució
d’1 deFebrer de 2005 (BOE 19/02/2005).
Ciments especials
Obligatorietat del marcat CE pels ciments especials amb molt baix calor de hidratació
(UNE-EN 14216) i ciments d’alt forn de baixa resistència inicial (UNE- EN 197- 4),
aprovades per Resolució d’1 deFebrer de 2005 (BOE 19/02/2005).
Ciments de ram de paleta
Obligatorietat del marcat CE pels ciments de ram de paleta (UNE- EN 413-1, aprovada per
Resolució d’1 de Febrer de 2005 (BOE 19/02/2005).
2. GUIXOS I ESCAIOLES
Plec general de condicions per a la recepció de guixos i escaioles en les obres de
construcció (RY-85)
Aprovat per Ordre Ministerial de 31 de maig de 1985 (BOE 10/06/1985).
Fase de recepció de materials de construcció
• Article 5. Envàs i identificació
• Article 6. Control i recepció
3. MAONS CERÀMICS
Plec general de condicions per a la recepció de maons ceràmics en les obres de
construcció (RL-88)
Aprovat per Ordre Ministerial de 27 de juliol de 1988 (BOE 03/08/1988).
Fase de recepció de materials de construcció
• Article 5. Subministrament i identificació
• Article 6. Control i recepció
• Article 7. Mètodes d’assaig
4. BLOCS DE FORMIGÓ
Plec de prescripcions tècniques generales per a la recepció de blocs de formigó en
les obres de construcció (RB-90)
Aprovat per Ordre Ministerial de 4 de juliol de 1990 (BOE 11/07/1990).
Fase de Recepció de materials de construcció
• Articulo 5. Subministrament i identificació
• Article 6. Recepció
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5. XARXA DE SANEJAMENT
Geotèxtils i productes relacionats. Requisits per a ús en sistemes de drenatge
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13252), aprovada per
Ordre de 29 de novembre de 2001 (BOE 07/12/2001).
Plantes elevadores d’aigües residuals per edificis i instal·lacions. (Kits i vàlvules de
retenció per a instal·lacions que contenen matèries fecals i no fecals.
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 12050), aprovada per
Ordre de 29 de novembre de 2001 (BOE 07/12/2001).
Canonades de fibrociment per a drenatge i sanejament. Passos d’home i cambres
d’inspecció
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 588-2), aprovada per
Resolució de 3 d’octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).
Juntes elastomèriques de canonades emprades en canalitzacions d’aigua i drenatge
(de cautxú vulcanitzat, d’elastòmers termoplàstics, de materials cel·lulars de cautxú
vulcanitzat i de poliuretà vulcanitzat).
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 681-1, 2, 3 i 4) aprovada
per Resolució de 16 de gener de 2003 (BOE 06/02/2003).
Canals de drenatge per a zones de circulació per a vehicles i vianants
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1433), aprovada per
Resolució de 12 de juny de 2003 (BOE 11/07/2003).
Potes per a pous de registre encastats
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13101), aprovada per
Resolució de 10 d’octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).
Vàlvules d’admissió d’aire per a sistemes de drenatge
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 12380), aprovada per
Resolució de 10 d’octubre de 2003. (BOE 31/10/2003)
Tubs i peces complementàries de formigó en massa, formigó armat i formigó amb
fibra d’acer
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1916), aprovada per
Resolució de 14 d’abril de 2003 (BOE 28/04/2003).
Pous de registre i cambres d’inspecció de formigó en massa, formigó armat i
formigó amb fibres d’acer.
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1917), aprovada per
Resolució de 14 d’abril de 2003 (BOE 28/04/2003).
Petites instal·lacions de depuració d’aigües residuals per a poblacions de fins 50
habitants equivalents. Foses sèptiques.
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 12566-1), aprovada per
Resolució d’1 defebrer de 2005 (BOE 19/02/2005).
Escales fixes per a Pous de registre.
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 14396), aprovada per
Resolució d’1 defebrer de 2005 (BOE 19/02/2005).
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6. FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURES
Sistemes i Kits d’encofrat perdut no portant de blocs foradats, pannells de materials
aïllants o a vegades de formigó
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (Guia DITE Nº 009), aprovada per
Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Geotèxtils i productes relacionats. Requisits per a ús en moviments de terres,
fonamentacions i estructures de construcció
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13251), aprovada per
Ordre de 29 de novembre de 2001 (BOE 07/12/2001).
Ancoratges metàl·lics per a formigó
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, aprovats per Resolució de 26 de
novembre de 2002 (BOE 19/12/2002) i Resolució d’1 de febrer de 2005 (BOE 19/02/2005).
• Ancoratges metàl·lics per a formigó. Guia DITE Nº 001–1 ,2, 3 i 4.
• Ancoratges metàl·lics per a formigó. Ancoratges químics. Guia DITE Nº 001-5.
Recolzaments estructurals
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes , aprovada per Resolució d’1 defebrer
de 2005 (BOE 19/02/2005).
• Recolzaments de PTFE cilíndrics i esfèrics. UNE-EN 1337-7.
• Recolzaments de rodet. UNE-EN 1337- 4.
• Recolzaments oscil·lants. UNE-EN 1337-6.
Additius per a formigons i pastes
Obligatorietat del marcat CE pels productes relacionats, aprovada per Resolució de 6 de
maig de 2002 i Resolució de 9 de novembre de 2005 (BOE 30/05/2002 i 01/12/2005).
• Additius per a formigons i pastes. UNE-EN 934-2
• Additius per a formigons i pastes. Additius per a pastes per a cables de pretensat.
UNE-EN 934-4
Lligants de soleres contínues de magnesita. Magnesita càustica i de clorur de
magnesi
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 14016-1), aprovada per
Resolució d’1 defebrer de 2005 (BOE 19/02/2005).
Àrids per a formigons, morters i lletades
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 14
de gener de 2004 (BOE 11/02/2004).
• Àrids per a formigó. UNE-EN 12620.
• Àrids lleugers per a formigons, morters i lletades. UNE-EN 13055-1.
• Àrids per a morters. UNE-EN 13139.
Bigues i pilars compostos a base de fusta
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 013;
aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Kits de posttensat compost a base de fusta
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE EN 523), aprovada per
Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Beines de fleixos d’acer per a tendons de pretensat
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes , d’acord amb la Guia DITE nº 011;
aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
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7. RAM DE PALETA
Cales per a la construcció
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 459-1), aprovada per
Resolució de 3 d’octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).
Panells de guix
Obligatorietat del marcat CE pels productes relacionats, aprovada per Resolució de 6 de
maig de 2002 (BOE 30/05/2002) i Resolució de 9 de Novembre de 2005 (BOE
01712/2005).
• Pannells de guix. UNE-EN 12859.
• Adhesius a base de guix per a Pannells de guix. UNE-EN 12860.
Xemeneies
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13502), aprovada per
Resolució de 14 d’abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE
16/07/2004) i Resolució d’1 defebrer de 2005 (BOE 19/02/2005).
• Terminals dels conductes de fums argilosos / ceràmics. UNE-EN 13502.
• Conductes de fums d’argila cuita. UNE -EN 1457.
• Components. Elements de paret exterior de formigó. UNE- EN 12446
• Components. Parets interiors de formigó. UNE- EN 1857
• Components. Conductes de fum de blocs de formigó. UNE-EN 1858
• Requisits per a Xemeneies metàl·liques. UNE-EN 1856-1
Kits d’envans interiors (sense capacitat portant)
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 003;
aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Especificacions d’elements auxiliars per a fàbriques d’obra
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes aprovada per Resolució de 28 de
juny de 2004 (BOE 16/07/2004).
• Tirants, fleixos de tensió, abraçadores i escaires. UNE-EN 845-1.
• Llindes. UNE-EN 845-2.
• Reforç de junt horitzontal de malla d’acer. UNE- EN 845-3.
Especificacions per a morters de ram de paleta
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes aprovada per Resolució de 28 de
juny de 2004 (BOE 16/07/2004).
• Morters per a arrebossats i lliscats. UNE-EN 998-1.
• Morters per a ram de paleta. UNE-EN 998-2.
8. AILLAMENTS TÈRMICS
Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en la edificació
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 12
de juny de 2003 (BOE 11/07/2003) i modificació per Resolució d’1 de febrer de 2005
(BOE19/02/2005).
• Productes manufacturats de llana mineral (MW). UNE-EN 13162
• Productes manufacturats de poliestiré expandit (EPS). UNE-EN 13163
• Productes manufacturats de poliestiré extruït (XPS). UNE-EN 13164
• Productes manufacturats de escuma rígida de poliuretà (PUR). UNE-EN 13165
• Productes manufacturats de escuma fenòlica (PF). UNE-EN 13166
• Productes manufacturats de vidre cel·lular (CG). UNE-EN 13167
• Productes manufacturats de llana de fusta (WW). UNE-EN 13168
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•
•
•

Productes manufacturats de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169
Productes manufacturats de suro expandit (ICB). UNE-EN 13170
Productes manufacturats de fibra de fusta (WF). UNE-EN 13171

Sistemes i kits compostos per l’aïllament tèrmic exterior amb arrebossat
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 004;
aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Ancoratges de plàstic per a fixació de Sistemes i kits compostos per a el aïllament
tèrmic exterior amb arrebossat
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes , d’acord amb la Guia DITE nº 01;
aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

9. IMPERMEABILITZACIONS
Sistemes d’impermeabilització de cobertes aplicats en forma líquida
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 005;
aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Sistemes d’impermeabilització de cobertes amb membranes flexibles fixades
mecànicament
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 006;
aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

10. REVESTIMIENTS
Materials de pedra natural per a ús com paviment
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 3
d’octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).
• Rajoles. UNE-EN 1341
• Llambordí. UNE-EN 1342
• Vorades (Bordillos). UNE-EN 1343
Llambordins d’argila cuita
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1344) aprovada per
Resolució de 14 d’abril de 2003 (BOE 28/04/2003).
Adhesius per a rajoles ceràmiques
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 12004) aprovada per
Resolució de 16 de gener (BOE 06/02/2003).
Llambordins de formigó
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1338) aprovada per
Resolució de 14 de gener de 2004 (BOE 11/02/2004).
Rajoles prefabricades de formigó
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1339) aprovada per
Resolució de 14 de gener de 2004 (BOE 11/02/2004).

Materials per a soleres continues i soleres. Pastes autonivellants
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13813) aprovada per
Resolució de 14 d’abril de 2003 (BOE 28/04/2003)
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Sostres penjats
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13964) aprovada per
Resolució d’1 defebrer de 2004 (BOE 19/02/2004).
Rajoles ceràmiques
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 14411) aprovada per
Resolució d’1 de febrer de 2004 (BOE 19/02/2004).

11. FUSTERIA, MANYERIA I VIDRIERIA
Dispositius per a sortides d’emergència
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 6 de
maig de 2002 (BOE 30/05/2002).
• Dispositius d’emergència accionats per una manilla o un polsador per a sortides de
socors. UNE-EN 179
• Dispositius antipànic per a sortides de emergència activats per una barra horitzontal.
UNE-EN 1125
Ferramentes per a la edificació
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 14
d’abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolució de 3 d’octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) i
ampliat en Resolució d’1 defebrer de 2005 (BOE 19/02/2005).
• Dispositius de tanca controlada de portes. UNE-EN 1154.
• Dispositius de retenció electromagnètica per a portes batents. UNE-EN
1155.
• Dispositius de coordinació de portes. UNE-EN 1158.
• Frontisses d’un sol eix. UNE-EN 1935.
• Panys i pestells. UNE -EN 12209.
Taulers derivats de la fusta per a la seva utilització en la construcció
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13986) aprovada per
Resolució de 14 d’abril de 2003 (BOE 28/04/2003).
Sistemes d’envidrament segellant estructural
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 26
de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
• Vidre. Guia DITE nº 002-1
• Alumini. Guia DITE nº 002-2
• Perfils amb trencament de pont tèrmic. Guia DITE nº 002-3

Portes industrials, comercials, de garatge i portons
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13241-1) aprovada per
Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE 16/07/2004).
Tendals
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13561) aprovada per
Resolució d’1 de febrer de 2005 (BOE 19/02/2005).
Façanes lleugeres
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13830) aprovada per
Resolució d’1 defebrer de 2005 (BOE 19/02/2005).
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12. PREFABRICATS
Productes prefabricats de formigó. Elements per a tanques
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes aprovada per Resolució de 6 de
maig de 2002 (BOE 30/05/2002) i ampliades per Resolució d’1 defebrer de 2005 (BOE
19/02/2005)
• Elements per a tanques. UNE-EN 12839.
• Mastelers (mastiles) i pals (postes). UNE-EN 12843.
Components prefabricats de formigó armat d’àrids lleugers d’estructura oberta
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1520), aprovada per
Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE 16/07/2004).
Kits de construcció d’edificis prefabricats d’estructura de fusta
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 007;
aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Escales prefabricades (kits)
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 008;
aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Kits de construcció d’edificis prefabricats d’estructura de troncs
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 012;
aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Vores (Bordillos) prefabricats de formigó
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes
Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE 16/07/2004)

(UNE-EN 1340), aprovada per

13. INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
Juntes elastomèriques de canonades emprades en canalitzacions d’aigua i drenatge
(de cautxú vulcanitzat, de elastòmers termoplàstics, de materials cel·lulars de cautxú
vulcanitzat i de poliuretà vulcanitzat)
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 681-1, 2, 3 i 4), aprovada
per Resolució de 16 de gener de 2003 (BOE 06/02/2003).
Dispositius antiinundació en edificis
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13564), aprovada per
Resolució de 14 d’abril de 2003 (BOE 28/04/2003).
Aigüera de cuina
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13310), aprovada per
Resolució de 9 de novembre de 2005 (BOE 01/12/2005).
WC i conjunts de WC amb sifó incorporat
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 997), aprovada per
Resolució d’1 de febrer de 2005 (BOE 19/02/2005).
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14. INSTAL·LACIONS ELÉCTRIQUES
Columnes i bàculs d’enllumenat
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes aprovada per Resolució de 10
d’octubre de 2003 (BOE 31/10/2003) i ampliada per Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE
16/07/2004)
• Acer. UNE-EN 40- 5.
• Alumini. UNE-EN 40-6
• Barreja de polímers compostos reforçats amb fibra. UNE-EN 40-7
15. INSTAL·LACIONS DE GAS
Juntes elastomèriques emprades en tubs i accessoris per a transport de gasos i
fluids hidrocarbonats
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 682) aprovada per
Resolució de 3 d’octubre de 2002 (BOE 31/10/2002)
Sistemes de detecció de fuites
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes
Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE 16/07/2004)

(UNE-EN 682) aprovada per

16. INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ, CLIMATIZACIÓ I VENTILACIÓ
Sistemes de control de fums i calor
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes aprovada per Resolució de 28 de
juny de 2004 (BOE 16/07/2004)
• Airejadors naturals d’extracció de fums i calor. UNE-EN12101- 2.
• Airejadors extractors de fums i calor. UNE-ENE-12101-3.
Pannells radiants muntats en el sostre alimentats amb aigua a una temperatura
inferior a 120ºC
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 14037-1) aprovada per
Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE 16/07/2004).
Radiadors i convectors
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes
Resolució d’1 de febrer de 2005 (BOE 19/02/2005)

(UNE-EN 442-1) aprovada per

17. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Instal·lacions fixes d’extinció d’incendis. Sistemes equipats amb mànegues.
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 3
d’octubre de 2002 (BOE 31/10/2002).
• Boques d’incendi equipades amb manegues semirígides. UNE-EN 671-1
• Boques d’incendi equipades amb manegues planes. UNE-EN 671-2
Sistemes fixes d’extinció d’incendis. Components per a Sistemes d’extinció
mitjançant agents gasosos
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 3
d’octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliada per Resolució de 28 de Juny de 2004
(BOE16/07/2004) i modificada per Resolució de 9 de Novembre de 2005(BOE 01/12/2005).
• Vàlvules direccionals de alta i baixa pressió i els seus actuadors per a Sistemes de
CO2. UNE-EN 12094-5.
• Dispositius no elèctrics d’avortament per a Sistemes de CO2. UNE-EN 12094-6
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Difusors per a Sistemes de CO2. UNE-EN 12094-7
Vàlvules de retenció i vàlvules antiretorn. UNE-EN 12094-13
Requisits i mètodes d’assaig pel Dispositius manuals d’inici i aturada. UNE-EN-120943.
Requisits i mètodes d’assaig per a detectors especials d’incendis. UNEEN-12094-9.
Requisits i mètodes d’assaig per a Dispositius de passatge. UNE-EN-12094- 11.
Requisits i mètodes d’assaig per a Dispositius pneumàtics d’alarma. UNEEN- 12094-12

Sistemes d’extinció d’incendis. Sistemes d’extinció per pols
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 12416-1 i 2) aprovada per
Resolució de 3 d’octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) i modificada per Resolució de 9 de
Novembre de 2005 (BOE 01/12/2005).
Sistemes fixes de lluita contra incendis. Sistemes de ruixadors i aigua polvoritzada.
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes aprovada per Resolució de 3
d’octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliades i modificades per Resolucions del 14
d’abril de 2003(BOE 28/04/2003), 28 de juny de juny de 2004(BOE 16/07/2004) i 19 de
febrer de 2005(BOE 19/02/2005).
• Ruixados automàtics. UNE-EN 12259-1
• Conjunts de vàlvula d’alarma de canonada mullada i cambres de retard. UNEEN
12259-2
• Conjunt de vàlvula d’alarma de canonada seca. UNE-EN 12259-3
• Alarmes hidropneumàtiques. UNE-EN-12259-4
• Components per a Sistemes de ruixadors i aigua polvoritzada. Detectors de flux
d’aigua. UNE-EN-12259-5
Sistemes de detecció i alarma d’incendis.
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes aprovada per Resolució de 14 d’abril
de 2003 (BOE 28/04/2003), ampliada per Resolució del 10 d’octubre de 2003 (BOE
31/10/2003).
• Dispositius d’alarma d’incendis - Dispositius acústics. UNE-EN 54-3.
• Equips de Subministrament d’alimentació. UNE-EN 54-4.
• Detectors de calor. Detectors puntuals. UNE-EN 54-5.
• Detectors de fum. Detectors puntuals que funcionen segons el principi de llum difosa,
llum tramesa o per ionització. UNE-EN-54-7.
• Detectors de fum. Detectors lineals que utilitzen un feix òptic de llum. UNEEN-54-12.
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ELEMENTS COSTRUCTIUS
1. FORMIGÓ ARMAT I PRETENSAT
Instrucció de Formigó Estructural (EHE)
Aprovada per Reial Decret 2661/1998 d’ 11 de desembre. (BOE 13/01/1998)
Fase de projecte
• Article 4. Documents del Projecte
Fase de Recepció de materials de construcció
• Article 1.1. Certificació i distintius
• Article 81. Control dels Components del formigó
• Article 82. Control de la qualitat del formigó
• Article 83. Control de la consistència del formigó
• Article 84. Control de la resistència del formigó
• Article 85. Control de las especificacions relatives a la durabilitat del formigó
• Article 86. Assaigs previs del formigó
• Article 87. Assaigs característics del formigó
• Article 88. Assaigs de Control del formigó
• Article 90. Control de la qualitat de l’acer
• Article 91. Control de Dispositius d’ancoratge i entroncament de les armadures
posttesades.
• Article 92. Control de las beines i accessoris per a armadures de pretesat
• Article 93. Control dels equips de tesat
• Article 94. Control dels productes de injecció
Fase d’execució d’elements constructius
• Article 95. Control de la execució
• Article 97. Control del tesat de les armadures actives
• Article 98. Control d’execució de la injecció
• Article 99. Assaigs d’informació complementària de l’estructura
Fase de Recepció d’elements constructius
• Article 4.9. Documentació final de l’obra
2. FORJATS UNIDIRECCIONALS DE FORMIGÓ ARMAT O PRETENSAT
Instrucció pel projecte i l’execució de forjats unidireccionals de formigó estructural
realitzats amb elements prefabricats. (EFHE)
Aprovada per Reial Decret 642/2002, de 5 de juliol. (BOE 06/08/2002)
Fase de projecte
• Article 3.1. Documentació del forjat per a la seva execució
Fase de Recepció de materials de construcció
• Article 4. Exigències administratives (Autorització d’ús)
• Article 34. Control de Recepció dels elements resistents i peces de entrebigat
• Article 35. Control del formigó i armadures col·locades en obra
Fase d’execució d’elements constructius
• CAPÍTOL V. Condicions generales i disposicions constructives dels forjats
• CAPÍTOL VI. Execució
• Article 36. Control de l’ execució
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Fase de Recepció d’elements constructius
• Article 3.2. Documentació final de l’obra
3. ESTRUCTURES METÀL.LIQUES
Norma Bàsica de l’Edificació (NBE EA-95) «Estructures d’acer en edificació»
Aprovada per Reial Decret 1829/1995, de 10 de novembre. (BOE 18/01/1996)
Fase de projecte
• Article 1.1.1. Aplicació de la norma als projectes
Fase de Recepció de materials de construcció
• Article 2.1.4. Perfils i xapes d’acer laminat. Garantia de les característiques
• Article 2.1.5. Condicions de Subministrament i Recepció
• Article 2.2.4. Subministrament de perfils foradats
• Article 2.2.5. Assaigs de Recepció
• Article 2.3.4. Subministrament dels perfils i plaques conformades
• Article 2.3.5. Assaigs de Recepció
• Article 2.4.6. Reblons d’acer. Característiques garantides
• Article 2.4.7. Subministrament i Recepció
• Article 2.5.11. Cargols. Característiques garantides
• Article 2.5.12. Subministrament i Recepció
Fase d’execució d’elements constructius
• Article 1.1.2. Aplicació de la norma a l’execució
• Article 5.1. Unions reblonades i cargolades
• Article 5.2. Unions soldades
• Article 5.3. Execució en taller
• Article 5.4. Muntatge en obra
• Article 5.5. Toleràncies
• Article 5.6 Protecció
*

Alternativa: des de el 29 de Març de 2006 fins el 28 de Març de 2007, aplicació
voluntària del “Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-ASeguridad Estructural-Acero”
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006)

4. COBERTES AMB MATERIALS BITUMINOSOS
Norma Bàsica de la Edificació (NBE QB-90) «Cobertes amb materials bituminosos»
Aprovada per Reial Decret 1572/1990, de 30 de novembre. (BOE 07/12/1990)
Actualització de l’Apèndix «Normas UNE de referencia» per Ordre de 5 de juliol de 1996.
(BOE 25/07/1996)
Fase de projecte
• Article 1.2.1. Aplicació de la norma als projectes
Fase de Recepció de materials de construcció
• Article 1.2.2. Aplicació de la norma als materials impermeabilizants
• Article 5.1. Control de Recepció dels productes impermeabilizants
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Fase d’execució d’elements constructius
• Article 1.2.3. Aplicació de la norma a la execució de les obres
• Capítol 4. Execució de les cobertes
• Article 5.2. Control de la execució
Fase de Recepció d’elements constructius
• Article 5.2. Control de la execució
*

Alternativa: des de el 29 de Març de 2006 fins el 28 de Març de 2007, aplicació
voluntària del “Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HSSalubridad”
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006)

5. MURS RESISTENTS DE FÁBRICA DE MAÓ
Norma Bàsica de la Edificació NBE FL-90 «Muros resistentes de fábrica de ladrillo»
Aprovada per Reial Decret 1723/1990, de 20 de desembre. (BOE 04/01/1991) Fase de
projecte
• Article 1.3. Aplicació de la Norma als projectes
• Article 1.4. Aplicació de la Norma a les obres
• Article 4.1. Dades del projecte
Fase de Recepció de materials de construcció
• Article 1.2. Aplicació de la Norma als fabricants
• Capítol II. Maons
• Capítol III. Morters
• Article 6.1. Recepció de materials
Fase d’execució d’elements constructius
• Capítol III. Morters
• Article 4.4. Condicions pels enllaços de murs
• Article 4.5. Forjats
• Article 4.6. Recolzaments
• Article 4.7. Estabilitat del conjunt
• Article 4.8. Junts de dilatació
• Article 4.9. Fonamentació
• Article 6.2. Execució de morters
• Article 6.3. Execució de murs
• Article 6.4. Toleràncies en la execució
• Article 6.5. Proteccions durant la execució
• Article 6.6. Traves durant la construcció
• Article 6.7. Rases
*

Alternativa: des de el 29 de Març de 2006 fins el 28 de Març de 2007, aplicació
voluntària del “Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-FSeguridad Estructural-Fábrica”
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006)
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6. COMPORTAMENT ENFRONT AL FOC D’ELEMENTS CONSTRUCTIUS I MATERIALS
DE CONSTRUCCIÓ
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de
Incendio
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006)
Fase de projecte
• Introducció
Fase de Recepció de materials de construcció
• Justificació del comportament en front el foc d’elements constructius i els materials
(veure REIAL DECRET 312/2005, de 18 de març, pel que s’aprova la classificació dels
productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats
de reacció i de resistència en front al foc).

REIAL DECRET 312/2005, de 18 de març, pel què s’aprova la classificació dels
productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves
propietats de reacció i de resistència en front al foc.

7. AÏLLAMENT TÈRMIC
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006)
Fase de projecte
• Secció HE 1 Limitació de Demanda Energètica.
• Apèndix C Normes de referència. Normes de càlcul.
Fase de Recepció de materials de construcció
• 4 Productes de construcció
• Apèndix C Normes de referència. Normes de producte.
Fase de execució d’elements constructius
• 5 Construcció
• Apèndix C Normes de referència. Normes de assaig.
8. AÏLLAMENT ACÚSTIC
Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condicions acústicas de los edificios»
Aprovada per Ordre Ministerial de 29 de setembre de 1988. (BOE 08/10/1988)
Fase de projecte
• Article 19. Compliment de la Norma en el Projecte
Fase de Recepció de materials de construcció
• Article 21. Control de la Recepció de materials
• Annex 4. Condicions dels materials
- 4.1. Característiques bàsiques exigibles als materials
- 4.2. Característiques bàsiques exigibles als materials específicament condicionants
acústics
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4.3. Característiques bàsiques exigibles a les solucions constructives
4.4. Presentació, mesures i toleràncies
4.5. Garantia de les característiques
4.6. Control, Recepció i assaigs dels materials
4.7. Laboratoris d’assaig

Fase de execució d’elements constructius
• Article 22. Control de la execució
9. INSTAL·LACIONS

9.1

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Reglament de instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI-93)
Aprovat per Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre. (BOE 14/12/1993)
Fase de Recepció d’equips i materials
• Article 2
• Article 3
• Article 9
Fase de execució de les instal·lacions
• Article 10
Fase de Recepció de les instal·lacions
• Article 18

9.2

INSTAL·LACIONS TÉRMIQUES
Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE)
Aprovat per Reial Decret 1751/1998, de 31 de juliol (BOE 05/08/1998), i modificat per Reial
Decret 1218/2002, de 22 de novembre. (BOE 03/12/2004)
Fase de projecte
• Article 5. Projectes d’edificació de nova planta
• Article 7. Projecte, execució i Recepció de les instal·lacions
• ITE 07 - DOCUMENTACIÓ
- ITE 07.1 INSTAL·LACIONS DE NOVA PLANTA
- ITE 07.2 REFORMES
- APÉNDIX 07.1 Guia del contingut del projecte
Fase de Recepció d’equips i materials
• ITE 04 - EQUIPS I MATERIALS
- ITE 04.1 GENERALITATS
- ITE 04.2 CANONADES I ACCESORIS
- ITE 04.3 VÁLVULES
- ITE 04.4 CONDUCTES I ACCESORIS
- ITE 04.5 XEMENEIES I CONDUCTES DE FUMS
- ITE 04.6 MATERIALS AÏLLANTS TÈRMICS
- ITE 04.7 UNITATS DE TRACTAMENT I UNITATS TERMINALS
- ITE 04.8 FILTRES PER A AIRE
- ITE 04.9 CALDERES
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ITE 04.10 CREMADORS
ITE 04.11 EQUIPS DE PRODUCCIÓ DE FRET
ITE 04.12 APARELLS DE REGULACIÓ I CONTROL
ITE 04.13 EMISORS DE CALOR

Fase de execució de les instal·lacions
• Article 7. Projecte, execució i Recepció de les instal·lacions
• ITE 05 - MONTATGE
- ITE 05.1 GENERALITATS
- ITE 05.2 CANONADES, ACCESORIS I VÁLVULES
- ITE 05.3 CONDUCTES I ACCESSORIS
Fase de Recepció de les instal·lacions
• Article 7. Projecte, execució i Recepció de les instal·lacions
• ITE 06 - PROBES, POSADA EN MARXA I RECEPCIÓ
- ITE 06.1 GENERALITATS
- ITE 06.2 NETEJA INTERIOR DE XARXES DE DISTRIBUCIÓ
- ITE 06.3 COMPROVACIÓ DE LA EXECUCIÓ
- ITE 06.4 PROBES
- ITE 06.5 POSADA EN MARXA I RECEPCIÓ
- APÉNDIX 06.1 Model del certificat de la instal·lació
9.3

INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT)
Aprovat per Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost. (BOE 18/09/2002)
Fase de projecte
• ITC-BT-04. Documentació i Posada en servei de les instal·lacions
- Projecte
- Memòria Tècnica de Disseny (MTD)
Fase de Recepció de equips i materials
• Article 6. Equips i materials
• ITC-BT-06. Materials. Xarxes aèries per a distribució en baixa tensió
• ITC-BT-07. Cables. Xarxes soterrades per a distribució en baixa tensió
Fase de Recepció de les instal·lacions
• Article 18. Execució i Posada en servei de les instal·lacions
• ITC-BT-04. Documentació i posada en servei de les instal·lacions
• ITC-BT-05. Verificacions i inspeccions

9.4

INSTAL·LACIONS DE GAS
Reglament d’instal·lacions de gas en locals destinats a usos domèstics, col·lectius o
comercials (RIG)
Aprovat per Reial Decret 1853/1993, de 22 d’octubre. (BOE 24/11/1993)
Fase de projecte
• Article 4. Normes.
Fase de Recepció d’equips i materials
• Article 4. Normes.
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Fase de execució de les instal·lacions
• Article 4. Normes.
Fase de Recepció de les instal·lacions
• Article 12. Proves prèvies a la posada en servei de les instal·lacions.
• Article 13. Posada en disposició de servei de la instal·lació.
• Article 14. Instal·lació, connexió i Posada en marxa dels aparells a gas.
• ITC MI-IRG-09. Proves pel lliurament de la instal·lació receptora
• ITC MI-IRG-10. Posada en disposició de servei
• ITC MI-IRG-11. Instal·lació, connexió i Posada en marxa de aparells a gas
Instrucció sobre documentació i Posada en servei de les instal·lacions receptores de
Gasos Combustibles
Aprovada per Ordre Ministerial de 17 de desembre de 1985. (BOE 09/01/1986)
Fase de projecte
• ANNEX A. Instrucció sobre documentació i posada en servei de les instal·lacions
receptores de gasos combustibles
• 2. Instal·lacions de gas que precisen projecte per a la seva execució
Fase de Recepció de les instal·lacions
• 3. Posada en servei de les instal·lacions receptores de gas que precisen projecte.
• 4. Posada en servei de les instal·lacions de gas que no precisen projecte per la seva
execució.

9.5

INSTAL·LACIONS DE FONTANERÍA
Normes Bàsiques per a les Instal·lacions Interiors de Subministrament d’Aigua
Aprovades per Ordre Ministerial de 9 de 12 de 1975. (BOE 13/01/1976)
Fase de Recepció d’equips i materials
• 6.3 Homologació
Fase de Recepció de les instal·lacions
• 6.1 Inspeccions
• 6.2 Prova de les instal·lacions
Fase de projecte
• Annex I. Instal·lacions interiors de Subministrament d’aigua, que necessiten projecte
específic.
Fase de Recepció d’equips i materials
• Article 2. Materials emprats en canonades

9.6

INSTAL·LACIONS D’INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIÓ
Reglament regulador de les infrastructures comuns de telecomunicacions per
l’accés als serveis de telecomunicació en l’interior dels edificis i de la activitat
d’instal·lació d’equips i Sistemes de telecomunicacions (RICT).
Aprovat per Reial Decret 401/2003, de 4 d’abril. (BOE 14/05/2003)
Fase de projecte
• Article 8. Projecte tècnic
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Fase de Recepció d’equips i materials
• Article 10. Equips i materials emprats per a configurar les instal·lacions
Fase de execució de les instal·lacions
• Article 9. Execució del projecte tècnic
Desenvolupament del Reglament regulador de les infrastructures comuns de
telecomunicacions per l’accés als serveis de telecomunicació en el interior dels
edificis i la activitat de instal·lació d’equips i Sistemes de telecomunicacions
Aprovat per Ordre CTE/1296/2003, de 14 de maig. (BOE 27/05/2003)
Fase de projecte
• Article 2. Projecte tècnic
• Disposició addicional primera. Coordinació entre la presentació del Projecte Tècnic
Arquitectònic i el d’Infrastructura Comú de Telecomunicacions
Fase de execució de les instal·lacions
• Article 3. Execució del projecte tècnic
9.7

INSTAL·LACIÓ D’APARELLS ELEVADORS
Disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell
95/16/CE, sobre ascensors
Aprovades per Reial Decret 1314/1997 de 1 d’agost. (BOE 30/09/1997)
Fase de Recepció d’equips i materials
• Article 6. marcat «CE» i declaració «CE» de conformitat
Fase de execució de les instal·lacions
• Article 6. marcat «CE» i declaració «CE» de conformitat
Fase de Recepció de les instal·lacions
• ANNEX VI. Control final

9.8

INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS Salubridad
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006)
Fase de projecte
• Article 3. Condicions de disseny.
• Apèndix C Normes de referència.
Fase de Recepció de materials de construcció
• Article 6. Productes de construcció
• Article 6.2 Normes de referència. Normes de producte.
Fase de execució d’elements constructius
• Article 5 Construcció i proves
• Apèndix C Normes de referència. Normes de assaig.
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PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES I ECONÒMIQUES
Les Condicions Facultatives i Econòmiques Generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin modificats per les Prescripcions
Tècniques Particulars del Projecte, en cas d'incloure's l'esmentat document.
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat
exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte i d'acord amb la legislació aplicable, al Promotor o propietari de
l'obra, al Contractista o constructor de l'obra, als seus tècnics i encarregats, a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, així com
les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra.
0.

GENERALITATS

0.1.
Documents del projecte.
El projecte és el document contractual. Forma part del Projecte els següents documents: Memòria i Annexos, Plànols i Pressupost.
El contractista i/o constructor és responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient informació directa que rectifiqui
o ratifiqui la continguda als documents del projecte.
En cas de contradicció entre la documentació gràfica i l’escrita, preval la documentació escrita.
Allò que s'hagi esmentat en el Plec de Condicions i omès als Plànols o viceversa, haurà de ser executat com si hagués estat exposat en
ambdós documents, sempre que a judici del Director d’Obra quedin suficientment definides les unitats d'obra corresponents i, aquestes,
tinguin preu en el Contracte.
0.2.
L’Arquitecte Director
Correspon a l'Arquitecte Director:
a) Comprovar l'adequació del replanteig en l’obra i de la fonamentació projectada a les característiques reals del sòl.
b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin.
c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les contingències que es
produïssin i impartir les instruccions complementàries que calguin per aconseguir la solució arquitectònica correcta.
d) Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció amb funció pròpia en aspectes parcials de la
seva especialitat.
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció.
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, el certificat de final d'obra.
0.3.
L’Arquitecte Tècnic o Aparellador
a) Redactar el document d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de les Tarifes d'Honoraris aprovades per R.D.
314/1979, de 19 de gener.
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de qualitat i econòmic de les
obres.
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscrivint-la juntament amb l'Arquitecte i amb el Constructor.
d) Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, controlant-ne la seva correcta
execució.
e) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de bona construcció.
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres unitats d'obra segons les
freqüències de mostreig programades en el pla de control, així com efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar
la qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al Constructor, donant-li,
en tot cas les ordres oportunes; si la contingència no es resolgués s'adoptaran les mesures que calguin donant-ne compte a l'Arquitecte.
g) Fer els amidaments d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les certificacions valorades i a la liquidació final
de l'obra.
h) Subscriure, juntament amb l'Arquitecte, el certificat final d'obra.
0.4.
El promotor
El promotor decideix, impulsa, programa i finança, amb recursos propis o d’altres, les obres d’edificació per a ell mateix o per la posterior
alienació, lliurament o cessió a tercers. Les obligacions del promotor estan especificades en la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de
ordenación de la edificación (LOE).
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El promotor ha de sotascriure l’assegurança obligatòria segons la LOE.
En fase de redacció del projecte, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració del projecte
d’obra, quan en el projecte intervinguin diferents projectistes.
En fase de redacció del projecte, el promotor està obligat a què s’elabori un Estudi de Seguretat i Salut o un Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut, depenen d’una sèrie de supòsits, establerts per la normativa vigent en temes de seguretat i salut en obres de construcció; estudis
signats en ambdós casos per tècnics facultatius.
En fase d’obra, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut, abans de l’inici dels treballs o quan es constati que
en l’execució intervingui més d’una empresa, o una empresa i treballadors autònoms, o diferents treballadors autònoms.
L’ Avís Previ, l’ha de presentar el promotor de l’obra, abans de començar els treballs, i presentar-lo a l’autoritat laboral competent.
La obligatorietat de la formalització del Llibre de l’Edifici correspon al promotor.
0.5.
El contractista i/o constructor
Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta suficient per a la comprensió de la
totalitat de l'obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents.
El contractista i/o constructor assumeix, amb el promotor, el compromís d’executar amb mitjans humans i materials, les obres o part de les
mateixes, segons projecte i contracte. Les obligacions del contractista i/o constructor estan especificades en la LOE.
El contractista i/o constructor designarà un "Cap d'Obra", segons les condicions establertes en la LOE.
El contractista i/o constructor està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre en la licitació. El personal del
contractista i/o constructor col·laborarà amb la Direcció Facultativa.
El contractista i/o constructor ha d’organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les
instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra.
El contractista i/o constructor ha de subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra.
El contractista i/o constructor ha d’ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels
subcontractistes.
El contractista i/o constructor ha d’assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzen,
comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, els
subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació.
El contractista i/o constructor ha de facilitar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb temps suficient, els materials necessaris per
l'acompliment de la seva comesa.
El "Llibre d'Ordres i Assistències" restarà en tot moment a l’obra, sota la custòdia del contractista i/o constructor i a disposició de la
Direcció Facultativa. El contractista i/o constructor o el seu “Cap d’Obra” signaran l’assabentat de les ordres i assistències.
El contractista i/o constructor ha d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, abans de l’inici de l’obra, que ha d'aprovar el
coordinador de seguretat i salut en la fase d’execució; i presentar-lo a l’autoritat laboral competent.
La Comunicació d’Obertura del Centre de Treball, l’ha de presentar el contractista i/o constructor i subcontracta/subcontractista, quan
s’inicia l’obra, a l’autoritat laboral competent, adjuntant el Pla de Seguretat i Salut en el treball i el Document d’aprovació del Pla de
Seguretat i Salut en el treball, signat pel coordinador de seguretat en fase d’execució. El Pla de seguretat pot ser també aprovat per la
Direcció Facultativa en els casos en què la normativa no preveu la necessitat de la figura del coordinador en matèria de Seguretat i Salut.
Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mides preventives fixades en el pla de seguretat i salut,
relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors autònoms contractats per ells. Els
contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mides previstes en el
pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.
El contractista i/o constructor facilitarà a la Direcció Facultativa les dades necessàries per a l’elaboració de la documentació d’obra
executada.
El contractista i/o constructor ha de lliurar al promotor els certificats de garantia del material i instal·lacions de l’edifici i li ha de
subministrar la informació necessària per tal que el promotor pugui emplenar el Llibre de l’Edifici.
El contractista i/o constructor ha de preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final.
El contractista i/o constructor ha de subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva.
El contractista i/o constructor ha de concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra.
0.6.
Compliment de les disposicions vigents, contractista i/o constructor.
El Contractista i/o constructor s’ajustarà al compliment de les normes bàsiques de l’edificació i de les reglamentacions tècniques d’obligat
compliment.
0.7.
Indemnitzacions per compte del contractista i/o constructor.
Particularment el contractista i/o constructor haurà de reparar, al seu càrrec, els danys i els perjudicis que causin als béns i serveis públics
o privats, en ocasió de l’execució de l’obra, indemnitzant als perjudicats.
El contractista i/o constructor adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua, així com del
medi ambient, per l'acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar.
El contractista i/o constructor haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer a la seva fisalització les servituds afectades, sent a
compte del contractista i/o constructor els treballs necessaris per a tal fi.
0.8.
Despeses a càrrec del contractista i/o constructor.
Aniran a càrrec del contractista i/o constructor, si en el contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses:
Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària.
Despeses de construcció, retirada i protecció de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes, etc.
Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials.
Despeses de protecció de materials arreplegats i de la pròpia obra, contra tot deteriorament.
Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per subministrament d'aigua i energia elèctrica, necessaris per a l'execució
de les obres, així com els drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc.
Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals.
Despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.
Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones confrontades, afectades per les obres,
etc.
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Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució, excepte dels corresponents a Expropiacions i Serveis afectats.
Despeses de senyalització i seguretat en l’obra.
Despesa de col·locació, muntatge i desmuntatge, d'una tanca perimetral provisional de protecció de característiques a definir per la
Direcció Facultativa, que hi romandrà durant tot el període d’execució de l’obra i fins que la Direcció Facultativa ordeni la seva retirada.
0.9.
Preus unitaris i partides alçades
La relació de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra que figura en el present Plec, no és exhaustiva. Per
això, les operacions o materials no relacionats, però necessaris per a executar cada unitat d’obra, es consideraran inclosos en el preu
unitari o partida alçada, corresponent.
Tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabament de la unitat d'obra o complementàries a la unitat d'obra, malgrat que
no figurin en documents contractuals, si es consideren necessari/es, a judici de la Direcció Facultativa, hauran d'executar sense ser motiu
de sobrecost del contracte.
0.10.
Abonament d'unitats d'obra.
Els conceptes amidats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los, s'entendrà que es refereixen a unitats d'obra totalment
acabades. En el càlcul de la proposició econòmica s'haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball necessari pel correcte
acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el correcte funcionament de la unitat construïda en relació a la resta de construcció, es
considerarà inclòs en els preus unitaris del contracte, no podent ser objecte de sobrecost. L'ocasional omissió dels esmentats elements en
els documents del Projecte no podrà ser objecte de reclamació ni de preu contradictori, per considerar-se expressament inclòs en els
preus del contracte. Els materials i operacions esmentats són els considerats com a necessaris a la normativa d'obligat compliment.
0.11.
Control d'unitats d'obra.
Per tal d’executar el Control de Qualitat, previst en el Projecte, el contractista i/o constructor s’encarregarà de realitzar els controls d’unitats
d’obra establerts per la Direcció Facultativa.
El laboratori encarregat del present control d'obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia sol·licitud de la Direcció Facultativa de
les obres, d'acord amb el següent esquema de funcionament:
- A criteri de la Direcció Facultativa, es podrà ampliar o reduir el nombre de controls.
- Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció Facultativa de les obres i a l'Empresa contractista i/o
constructora. En cas de resultats negatius s'anticiparà la comunicació telefònicament, a fi de poder prendre les mesures necessàries amb
urgència.
Els laboratoris d’assaig han d’estar acreditats oficialment per les Comunitats Autonòmiques.
0.12.
Recepció de l’obra
La recepció de l’obra és l'acte en què el contractista i/o constructor, una vegada finalitzada la mateixa, entrega l’obra al promotor, i és
acceptada per aquest.
La recepció es concretarà en una acta signada pel promotor i el contractista i/o constructor, com a mínim, en contingut de l’acta està
recollit en la LOE.
El promotor podrà rebutjar la recepció de l’obra, de forma escrita; ja perquè l’obra no està finalitzada ja perquè no s’adequa a les
condicions
contractuals.
Es comptabilitzaran els terminis de responsabilitat i garantia, establert en la LOE, a partir de la data en què se subscriu l’acta de recepció.
A partir del moment de la recepció de l’obra, i aquesta sigui ocupada destinant-se als usos previstos en el Projecte, la conservació en bon
estat de l’edificació serà obligació dels usuaris, siguin o no propietaris.
0.13.
Mesures d'ordre i seguretat.
El contractista i/o constructor està obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura marxa dels treballs,
segons legislació vigent.
En tot cas, el contractista i/o constructor serà únicament i exclusivament el responsable, durant l'execució de les obres, de tots els
accidents o perjudicis que pugui tenir el seu personal, o causats a alguna altra persona o Entitat.
Serà obligació del contractista i/o constructor la contractació de l'Assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus
obrers així com l'obligació de tenir-los donats d'alta a la Seguretat Social.
Les obligacions i responsabilitats del contractista i/o constructor, en referència a prevenció de riscos laborals en les obres d’edificació es
regiran segons la legislació vigent.
0.14.
Assegurança obligatòria
L’assegurança obligatòria, tal com especifica la LOE, és per danys materials ocasionats en l’edifici per vicis i defectes en la construcció,
que tinguin el seu origen o afectin a la fonamentació, els suports, les bigues, els forjats, els murs de càrrega o altres elements estructurals,
i que afectin directament la resistència mecànica i estabilitat de l’edifici.
Aquesta assegurança obligatòria, és decennal i serà exigible per a edificis, a on el seu ús principal sigui l’habitatge, segons la LOE.
El prenedor de l’assegurança serà el promotor, admetent la LOE, que el promotor pot pactar amb el constructor que aquest sigui prenedor
de l’assegurança.
0.15.
Disposicions aplicables al Plec
A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d'aplicació totes les disposicions vigents en el
moment de la realització dels treballs, i que hagin pogut entrar en vigor en posterioritat a la redacció del Projecte i les disposicions
descrites en l'Annex de Normativa Vigent.
També es complirà la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova legislació aplicable que es
promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte. En cas de contradicció o simple complementació de diverses
normes es tindran en compte, en tot moment, les condicions més restrictives.
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0.16. Residus de construcció i enderroc.
Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina el Pla de
Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes modificacions es
documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació per la seva acceptació a la
Propietat
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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS
Sobre els components
Característiques
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb
el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE:
1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el
marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992
del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives
europees que li siguin d’aplicació.
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de
productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les
corresponents directives Europees.
Control de recepció
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.2 Control de
recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà:
Control de la documentació dels subministres.
1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel projecte
o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà,
almenys, els següents documents:
a) els documents d’origen, full de subministrament ;
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació
corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin
transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.
Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o
disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents.
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica
1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques
tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb
l'establert en l’article 5.2.3; i
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en
l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, equips i
sistemes emparats per ella.
Control de recepció mitjançant assaigs
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i
proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats
per la D.F.
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa
sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar.
Sobre l’execució.
Condicions generals.
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construcció,
d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:
1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director
de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions
del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.
Control d’execució.
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.3 Control
d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:
Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, els
materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions
i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes
de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en
compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau,
realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes,
elements i sistemes constructius.
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques
d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5
Sobre el control de l’obra acabada.
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada.
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:
A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o
totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves
de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable
Sobre la normativa vigent
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación",
estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament
l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan
referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte.

CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA
SISTEMA SUSTENTACIÓ
SUBSISTEMA ENDERROCS
1 CONDICIONS GENERALS
Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que obstaculitzi la construcció d’una
obra i que sigui necessari fer desaparèixer, comprèn també la retirada dels materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu
reciclatge o per a la disposició de rebuig. En funció de la seva execució es defineixen diversos tipus d’enderroc:
Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a la seva construcció.
Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada assolible per a aquesta.
Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent estrictes mesures de seguretat
respecte als confrontats. O per col·lapse mitjançant la utilització d’explosius, quan l’estructura no sigui d’acer o amb predomini de fusta i
materials combustibles.
Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part per qualsevol altre procediment de col·lapse,
s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà cada modalitat.
Normes d’aplicació
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny.
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008).
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04)
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006)
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976.
Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. FOM/1382/2002 .
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993.
Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 07.01.1987.
UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.
Components
Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador.
Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments d’instal·lacions etc.
Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions manuals, element a element, i sempre en
construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. Es comprovarà prèviament que les seccions i l’estat físic dels elements
d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. són els adequats per tal de complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un
cop muntats. S'estudiarà, en cada cas, la situació, la forma, l'accés del personal, dels materials, la resistència del terreny si recolza en ell,
la resistència de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant
sempre les causes que, juntes o per separat, puguin produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan
existeixin línies elèctriques nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influència dels treballs o,
en altre cas, es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs.
Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides.
Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàl·liques per la seva rapidesa i simplicitat de muntatge, lleugeresa,
llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el càlcul de càrregues per conèixer les característiques dels acers
emprats, possibilitat de desplaçament. En la seva col·locació es tindran en compte les següents condicions:
Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separació entre els travessers o ponts no serà
superior a 2,50 metres. L'entroncament dels travessers es farà a una quarta part de la seva llum, on el moment flector sigui mínim. En les
abraçadores que uneixen els elements tubulars es controlarà l'esforç de cargolada. Les traves o ancoratges hauran d’estar formats
sempre per sistemes indeformables en el pla format pels suports i ponts, a força de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a
més, a les façanes que no hagin de ser enderrocades, o no immediatament, requisit imprescindible si la bastida no està ancorada en els
seus extrems; han de preveure's com a mínim quatre ancoratges i un per cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima admissible per a
les rodes quan aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveïts de baranes normalitzades i
marxapeu.
Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la seva construcció quan no
es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures provisionals per a l'execució de voltes, arcs, escales, encofrats de
sostres, etc. Estaran projectats i construïts de manera que permetin un descens i desmuntatge progressius.
Execució
Condicions prèvies
Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a enderrocar: antiguitat, característiques de
l’estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual de l’estructura i les instal·lacions. Es reconeixeran també, les edificacions confrontants, el
seu estat de conservació i les seves mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaució com són l’anul·lació d'instal·lacions, apuntalament
d'alguna part dels edificis veïns, separació d'elements units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i també es reconeixeran els vials i
xarxes de serveis de l'entorn de l'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel procés d’enderroc.
En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents:
Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, químics o animals (portadors de paràsits).
Anul·lació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, telèfon, etc. així com tapat del
clavegueram i buidatge dels possibles dipòsits de combustible.
Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun esfondrament.
Instal·lació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran arriostrar a aquesta en les parts no
enderrocades.
Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en relació amb els operaris encarregats de l’enderroc, com amb terceres persones o
edificis, entre les quals cal destacar: Consolidació d'edificis confrontants i protecció si són més baixos, mitjançant la instal·lació de viseres
de protecció; Protecció de la via pública o zones confrontants i la seva senyalització; Instal·lació de xarxes o viseres de protecció per a
vianants i lones de protecció per impedir la caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de l'edifici com: ampits, baranes, escales,
etc; Protecció dels accessos a l'edifici mitjançant passadissos coberts; Instal·lació de mitjans d'evacuació d'enderrocs, canals i conductes
de dimensions adequades, així com tremuges per l’emmagatzematge; Reforç de les plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular

enderrocs en planta baixa; Evitar, mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans quantitats de pols; No s’han de
sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els buits d'evacuació es protegiran amb baranes; Adopció de mesures
de protecció personal, dotant els operaris del preceptiu i específic material de seguretat (cinturons, cascos, botes, màscares, etc.).
Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les condicions de quantitat i qualitat
especificades en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas de procediment d’enderroc
mecànic, s'haurà enderrocat prèviament, element a element, la part d'edifici que està en contacte amb les mitgeres, deixant aïllat el tall de
la màquina. Quan existeixin plans inclinats, com ràfecs de coberta, que poden lliscar i caure sobre la màquina, s’enderrocaran prèviament.
En el pla d’enderroc, s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans que s'iniciï l’enderroc
per mitjans mecànics. Aquesta condició no tindrà efecte si amb això es modifiquessin les constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun
element estructural. En el cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l’inici de la feina, l’empresa
encarregada d’executar-la haurà d’establir un pla de treball aprovat per la D.F. Quan tècnicament sigui possible, l’amiant o els materials
que el continguin han de se retirats abans de començar les operacions de demolició.
Fases d’execució
Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de construcció. Es descendirà planta a planta
començant per la coberta, alleugerint les plantes de forma simètrica, excepte indicació en contra. Es procedirà a retirar la càrrega que
graviti sobre qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En cap cas es permetrà acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major
a l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es suportaran elements
contra tanques, murs i suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran els
components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els elements, la resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables;
les volades seran objecte d'especial atenció i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el temps
possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva absència, quan resultin necessaris. En estructures hiperestàtiques es
controlarà que l’enderroc d'elements resistents origina els menors girs, fletxes i transmissió de tensions possibles, no s’enderrocaran
elements estructurals o de trava mentre no es suprimeixin o contrarestin eficaçment les tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es
tindrà, així mateix, present el possible efecte pendular d'elements metàl·lics que es tallin o dels quals sobtadament se’n suprimeixin les
tensions.
En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es desmuntaran sencers. El trencament de
qualsevol element suposa que els trossos resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel seu
pes o volum no resulti manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint-lo suspès o estintolat de manera que, en cap cas, es
produeixin caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a la seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball.
L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al desplaçament del seu punt de
suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es
permetrà en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a màxim, des del nivell del segon forjat,
sempre que es tracti d'elements de façanes i la direcció de la bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà sobre sòl consistent i
amb espai lliure suficient per tal d’evitar efectes no desitjats.
No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran contínuament controlades i s'apagaran
completament al finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama com a mitjà d’enderroc. En
edificis amb estructura de fusta o en aquells que existeixi abundància de material combustible es disposarà, com a mínim, d'un extintor
manual contra incendis.
La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament
autoritzat per la D. F.
No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o arrencar elements
ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es protegiran d'eventuals caigudes i els
elements lineals es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les càrregues amb el control únic del fre.
Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o per l'acció d'agents atmosfèrics nocius
(vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, les zones de l'edifici que puguin veure's afectades pels seus
efectes.
Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà l'estat dels estintolaments, atirantaments,
ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en l'edifici que s’enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de
l'entorn; també s'estudiarà l'evolució de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de seguretat i
protecció dels talls.
Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: Mitjançant transport manual amb sacs o
carretó fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes disposats per a aquesta funció; Amb obertura de buits en
forjats, coincidents amb l'ample d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de manera estratègica a fi de
facilitar la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà emprar-se, excepte indicació contrària, en edificis o restes d'ells, amb un màxim
de 3 plantes i quan el producte de l’enderroc sigui de grandària manejable per una sola persona; Llançant lliurement l'enderroc des d'una
alçada màxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es disposi d'un espai lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es
disposi d'espai per a la seva instal·lació i zona acotada per a la descàrrega de l'enderroc.
A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació completa relativa als materials que han de ser
aplegats per a la seva posterior utilització; aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que
indiqui la D.F.
Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant de l’enderroc es traslladarà al
corresponent abocador municipal o a l’abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestió de les runes
provinents de l’enderroc. El mitjà de transport, així com la disposició de la càrrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se les
mesures que convinguin per tal d’evitar que la càrrega pugui espargir-se o originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat.
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats i
senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill, per tal d’evitar l’emissió de fibres d’amiant al l’ambient.
Control i acceptació
A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per elements un control per cada 200m a
enderrocar i no menys d’un control per planta.
Amidament i abonament
m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació.
m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments.
ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de clavegueró...
1.1
Arrencada de revestiments
Arrencada de sostres, revestiments i paviments.
Execució
Condicions prèvies

Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d’iniciar els treballs es comprovarà que no passen instal·lacions.
Fases d’execució
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen:
Enderroc de cels rasos i falsos sostres. Els cels rasos i falsos sostres s’enretiraran, en general, de forma prèvia a l’enderroc dels forjats o
elements resistents dels quals pengen. En els supòsits que no sigui necessari recuperar cap element d’aquests i quan així s'estableixi a la
D.T., es podran enderrocar de forma conjunta amb el forjat superior.
Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats. Els revestiments s’enderrocaran junt amb el seu suport, sigui envà o mur, llevat que es
pretengui el seu aprofitament o el del suport, en aquest cas, respectivament, s’enderrocaran abans de l’enderroc de l'edifici o abans de
l'aplicació d’un nou revestiment al suport. Per al repicat de revestiments i d’aplacats de façanes o paraments exteriors de tancament
s'instal·laran bastides homologades segons la legislació vigent, perfectament ancorades i travades a l'edifici; aquestes constituiran la
plataforma de treball en tots els treballs exteriors i compliran tota la normativa vigent en matèria d’instal·lació com en totes les mesures de
protecció col·lectiva aplicables com són: baranes, marxapeus, escales,... El sentit dels treballs és independent; no obstant, és aconsellable
que tots els operaris que participin en ells es trobin en el mateix nivell o, en altre cas, no es trobin en el mateix plànol vertical per tal de no
ser afectats pels materials que es desprenguin del suport mentre durin els treballs.
Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres. L’enderroc dels revestiments de paviments i d’escales es durà a terme, en general,
abans de l'enderroc de l'element resistent que els dóna suport. El tram d'escala entre dos pisos s’enderrocarà abans que el forjat superior
on es recolza i s'executarà des d'una bastida que cobreixi el forat de la mateixa. Inicialment es retiraran els esglaons, començant per l'esglaó
més alt i desmuntant ordenadament fins a arribar al primer i, seguidament, la volta de maó o element estructural sobre el qual es recolzen.
S'inspeccionarà detingudament l'estat dels forjats, o elements estructurals sobre els quals descansen els paviments a enderrocar i quan es
detectin desperfectes, biguetes podrides, símptomes de cediments, etc., s’apuntalaran abans del començament dels treballs. L’enderroc
conjunt o simultani, en casos excepcionals, de paviment i forjat haurà de comptar amb l'aprovació explícita de la D. F., en aquest cas
s’assenyalarà la forma d'executar els treballs. La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que
produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzada per la D. F. Per a l’enderrocament de soleres o paviments sense compressor
s'introduiran tascons, clavats amb la maça, en diferents zones a fi d'esquerdar l'element i trencar la seva resistència. Realitzada aquesta
operació, s'avançarà progressivament trencant amb el tascó i la maça. La utilització de màquines en l’enderroc de soleres i paviments de
planta baixa o vials queda condicionat a que treballin sempre sobre paviment consistent i tinguin la necessària amplitud de moviment. Les
zones pròximes o en contacte amb mitgeres o façanes s’enderrocaran de forma manual o hauran estat objecte del corresponent tall de
manera que, quan s'actuï amb elements mecànics, el front de treball de la màquina sigui sempre paral·lel a elles i mai puguin quedar
afectades per la força de l'arrencada i del trencament no controlat.
1.4 Enderroc de tancaments (interior i exterior, inclou fusteries)
Treballs destinats a la demolició de façanes, particions i fusteries d’una edificació .
Execució
Condicions prèvies
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles
obturacions.
Fases d’execució
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen:
Enderroc de façanes. Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no s'afebleixin els elements estructurals.
L’enderroc d'aquests elements constructius, es podrà dur a terme per mitjans mecànics, sempre que es donin les circumstàncies que
condicionen la utilització dels mateixos i que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en general.
Enderroc d’envans interiors. L’enderroc dels envans de cada planta es durà a terme abans d’enderrocar el forjat superior per tal d’evitar
que, amb la retirada d'aquests, puguin desplomar-se; també perquè l’enderroc del forjat no es vegi afectat per la presència d'ancoratges o
suports no coneguts sobre aquests envans. Quan el forjat presenti una fletxa considerable, no es retiraran els envans que hi graviten a
sobre sense haver-lo apuntalat prèviament. El sentit de l'enderroc dels envans serà de dalt cap baix. A mesura que avanci l’enderroc dels
envans, s’aniran retirant els bastiments de la fusteria interior. En els envans que comptin amb revestiments de tipus ceràmic (enrajolats,
...) es podrà dur a terme l’enderroc de tot l'element en conjunt. Segons les circumstàncies, la D. F. indicarà que es trossegin els paraments
mitjançant talls verticals i la bolcada posterior s'efectuarà per embranzida, tenint cura que el punt d'embranzida estigui per sobre del centre
de gravetat del parament a tombar, per tal d’evitar la seva caiguda cap al costat contrari. No es deixaran envans sense travar en zones
exposades a l'acció de forts vents quan superin una alçada superior a vint vegades el seu gruix.
Arrencada de fusteries i elements varis. Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan s’hagi d’enderrocar l'element estructural en el
que estiguin situats. Quan es retirin fusteries i serralleries en plantes inferiors a la que s'està demolint, no s'afeblirà l'element estructural on
estiguin situades. En general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir talls o lesions com vidres i aparells
sanitaris. El trossejament d'un element es realitzarà per peces, la grandària de les quals permeti el seu maneig per una sola persona.
SISTEMA ESTRUCTURA
SISTEMA ENVOLVENT
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS
SUBSISTEMA PARTICIONS

1 ENVANS
Paret sense missió portant.
1.1 Envans prefabricats
1.1.1 Plaques de cartró-guix
Tancament de panells prefabricats de cartró-guix amb ànima cel·lular, amb entramat interior metàl·lic o de fusta, que constitueixen particions
interiors.
Normes d’aplicació

Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents
Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el
bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll.
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988.
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02.
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94.
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88.
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcció, RY-85. BOE. 10/06/1985
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 165; 11/07/90.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
Components
Plaques o panells prefabricats, entramat interior, pastes i cintes.
Característiques tècniques mínimes
Plaques o panells prefabricats. Estaran constituïts per: ànima cel·lular de llana de roca o fibra de vidre, dues plaques de cartró-guix encolades
a l'ànima cel·lular, de guix de prefabricats (YP), folrades amb cartró. El guix podrà ser hidrofugat (si la partició pertany a un nucli humit) o
amb additius que li confereixen duresa, resistència al foc, etc... En les seves cares no s'apreciaran fissures, concavitats, deformacions o
asprors i admetran ser tallades amb facilitat.
Entramat interior. Format per una sèrie d'elements verticals i horitzontals que podran ser llistons de fusta o perfils d'acer galvanitzat (perfils
en O, muntants en C, mestres, angulars, etc...). A més contaran amb una sèrie d'accessoris com encreuament entre perfils, etc... La fixació
perfil - perfil o placa – perfil es realitzarà mitjançant cargols d'acer o suports elàstics per a millorar l'aïllament acústic.
Pastes. Podran ser per a acabat de la superfície del panell o per al reomplert de juntes entre panells.
Cintes. Per a enfortir el tractament de juntes, (paper microperforat), o per a reforçar cantons (cantoneres).
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Plaques de cartró-guix, guixos
i escaioles, Perfils d'alumini anoditzat i Perfils de fusta.
Execució
Condicions prèvies
Una vegada replantejades les particions i els marcs de les portes, es col·locaran regles telescòpiques a cantonades, trobades, i al llarg de
la partició cada 2-3 m. Tots els elements singulars que puguin afectar a l'execució com, juntes de dilatació, buits, etc... haurien d'estar
replantejats. En cas d'entramat interior de fusta, es col·locarà un llata-guia de longitud i ample igual als de l'envà, fixant-lo al sòl mitjançant
claus o cargols. Així mateix es col·locaran llistons en el sostre i laterals de l'envà, quedant anivellats i aplomats. En cas d'entramat amb
perfilaria metàl·lica, s'interposarà una banda autoexpansiva entre perfils canals i terra. En les unions entre panells es col·locarà cinta
perforada sobre el reomplert de les juntes, es rejuntarà amb nova pasta i dues mans de pasta fina, i s'escatarà la superfície. En les unions
d'envans amb altres elements, es col·locarà paper microperforat i pasta de juntes. El conjunt de l'entramat ha de ser estable i indeformable.
Ha de definir un pla vertical paral·lel al de la divisòria acabada, tot i comptant amb el gruix de les plaques que ha de suportar. Ha de quedar
encerclat per perfils fixats amb tacs i visos al terra, sostre i paraments dels quals arrenqui la divisòria.
Fases d’execució
Replanteig dels perfils.
Col·locació, aplomat o anivellat i fixació dels perfils. Els muntants han d'anar encaixats a pressió en el perfil del terra i en el del sostre.
Només han de quedar fixats amb visos els muntants dels punts singulars (acords amb altres paraments, buits de pas, etc...). La longitud
dels muntants ha de ser 15 mm més curta que l'alçària lliure que han de cobrir. La modulació dels muntants no ha de variar en els buits de
pas, i s'ha de mantenir sobre la llinda. Cal preveure el reforç de l'entramat amb elements metàl·lics o bé de fusta, en aquells punts que hagin
de suportar elements pesats fixats a la divisòria (radiadors, llibreries, etc...) Per a l'execució de les cantonades i trobades de paraments, els
perfils de terra i sostre s'han de tallar perpendicularment a la seva directriu per resoldre la trobada per testa, comptant però, amb els gruixos
de les plaques que hagin de passar. Queden expressament prohibides les trobades a biaix d’escaire
Toleràncies d'execució. Distància entre les fixacions al parament: + 5 mm; aplomat: ± 5 mm/3 m.
En cas d'entramat interior de fusta. Els panells es col·locaran encarrilant-los en el llistó del forjat superior, interposant entre cada dos panells
un llistó quadrat. En els buits es col·locarà un pre-cèrcol de llistons quadrats de costat igual a l'ànima de l'envà. Els panells es clavaran als
llistons amb claus que travessin la placa sense trencar el cartró exterior. Una vegada muntat l'envà es taparan les juntes amb un material
de reomplert, cobrint-se després amb cinta protectora.
En cas d'entramat de fusteria metàl·lica. Els muntants es fixaran als canals, en cantons, arrencades d’envans i buits de portes o finestres.
En els buits, els muntants delimitaran els cèrcols i es col·locaran canals en les llindes de buits reforçant les unions amb muntants amb plec
de 20 cm de longitud.
Acabats. L'envà quedarà pla i aplomat, presentant un aspecte net, sense ressalts ni trencaments.
Control i acceptació
Dues comprovacions per planta. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols
següents: Gruixos, Desploms, Unió entre els envans i Planor.
Amidament i abonament
m² d'envà de panells prefabricats de cartró-guix amb ànima cel·lular, sobre estructura galvanitzada autoportant, llest per a pintar. Fins i tot
replanteig, preparació, cort i col·locació de les plaques i estructura suport, anivellació i aplomat, formació de premarcs, execució d'angles i
pas d'instal·lacions, acabat de juntes part proporcional de minvaments trencaments i accessoris de fixació i neteja.

2 FUSTERIES INTERIORS
Tenen per objectiu el tancament de les obertures interiors, dotant l’edifici de les prestacions d’accés a les diferents dependències. També
inclou el tancament d’armaris empotrats.

2.1 Portes de fusta
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll.
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
Components
Folrat de bastiment de base amb peça de galze i tapajunts o el propi bastiment col·locat directament sobre fàbrica.
Escairada de fusta de pes específic ≥ a 450kg/m3 i humitat ≤15%.
Ribets de fusta quan disposin d’envidrament.
Protecció de pintura, lacat o vernís.
Accessoris i ferramentes, junts perimetrals, etc...
Característiques tècniques mínimes
Els taulers de fusta llistonats i els de fusta contra-xapada compliran les normes UNE corresponents.
Control i acceptació
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i escairades amb els requeriments reglamentaris: assaigs,
distintius i marcatges CEE.
Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, i els eixos seran rectilinis. Les unions es faran amb maclatges rígids, formant
angles rectes.
Execució
Condicions prèvies
L’emmagatzematge serà en lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes.
El bastiment ha d’estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos, encastat al terra o fixat mecànicament.
Fases d’execució
Presentació de la porta.
Col·locació de la ferramenta.
Fixació definitiva .
Neteja i protecció.
Toleràncies d'execució. Horitzontalitat: ± 1 mm. Aplomat: ± 3 mm. Pla previst de la fulla respecte al bastiment: ± 1 mm. Posició de la
ferramenta: ± 2 mm. Portes. Franquícia entre les fulles i el bastiment: ≥ 0,2 cm. Franquícia entre les fulles i el paviment: entre 0,2 cm i 0,4
cm. Fixacions entre cada fulla i el bastiment: ≥3.
Control i acceptació
La porta ha d'obrir i tancar correctament. Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç. La fulla que no porti
tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors.
Amidament i Abonament
m² de llum d’obra d’element col·locat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per a la seva col·locació, elements de connexió,
tapajunts i ferramentes. No s’inclou el cost de la col·locació dels bastiments, les pintures ni els vernissos.
Els elements singulars d’ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (ut) completament acabades i posades a l’obra segons
especificacions de la D.F.
SUBSISTEMA PAVIMENTS
1 PER PECES
Revestiment per a acabats de sòls i graons d'escales interiors i exteriors, amb peces de pedra natural o artificial, ceràmiques o de fusta,
rebudes al suport mitjançant material d’unió, podent rebre diferents tipus d'acabat.
1 Petris
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el
paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll.
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991.
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
Components
Lloses i rajoles de pedra natural, rajoles de pedra artificial, plaques de formigó armat, llambordins de pedra o formigó, peces especials,
graons en bloc de pedra, graons prefabricats, terratzo i rajoles de ciment.

Bases: base de sorra, base de sorra estabilitzada, base de morter o capa de regularització i base de morter armat. Material d’unió, material
de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatació.
Característiques tècniques mínimes
Lloses i rajoles de pedra natural. Podran portar diferents tipus d'acabat en la seva cara vista: polit mat o brillant, toscajat, abuixardat,
escalabornat, etc...
Rajoles de pedra artificial, vibrada i premsada. Constituïdes per: aglomerant: ciment (terratzo, rajoles de ciment), resines de poliester
(aglomerat de marbre, etc...), etc...; àrids: llosa de pedra triturada que en funció de la seva grandària donaran lloc a peces de gra micro, mig
o gruixut; colorants inalterables: podran ser escalabornades, per a polir en obra o amb diferents tipus d'acabat com polit, rentat a l'àcid, etc...
Plaques de formigó armat. Duran armada les cares superior i inferior amb malla de rodons d'acer.
Llambordes de pedra o formigó. Peces especials: graó en bloc de pedra, esglaó prefabricat, etc.
Graó en bloc de pedra.
Graó prefabricat.
Bases. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxaca de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar i servir de base en cas de lloses de
pedra i plaques de formigó armat. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o de matxuqueix estabilitzada amb un conglomerant
hidràulic per a complir funció de reomplert. Base de morter o capa de regularització. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a evitar
la deformació de capes aïllants i per a base de paviment amb lloses de formigó. Base de morter armat. S'utilitza com capa de reforç per al
repartiment de càrregues i per a garantir la continuïtat del suport.
Material de presa. Morter de ciment.
Material de rejuntat.
Beurada de ciment. Morter de juntes, compostos d'aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines sintètiques i additius específics,
podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric, es diferencia de l'anterior perquè conté un additiu polimèric o làtex per a millorar
el seu comportament a la deformació. Morter de resines de reacció, compost per resines sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una
càrrega mineral.
Es podran omplir parcialment les juntes amb tires d'un material compressible, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro o fibres per a
calafat) abans d'omplir-les del tot.
Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc...
Control i acceptació
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament
i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al
lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en
provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta
classe es mantindrà durant la vida útil del paviment.
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Lloses de pedra natural, Rajoles
de ciment, Lloses de formigó armat, Morters, Ciment, Aigua, Calç i Àrids.
Execució.
Condicions prèvies
En cas de rajoles de pedra natural, ciment o terratzo; neteja i posterior humitejat del suport. Les peces a col·locar s'humitejaran de manera
que no absorbeixin l'aigua del morter. La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar
l'assolellament directe i els corrents d'aire. Es respectaran les juntes estructurals i es preveuran juntes de dilatació que es segellaran amb
silicona. Així mateix es disposaran juntes de construcció en la trobada dels paviments amb elements verticals o paviments diferents. El
paviment ha de formar una superfície plana i uniforme que s’ha d’ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. Al paviment no hi ha
d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes superficials. Tampoc ha d'haver-hi ressalts entre les peces.
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. Han d'estar col·locades a tocar i en alineacions rectes.
S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts s'han de reblir de beurada de ciment pòrtland i colorants en el seu cas. En els
paviments col·locats sobre capa de sorra, aquesta ha de tenir un gruix de 2 cm. Excepte en les zones classificades com a ús restringit pel
CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en el encontres d’aquest amb altres elements, imperfeccions o
irregularitats que suposin una diferència de nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s’han de resoldre amb una pendent que
no excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una
esfera de 15mm de diàmetre. Pendent transversal en paviments exteriors ≤2%, ≤8%.
Fases d’execució
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. Col·locació de la bases de morter. Humectació i col·locació de les peces.
Humectació de la superfície. Rebliment dels junts amb beurada de ciment. Neteja de l'excés de beurada. Protecció del morter fresc i cura.
Rajoles de ciment. Es col·locaran les rajoles sobre una capa de ciment i sorra per a posteriorment estendre una beurada de ciment.
Terratzo. Sobre el forjat o solera, s'estendrà una capa d'gruix no inferior a 20 mm de sorra, sobre aquesta s'anirà estenent el morter de
ciment, formant una capa de 20 mm de gruix, cuidant que quedi una superfície contínua de seient del terra. Prèviament a la seva col·locació
del revestiment, i amb el morter fresc, es tirarà espolvorejat el ciment.
Lloses de pedra o plaques de formigó armat. Sobre el terreny compactat s'estendrà una capa de sorra de 10 cm compactant-la i enrasant
la seva superfície.
Llambordes de pedra. Sobre el suport net s'estendrà morter de ciment en sec sobre la qual és col·locaran els peixos piconant-los a cop de
test; després de regar-lo amb aigua, s'estendrà la beurada de ciment amb sorra.
Llambordes de formigó. Sobre el terreny compactat s'estendrà una capa de sorra, assentant posteriorment els blocs de formigó sobre
aquesta deixant junts que també s'emplenaran amb sorra. En cas de sòcol, les peces que ho formin és col·locaran a cop sobre una superfície
contínua de assentament i rebut de morter e gruix ≥1 cm.
Acabats. La pedra col·locada podrà rebre en obra diferents tipus d'acabat: polit mate, polit lluentor i polit vitrificat. El polit es realitzarà
transcorreguts cinc dies des de la col·locació del paviment. S'estendrà una beurada de ciment blanc per a tapar les juntes i els porus oberts
i a les 48 hores es polirà la superfície passant una pedra abrasiva de gra fi i una segona d'afinat per a eliminar les marques del rebaix per a
eliminar les marques anteriors. En els racons i vores del paviment s'utilitzarà màquina radial de disc flexible, rematant-se manualment. La
superfície no presentarà cap cella. L'abrillantat es realitzarà transcorregut quatre dies des de l’execució del polit. L'abrillantat es realitzarà
en dues fases, la primera aplicant un producte base de neteja i la segona, aplicant el líquid metalitzador definitiu. En ambdues operacions
es passarà la màquina amb una esponja de llana d'acer fins que la superfície tractada estigui seca. La superfície no presentarà cap cella.
El terratzo podrà tenir un acabat llis, amb relleu, rentat amb àcid.
Control i acceptació
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges .En rajoles de pedra: comprovar el gruix de la capa de sorra ≥2 cm. El gruix
de la capa de morter serà de 2 cm. Humitejat de les peces. Juntes. Estesa de la beurada. Existència de celles. En rajoles de ciment
(hidràulica, pasta i terratzo): Comprovar la humitat del suport i rajola, i la dosificació del morter, gruix de juntes i celles. Anivellació. Execució
del polit (terratzo). Verificar planor amb regla de 2 m.
Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces. Inclòs o no el rejuntat amb beurada de morter, talls,
eliminació de restes i neteja.

ml dels revestiments de graó i sòcol.
SUBSISTEMA CEL RAS
Parament horitzontal col·locat sota del forjat, subjecte mitjançant estructura vista o no, amb la finalitat de reduir l’alçada d’un local, i/o
augmentar l’aïllament acústic i tèrmic, i ocultar possibles instal·lacions o parts de l’estructura. El cel ras pot estar format per: plaques
d'escaiola, plaques de fibres minerals o vegetals, plaques de guix laminat, plaques metàl·liques o lamel·les de PVC o metàl·liques. Els tipus
de cel ras poden ser: per a revestir amb sistema fix, de cara vista amb sistema fix, de cara vista amb sistema desmuntable amb entramat
vist, de cara vista amb sistema desmuntable amb entramat ocult.
Normes d’aplicació
Requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat. D 259/2003.
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SI, Documents Bàsics Seguretat contra incendis. CTE-DB HR, Documents Bàsics Protecció enfront
al soroll.
Yesos y escayolas para la construcción y Especificaciones técnicas de los prefabricados de yesos y escayolas. R.D 1312/1986.
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
Components
Plaques, estructura d’armat de plaques per cel ras continu, sistemes de fixació, material per a reomplir les juntes entre planxes per a cel ras
continu, estructura oculta travada per a cel ras amb plaques i Elements decoratius com ara motllures.
Característiques tècniques mínimes
Plaques. Panell d'escaiola, acabat: amb: cara exterior llisa o en relleu, amb/sense fissurat i/o material acústic incorporat, etc... Les plaques
d'escaiola no tindran una humitat superior al 10% en pes, en el moment de la seva col·locació. Panells metàl·lics. De xapa d'alumini, (gruix
mínim de xapa 0,30 mm, gruix mínim de l’anoditzat, 15 micres), de xapa d'acer zincat, lacat, etc... amb acabat perforat, llis o en reixeta, amb
o sense material absorbent acústic incorporat. Placa rígida de conglomerat de llana mineral o altre material absorbent acústic. Plaques de
cartró-guix amb/sense cara vista revestida per làmina vinílica. Placa de fibres vegetals unides per un conglomerant, serà incombustible i
estarà tractada contra la podriduda i els insectes. Panells de tauler contraxapat. Lamel·les de fusta, alumini, etc...
Estructura d'armat de plaques per a sostres continus. Estructura de perfils d'acer galvanitzat o alumini amb acabat anoditzat (gruix mínim
10 micres), longitudinals i transversals.
Sistema de fixació. Element de suspensió, mitjançant vareta roscada d'acer galvanitzat amb ganxo tancat en ambdós extrems, perfils
metàl·lics, galvanitzacions, tirants de reglatge ràpid, etc... en cas que l'element de suspensió siguin canyes, aquestes es fixaran mitjançant
pasta d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques. L’element de fixació al forjat, si és de formigó, podrà ser mitjançant clau d'acer galvanitzat
fixat mitjançant tir de pistola i ganxo amb rosca, si són blocs d’entrebigat, podrà ser mitjançant tac de material sintètic i dolla roscada d'acer
galvanitzat, si són biguetes, podrà ser mitjançant abraçadora de xapa galvanitzada.
Element de fixació a placa. Per a sostres continus podrà ser mitjançant filferro d'acer recuit i galvanització, paletada d'escaiola i fibres
vegetals o sintètiques, perfils laminats ancorats al forjat, amb o sense perfileria secundària de suspensió, i caragolam per a la subjecció de
les plaques, etc,... Per a sostres registrables, podrà ser mitjançant perfil en T d'alumini o xapa d'acer galvanitzada, perfil en O amb pinça a
pressió, etc..., podent quedar vist o ocult.
Material de reomlert de juntes entre planxes per a sostres continus. Podrà ser de pasta d'escaiola.
Escaiola. Complirà les especificacions recollides en el Plec general de condicions per a la recepció de guixos i escaioles RY-85 .
Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades.
Estructura oculta de travada de les plaques: podrà ser mitjançant varetes roscades, perfils en T d'alumini o xapa d'acer galvanitzat amb
creuetes de travada en les trobades, etc... La rematada perimetral, podrà ser mitjançant perfil angular d'alumini o xapa d'acer galvanitzada.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Plaques d'escaiola, Guixos,
Escaioles i Perfils d'alumini anoditzat.
Execució
Condicions prèvies
L'apilament dels materials haurà de fer-se a cobert, protegint-los de la intempèrie. Les plaques es traslladaran en vertical o de cantell,
evitant-ne la manipulació horitzontal. Per a col·locar les plaques caldrà realitzar ajustaments previs a la seva col·locació, evitant forçar-les
perquè encaixin en el seu lloc. S'hauran disposat, fixat i acabat totes les instal·lacions situades sota forjat; les instal·lacions que hagin de
quedar ocultes haurien de sotmetre's prèviament a les proves necessàries per al seu correcte funcionament. Preferiblement s'hauran realitzat
les particions, la fusteria de buits exteriors i caixes de persianes estaran col·locades i preferiblement envidriades, abans de començar la
col·locació del cel ras. S'evitaran els contactes bimetàl·lics: Zinc amb acer, coure, plom o acer inoxidable; Alumini amb plom o coure; Acer
dolç amb plom, coure o acer inoxidable; Plom amb coure o acer inoxidable; Coure amb acer inoxidable. S'hauran obtingut els nivells en tots
els locals objecte d'actuació, marcant-se de forma indeleble tots els paraments i elements singulars i/o sobresortints dels mateixos, tals com
pilars, marcs, etc... D'aquesta manera s'haurà triat l'altura del cel ras tenint en compte que, com a mínim, aquesta serà de 10 cm.
Fases d’execució
Replanteig del nivell del cel ras.
Fixació dels tirants de filferro al sostre.
Col·locació de les plaques.
Segellat dels junts.
Sistema fix i entramat de perfils. Replanteig dels eixos de la trama de perfils. Col·locació i suspensió dels perfils de la trama. Col·locació de
les plaques.
Sistema desmuntable i suspensió amb barra roscada. Replanteig dels eixos de la trama de perfils. Col·locació dels perfils perimetrals,
entrega als paraments i suspensió de la resta de perfils de la trama. Col·locació de les plaques.
Sostres continus. Es disposaran un mínim de 3 elements de suspensió, no alineats i uniformement repartits per metre quadrat. La col·locació
de les planxes es realitzarà disposant-les sobre llistons de pam que permetin la seva anivellació, col·locant les unions de les planxes
longitudinalment en el sentit de la llum rasant, i les unions transversals alternades, quan es tracti de plaques d'escaiola. En cas de fixacions

metàl·liques i varetes suspensores, aquestes es disposaran verticals i el lligat es realitzarà amb doble filferro de diàmetre mínim 0,70 mm.
Quan es tracti d'un sistema industrialitzat, es disposarà l'estructura subjectant ancorada al forjat i cargolada a la perfilaria secundària (si n'hi
ha), així com la perimetral. Les plaques es cargolaran perpendicularment a la perfileria i alternades. En cas de fixació amb canyes, aquestes
es rebran amb pasta d'escaiola de 80l d'aigua per 100kg d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques. Aquestes fixacions podran disposar-se en
qualsevol adreça. Les planxes perimetrals estaran separades 5 mm dels paraments verticals. Les juntes de dilatació es disposaran cada 10
m i es formaran amb un tros de planxa rebuda amb pasta d'escaiola a un dels costats i lliure en l'altre.
Sostres registrables. Les varetes roscades que s'usin com a element de suspensió, s'uniran per l'extrem superior a la fixació i per l'extrem
inferior al perfil de l'entramat, mitjançant maniguet o rosca. Les varetes roscades que s'usin com a elements de travada, es col·locaran entre
dos perfils de l'entramat, mitjançant maniguet. La distància entre varetes roscades, no serà superior a 120 cm. Els perfils que formen
l'entramat i els perfils de rematada es situaran convenientment anivellats, a les distàncies que determinin les dimensions de les plaques i a
l'altura prevista en tot el perímetre. La subjecció dels perfils de rematada es realitzarà mitjançant tacs i cargols de cap pla, distanciats un
màxim de 50 cm entre si. La col·locació de les plaques s'iniciarà pel perímetre, donant a l'angle de xapa i sobre els perfils de l'entramat. La
col·locació de les plaques acústiques metàl·liques, s'iniciarà pel perímetre transversalment al perfil o, donant suport per un extrem a l'element
de rematada i fixada al perfil o mitjançant pinces, la suspensió es reforçarà amb un cargol de cap pla del mateix material que les plaques.
Control i acceptació
El reomplert d'unions entre planxes, s'efectuarà amb fibres vegetals o sintètiques i pasta d'escaiola, en la proporció de 80l d'aigua per cada
100kg d'escaiola, i s'acabaran interiorment amb pasta d'escaiola en una proporció de 100l d'aigua per cada 100kg d'escaiola. El fals sostre
quedarà net, amb la seva superfície plana i al nivell previst. El conjunt quedarà estable i indeformable. Abans de realitzar qualsevol tipus de
treballs en el fals sostre, s'esperarà almenys 24 hores. Per a la col·locació de lluminàries, o qualsevol altre element, es respectarà la
modulació de les plaques, suspensions i travada. El fals sostre quedarà net, amb la seva superfície plana i al nivell previst. El conjunt
quedarà estable i indeformable.
Amidament i abonament
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, obertures ≤ 1 m2,
no es dedueixen; obertures > 1 m2; es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que
comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
SUBSISTEMA REVESTIMENTS
1 ENGUIXATS
Revestiment continu de paraments interiors; amb un enguixat de 1 a 2 cm de gruix realitzat amb pasta de guix gruixut (YG), damunt del qual
es pot fer una capa d'acabat de 2 a 3 mm de gruix realitzat amb guix fi (YF). S'han considerat els tipus següents: enguixat a bona vista,
acabat lliscat o no; enguixat reglejat, acabat lliscat o no.
Normes d’aplicació
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción, RY-85. BOE. 10/06/1985.
Components
Guix gruixut, guix fi, additius, aigua i cantoneres.
Característiques tècniques mínimes
Guix gruixut (YG). S'ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, finor de mòlt, resistència mecànica a flexotracció
i treballabilitat.
Guix fi (Yf). S’ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, finor de mòlt, resistència mecànica a flexotracció i
treballabilitat
Additius. Plastificants, retardadors de l'enduriment, etc...
Aigua.
Cantoneres. Podran ser de xapa d'acer galvanitzada, etc...
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresoponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Guix i Aigua.
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes
i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que
acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves
característiques aparents.
Execució
Condicions prèvies
En les arestes es col·locaran cantoneres, aplomant-les amb pasta de guix. Una vegada col·locades es realitzarà una mestra a cadascun
dels seus costats. En l’enguixat reglejat, s'executaran mestres de guix en bandes d'almenys 12 mm de gruix, en racons, cantoneres i
enguixats de buits de parets, en tot el perímetre del sostre i en un mateix pany cada 3m mínim. Prèviament, s'hauran col.locat els marcs de
portes i finestres i repassat les parets. Els murs exteriors hauran d'estar acabats, així com la coberta de l'edifici o tenir almenys tres forjats
sobre la planta a enguixar. Abans d'iniciar els treballs es netejarà i humitejarà la superfície. S'hauran d'aturar els treballs quan la temperatura
sobrepassi els límits de 5°C i 35°C.
Fases d’execució
La pasta de guix s'utilitzarà immediatament després del seu pastat, sense addició posterior d'aigua. S'aplicarà la pasta entre mestres,
estrenyent-la contra la superfície, fins a enrasar amb elles. El gruix de l’enguixat serà de 12 mm mínim i es faran talls a les juntes estructurals
de l'edifici. S'evitaran els cops i vibracions que puguin afectar a la pasta durant el seu enduriment.
Acabats lliscat. En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una d'estesa
i la segona de lliscat. En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada de sòcol, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una
d'estesa entre les mestres, passant el regle i la segona de lliscat. El lliscat s'ha de fer amb guixos fins de primera qualitat, desprès de la
capa d’estesa amb guix gruixut, i aplicat amb llana.
Control i acceptació
Comprovació exterior, dues cada 200 m² . Comprovació interior, dues cada 4 habitatges o equivalent. Es comprovarà que el suport estigui
llis (rugós, ratllat, picat, esquitxat de morter), que no hagi elements metàl·lics en contacte i que estigui humit en cas d’enguixar. Es
comprovarà que no s'afegeix aigua després del pastat. Es verificarà gruix segons projecte. Comprovar planor amb regla de 1m. Assaig de
duresa superficial de l’enguixat de guix segons les normes UNE 7064 i UNE 7065; el valor mig resultant haurà de ser major que 45 i els
valors locals majors que 40.
Amidament i abonament

m² d’enguixat, realitzat amb pasta de guix, sobre paraments verticals o horitzontals, acabat manuals amb llana, fins i tot neteja i humitejat
del suport, deduint els buits i desenvolupant els matxonets. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures ≤ 4,00 m²,
no es dedueixen;, > 4,00 m², es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària
de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m² en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
2 APLACATS
Revestiment per a acabats de paraments verticals exteriors o interiors, amb plaques de pedra natural o artificial rebudes al suport mitjançant
ancoratges vists o ocults, o bé fixades a un sistema de perfils ancorats al seu torn al suport, amb extradós replè amb morter o no.
Components
Plaques de pedra natural o artificial, sistema de fixació, separador de plaques i material de segellat de juntes.
Característiques tècniques mínimes
Plaques de pedra natural o artificial. Podran tenir un gruix mínim de 30 mm en cas de pissarres, granits, calcàries i marbres, o de 40 mm en
cas de pedres de marès, duent els trepants necessaris per a l'allotjament dels ancoratges. El granit no estarà meteoritzat, ni presentarà
fissures. La pedra calcària serà compacta i homogènia de fractura. El marbre serà homogeni i no presentarà masses terrosas.
Sistema de fixació. Ancoratges: Sistema de subjecció de l'ancoratge al suport, amb trauejats al suport ataconats amb morter, cartutxos de
resina epoxi, fixació mecànica (tacs d'expansió), fixació a un sistema de perfils subjectes mecànicament al suport regulables en tres
dimensions, etc... En qualsevol cas no seran acceptables ancoratges d'altres materials amb menor resistència i comportament a l'agressivitat
ambiental que els d'acer inoxidable.
Sistema de fixació de l’aplacat als ancoratges. Vists, podran ser perfils longitudinals i continus en forma de T, abraçant el cantell de les
peces preferentment en horitzontal, d'acer inoxidable o d'alumini lacat o anoditzat. Ocults, subjectaran la peça pel cantell, mitjançant un pivot
o platina, pivots de diàmetre mínim de 5 mm i una longitud de 30 mm, i platines de gruix mínim de 3 mm, ample de 30 mm i profunditat de
25 mm. Passadors d'ancoratge fixats mecànicament al suport amb perforació de la placa.
Plaques rebudes amb morter. Aquest sistema no serà recomanable en exteriors.
Separador de plaques. Podrà ser de clorur de polivinil de gruix mínim 1,50 mm.
Material de segellat de juntes. Podrà ser beurada de ciment, etc...
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Plaques de pedra, Pel·lícula
anòdica sobre alumini destinat a l’arquitectura, Acer i Morters.
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes
i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que
acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves
característiques aparents.
Execució
Condicions prèvies
Es verificarà abans de l'execució que el suport està llis. Replanteig dels paraments segons D.T. A cada placa se li hauran practicat les
ranures i orificis necessaris per al seu ancoratge al parament de suport. Es realitzarà la subjecció prèvia dels ancoratges al suport per a
assegurar la seva resistència. Aquesta subjecció pot ser: amb morter hidràulic (sistema tradicional), cal esperar que el morter prengui i
s'endureixi suficientment. No s'usarà escaiola ni guix en cap cas. Es poden emprar acceleradors d'enduriment, amb resines d'ús ràpid. Amb
tac d'expansió d'ús immediat.
Fases d’execució
Les plaques es col·locaran sustentat-les exclusivament dels ganxos o dispositius preparats per a la seva elevació. La subjecció es confiarà
exclusivament als dispositius d'ancoratge previstos i provats abans del subministrament de les plaques. Si es reben els ancoratges amb
trauejats de morter, es farà humitejant prèviament la superfície del forat. Els ancoratges es rebran en els orificis practicats en els cantells de
les plaques, i en els trauejats oberts en el parament base. En cas de façanes ventiladas, els orificis que han de practicar-se en l'aïllament
per al muntatge dels ancoratges puntuals s'emplenaran posteriorment amb projectors portàtils del mateix aïllament o retallades del mateix
adherits amb coles compatibles. En cas de risc elevat d'incendi de l'aïllament de la cambra per l'acció d'espurnes bufadors de soldadura,
etc., es construiran tallafocs en la cambra amb xapes metàl·liques. Les fusteries, baranes i tot element de subjecció aniran fixats sobre la
fàbrica, i mai sobre l’aplacat. Les juntes de dilatació de l'edifici es mantindran a l’aplacat. Es realitzarà un extradosat amb morter de ciment
en els sòcols i en les peces de major secció.
Acabats. En cas d’aplacats ventilats, es realitzarà un rejuntat amb beurada de ciment. En aplacats amb extradossats de morter no es
disposaran les juntes plenes, aquestes es segellaran amb morter plàstic i elàstic de gruix mínim 6 mm.
Control i acceptació
Comprovació exterior,dues cada 200 m². Comprovació interior, 2 cada 4 habitatges o equivalent. Es comprovarà que el suport estigui llis.
Es comprovaran les característiques dels ancoratges (d’acer galvanitzat o inoxidable), el gruix i la distància entre els mateixos. Comprovació
de l’aplomat amb regla de 2m i rejuntat, si s’escau.
Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures ≤ 1,00
m², no es dedueixen; Obertures > 1,00 m² i ≤ 2,00 m², deducció del 50%; Obertures > 2,00 m², deducció 100%. Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el
100% del forat cal amidar també aquests paraments.
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS
SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL
1 VENTILACIÓ
És la instal·lació per a la renovació de l’aire dels diferents locals de l’edifici.
Normes d’aplicació
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002.
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Salubritat-Qualitat de l'aire interior. DB- HR, Protecció enfront del soroll.
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.
UNE 100 102:1988. Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos.
UNE

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
Components
Conductes: Poden ser formats per peces prefabricades, ceràmiques, de formigó, etc., o conductes flexibles d’alumini, poliester, xapa d’acer
galvanitzat i plàstic.
Reixes: Elements que permeten l’extracció l’aire cap al conducte.
Airejadors: Elements que es col·loquen als elements constructius per permetre l’admissió o el pas de l’aire.
Equips de ventilació: Poden ser extractors híbrids o mecànics, ventiladors centrífugs, etc.; són aparells que forcen mecànicament la ventilació
interior d’un local.
Aspiradors estàtics: Estan format per peces prefabricades de formigó, ceràmiques o plàstics.
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació.
Control i acceptació
Conductes i reixes: Dimensions i material.
Equips de ventilació: Dimensions i potència.
Execució
Conductes: El conducte acabat ha de ser estable, aplomat i estanc al servei. Les unions entre els tubs no han de ser rígides. Cada tram
entre sostres s'ha de recolzar en el sostre inferior. No s'ha d'interrompre la continuïtat del conducte en cap lloc. El pas a través de sostres i
les unions entre els conductes s'han de fer de manera no rígida. El pas a través del forjat tindrà un marge perimetral de 2 cm que s’omplirà
amb aïllament tèrmic. La connexió entre el conducte principal i el secundari s'ha de fer amb una peça especial de derivació i ha de quedar
>= 2,20 m per sobre de la dependència per ventilar. El tram exterior sobre la coberta ha de quedar protegit per un paredó de totxana. Ha de
tenir l'alçària fixada en el projecte; si no s'especifica, ha de ser la determinada per la NTE-ISV i el CTE. Toleràncies: replanteig: ± 10 mm,
aplomat del conducte en una planta: ± 20 mm, aplomat de l'aspirador: ± 5 mm. Pels conductes d’extracció per a ventilació híbrida, les peces
han de col·locar-se tenint compte de l’aplomat, podent-se admetre una desviació de la vertical de fins a 15º amb transicions suaus; els dos
últims pisos no s'han de connectar al conducte principal, sinó que han de sortir directament a l'aspirador i l'alçària màxima de cada conducte
principal és de 6 plantes. Cal deixar muntades les reixes de ventilació. Les obertures d’extracció connectades a conductes d’extracció han
de tapar-se adequadament per a evitar l’entrada de runes o d’altres objectes als conductes fins que es col·loquin els elements de protecció
corresponents. El tall de les peces s'ha de fer amb una serra manual o mecànica, perpendicularment a l'eix i per l'extrem contrari al de la
valona de connexió. Quan les peces siguin de formigó en massa o ceràmiques, s’hauran de rebre amb morter de ciment tipus M-5a (1:6),
evitant la caiguda de restes de morter a l’interior del conducte i enrasant les juntes per totes dues cares.
Reixes: Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals d'haver estat sotmesos
a maltractaments abans o durant la instal·lació. Les reixetes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als
propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de funcionament. No
han de contaminar l'aire que circula a través seu. Han d'estar formades per una xapa metàl·lica amb les aletes estampades. No han de tenir
aletes despreses o deformades; les aletes han de ser equidistants entre si. La forma d’expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària
x Alçària.
Airejadors: Han de situar-se a una distància del terra >= 1,80 m en el cas d’habitatges. No tindran cap de les seves parts deformades ni
amb senyals d’haver estats sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. Es deixaran col·locats protegits interior i exteriorment
per evitar el seu embrutiment. Si l’airejador disposa de qualsevol tipus de regulació, es comprovarà el seu correcte funcionament.
Equips de ventilació: La posició ha de ser la reflectida a la D.T. S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica, i comprovar que la
tensió disponible sigui l'adient. S'ha de comprovar que el sentit de gir és el que li correspon. La distància entre el pla de la boca de l'extractor
i qualsevol obstacle ha de, com a mínim, ser superior a dues vegades el diàmetre equivalent a la boca de descàrrega i acomplir els
requeriments indicats al CTE. L’aspirador híbrid o mecànic s’ha de col·locar aplomat i agafat al conducte d’extracció o al seu revestiment.
El sistema de ventilació mecànica ha de col·locar-se sobre el suport de forma estable i utilitzant elements anti-vibratoris. Les juntes i
connexions han de ser estancs i estar protegits per evitar l’entrada o sortida d’aire en aquest punts.
Control i acceptació
Comprovació de : ventiladors, característiques i ubicació; muntatge de conductes i reixes. Proves d’estanquitat d’unió de conductes, mesura
d’aire. Pel sistema d’extracció de garatges: ubicació de central de detecció de CO, comprovació de muntatge i accionament davant la
presència de fum. Posta en marxa manual i automàtica.
Verificacions
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Un cop connectat el motor elèctric, cal fer una prova del sentit de gir.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible d'acord amb la de l’aparell. Comprovació del cabal d’extracció dels conductes.
Amidament i abonament
ml de conducte, inclosa la part proporcional de retalls, trobades aïllades amb forjats i peces especials, amidada la llargària instal·lada entre
els eixos dels elements o dels punts a connectar.
ut de reixes, equips de ventilació, aspiradors, airejadors, etc.
SUBSISTEMA TRANSPORT
1 ASCENSOR
Aparell elevador (elèctric o hidràulic), que es desplaça per cables, guies o qualsevol altre sistema, amb una inclinació superior a 15 graus,
destinat al transport de persones o mercaderies amb l’ajut d’una cabina accessible i equipada amb elements de comandament.
Normes d’aplicació
Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors. RD 1314/1997.
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SI, Seguretat en cas d'incendi. DB-HR, Protecció enfront del soroll.
Codi d’accessibilitat de Catalunya. D135/1995.

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, REBT 2002. RD 842/2002.
UNE. UNE-EN 81-1:2001 Regles de seguretat per la construcció i instal·lació d’ascensors. Part 1: Ascensors elèctrics. UNE-EN 81-2:2001
Regles de seguretat per la construcció e instal·lació d’ascensors. Part 2: Ascensors hidràulics
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
Components
Cambra de maquinària amb grup tractor, limitador de velocitat i armari de maniobres i comandaments generals.
Recinte o buit amb cabina i tots els seus components, portes de planta, cables de suspensió i paracaigudes.
Fossa amb amortidors.
Instal·lació elèctrica, sistema de maniobres i memòries, senyalitzacions en plantes, dispositius de tancament, socors, comandaments.
Característiques mínimes
L’element de suport serà tot el buit tancat amb parets i sostre, la seva estructura suportarà totes les reaccions de la maquinària, fins i tot en
cas d’impacte. Els materials compliran les condicions de resistència al foc definides en el CTE DB- SI.
Aquest buit es destinarà exclusivament al servei de l’ascensor, sense canalitzacions, ventilacions ni instal·lacions tret de les pròpies pel seu
correcte funcionament.
Control i acceptació
Els materials i equips d’origen industrial acompliran les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les normes i disposicions vigents,
relatives a fabricació i control industrial.
Execució
Condicions prèvies
El buit, el fossar i la cambra de maquinària han d’estar completament acabats, seguint les condicions fixades per la D.T. i les instruccions
facilitades pel fabricant de cada un dels elements que formen la partida d’obra, tenint en compte si és elèctric o hidràulic.
Fases d’execució
Fixació de guies i cables de tracció en elevadors elèctrics.
Fixació de guies i pistó en elevadors d’impulsió hidràulica.
Col·locació d'amortidors de fossar; de contrapesos, en cas d’elevadors elèctrics; de portes d'accés de plantes; del grup tractor i connexions
elèctriques, amb dispositius anti vibratoris; del quadre i cable de maniobra i connexions elèctriques, en cas d’elevadors elèctrics; del bastidor
i cabina amb acabats; de portes de cabina; del limitador de velocitat a la part superior i paracaigudes a l’inferior de la cabina; de la botonera
de cabina i botoneres de pis, amb les corresponents connexions elèctriques; del selector de parades i connexions elèctriques.
Prova de servei de la instal·lació. Es connectaran elèctricament el quadre de comandaments, la cabina i els comandaments exteriors, per
mitjà d’elements practicables. Es disposarà d’instal·lació fixa d’enllumenat al buit, de dispositiu de parada de l’ascensor al fossar, de presa
de corrent, d’enllumenat permanent de cabina i de presa de corrent independent a la cambra de maquinària. El dispositiu de socors
s’alimentarà independentment de la font de l’ascensor.
Toleràncies
Portes de cabina- tancament al buit: <= 12 cm; Portes de cabina- porta exterior: <= 15 cm; Element mòbil - tancament del buit:<= 3cm; Entre
els elements mòbils:<=5cm.
Control
i
acceptació
L'aparell ha de tenir instal·lats els components de seguretat següents: Dispositiu de bloqueig de les portes dels replans. Dispositiu que
impedeixi la caiguda de la cabina i els moviments ascendents incontrolats (en cas de tall d'energia o d'avaria). Limitador de l'excés de
velocitat. Amortidors d'acumulació d'energia i de dissipació d’energia.No ha de ser possible activar la posada en moviment en el cas que la
càrrega superi el valor màxim admissible. Els ascensors ràpids han de tenir instal·lat un dispositiu de control i comandament de la velocitat.
Ha de tenir instal·lat un dispositiu que impedeixi el moviment de la cabina quan estigui oberta alguna de les portes dels replans i que no
permeti obrir les portes dels replans en el cas de que la cabina no estigui parada al replà corresponent. Els contrapesos han de quedar
instal·lats de manera que no hagi risc de xoc amb la cabina o de caure a sobre d'aquesta. El dispositiu que ha d'impedir la caiguda lliure de
la cabina, ha de ser independent dels elements de suspensió. La parada produïda per aquest dispositiu no ha de provocar una
desacceleració perillosa per als ocupants. En cas de superar-se la temperatura màxima prevista pel fabricant en la cambra que allotja el
grup tractor, l'ascensor ha de finalitzar el moviment en curs, però no ha de respondre a cap nova ordre. Ha de preveure mitjans d'evacuació
de les persones retingudes en la cabina.
Amidament i abonament
ut Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.F.
Verificació
Comprovacions entre l’expedient tècnic presentat a l’òrgan competent i la instal·lació executada.
Es presentaran certificats d'homologació i proves d’equips i materials. S’exigirà l’autorització de posta en servei de l’òrgan competent.
SUBSISTEMA CONNEXIONS
1 ELECTRICITAT
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB HE 5, Contribució fotovoltàica mínima d'energia elèctrica. DB-HR, Protecció enfront
del soroll.
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002.
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. D 363/2004, Instrucció 7/2003.
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. Instrucció 9/2004.
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. DOGC 30/11/1988.
Reglament sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. RD 3275/82.
Normes sobre ventilació y acceso de ciertos centros de transformación. BOE: 26/6/84.
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968.

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energia
eléctrica. RD 1955/2000.
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019.
Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 1.08.84.
Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. RD 875/1984.
Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de tensión. RD 7/1988.
UNE. Totes les UNE corresponents als elements que composen la instal·lació.
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.

1.1 Instal·lació comunitària i interior
Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la línia general d’alimentació (LGA) fins al punt de connexió a l’interior. La seva
funció és la de distribuir l’electricitat des de la caixa general de protecció fins a la connexió interior. Tota la instal·lació assolirà el màxim
equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per
avaries afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota la instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en
cadascun dels casos. Principalment en allò que disposa el Reglament electrotècnic de Baixa Tensió, i les seves instruccions
complementàries, així com les recomanacions de les NTE-IEB,IEP,IPP,IAT,IAA, les de la companyia subministradora, normes particulars,
instal·lacions d’enllaç. Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de
materials, etc.
Components
Línia general d’alimentació(LGA): Connecta CGP amb la centralització en un sol lloc de comptadors. Poden ser de coure o alumini.
Derivació individual (DI): Tram que enllaça el final de línia general d’alimentació i subministra energia elèctrica a una instal·lació d’usuari.
Emplaçament els comptadors: Es poden ubicar en local o armari. S’utilitza per a la col·locació dels comptadors de tots els abonats d’un
mateix edifici.
Està compost per aquests elements:
Interruptor general de maniobra (IGM): És obligat per a més de 2 usuaris.
Fusible de seguretat: Element del circuit elèctric que es situa a l’inici de les línies, la missió del qual és protegir-les d’intensitats produïdes
per tallacircuits.
Comptador: Dispositiu que mesura l’energia elèctrica consumida en kilowatts per hora ó en kilovolt ampers reactius per hora.
Derivació individual: Part de la instal·lació d’enllaç que subministra energia a partir del final de la línia general d’alimentació.
Quadre interior de la unitat privativa: Conjunt d’aparells que es col·loquen en una instal·lació individual amb l’objectiu de protegir l’usuari de
qualsevol anomalia que es pugui produir en la instal·lació.
Caixa per a l’interruptor de control de potència: Està ubicat l’interruptor de control de potència i integra tots els dispositius necessaris per
assegurar: el comandament, protecció de les sobrecàrregues i tallacircuits.
Dispositius generals de comandament i protecció: Interruptor general automàtic (IGA)d’accionament manual. Interruptor diferencial(ID),
Interruptors: Omnipolars, Magnetotèrmics, per a cada un dels circuits interiors.
Tubs, canals i safates: És el lloc per on passa el cablejat; poden ser de diferents mides i materials.
Cable o conductor: El conjunt format per un o diversos fils conductors reunits amb o sense recobriment protector.
Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a l’interior de tubs protectors. Poden ser amb
muntatge encastat o superficial.
Mecanismes: Són els elements finals de la instal·lació interior. Poden ser endolls, interruptors i commutats. Aniran encastats o muntats
superficialment.
Característiques tècniques mínimes.
Línia general d’alimentació(LGA): Ha de ser no propagadora d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. Cables unipolars aïllats.
Derivació individual (DI): Ha de ser no propagador d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda.
Emplaçament els comptadors: Fàcil i lliure accés. Ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilació i il·luminació
suficient.
Caixa per a l’interruptor de control de potència: La intensitat de l’interruptor de control de potència serà en funció del tipus de subministrament
i tarifa a aplicar, segons contractació.
Dispositius generals de comandament i protecció: Secció mínima dels conductors segons circuit.
Cable o conductor: Tensió assignada 0,6/1kV.
Control i acceptació
Conductors i mecanismes: Identificació, segons especificacions e projecte. Distintiu de qualitat AENOR.
Comptadors, equips i quadres: Homologació per part del MICT.
Accessoris i material elèctric: Marca AENOR homologada pel Ministeri de Foment.
La resta de components de la instal·lació s’hauran d’acceptar en obra conforme a la documentació de projecte, documentació del fabricant,
la normativa, especificacions de projecte, i indicacions de la direcció facultativa durant l’execució de les obres.
Execució
Condicions prèvies
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la
instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un
replanteig previ que ha de ser aprovat per la direcció facultativa. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han
d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements.
Línia general d’alimentació(LGA) i Derivació individual (DI): Passarà per espais d’ús comunitari amb conductes aïllats per l’interior, amb tubs
encastats, o muntatge superficial. La unió dels tubs serà roscada o embotida. Si la longitud és excessiva es disposaran els registres

adequats. Es procedirà a la col·locació dels conductes elèctrics, fent servir passa fils guies impregnades amb substàncies que permetin el
lliscament per l’interior. La canalització permetrà l’ampliació de la secció dels conductors fins al 100%. La secció dels cables serà com a
mínim de 10mm2 si són de coure o de 16 mm2 si són d’alumini.
Emplaçament dels comptadors: Es construiran amb materials no inflamables, no hi travessaran cap conducció ni instal·lació que no siguin
elèctriques. Ha de ser de fàcil i lliure accés. Tindrà un ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilació i il·luminació
suficient. El pany serà normalitzat. Per a 16 comptadors es centralitzarà en un armari si n’hi ha més de 16 és centralitzen en un local. En
tots els casos: Les portes han d’obrir cap enfora. L’interior s’ha d’enguixar i pintar de color blanc. Es col·locarà una bunera a l’interior
connectada a la xarxa de sanejament.
Comptadors: S'han d'instal·lar a l'interior del local o a la façana, en lloc accessible fàcilment, a prop de l'entrada i a una alçada de col·locació
dels comptadors serà 0,25m des del terra i com a màxim 1,80m alçada de lectura del comptador més alt. Segons el grau d'electrificació s'ha
d'instal·lar la protecció contra contactes indirectes (interruptors diferencials) i PIA (Interruptors magnetotèrmics) necessaris. Han d'estar
fixats sobre una paret, mai sobre un envà. Sobre les bases s'han de col·locar els fusibles de seguretat. Un cop instal·lat i connectat a la
xarxa, no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han
d'estar connectades als borns de la fase per pressió del cargol. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
La posició ha de ser la fixada a la documentació tècnica. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament
al suport. Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha de complir les especificacions
fixades per la direcció facultativa. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm i aplomat:
± 2%.
Quadre interior de la unitat privativa: Anirà col·locat sobre una paret, mai sobre un envà. Tots els elements que es col·loquin al quadre
compliran: La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. Tots els conductors han de quedar connectats als borns
corresponents. Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.Quan es col·loca a pressió ha
d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de
fixació disposat per a tal fi. Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una caixa també aïllant.
En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats amb aquesta finalitat pel fabricant. Els interruptors han de ser capaços de
funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes. Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han
d'estar ajustats a les condicions del paràmetre exigides en la DT. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. ICP: Ha d'estar muntat
dins d'una caixa precintable. Ha d'estar localitzat el més a prop possible de l'entrada de la derivació individual. PIA: En el cas d’habitatges
ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit.
Tubs : Els canvis de direcció s'han de fer de manera adequada a cada material. Tubs rígids: es faran mitjançant corbes d'acoblament,
escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció. Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb
maniguets amb rosca. Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm,
alineació: ± 2%, <= 20 mm/total. Tubs flexibles: No pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre
aquests i les caixes de mecanismes. S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'efectuar el
tractament superficial. Toleràncies d'instal·lació: penetració dels tubs dins les caixes: ± 2 mm. Encastat: el tub s'ha de fixar al fons d'una
regata oberta al parament, coberta amb guix. Recobriment de guix: >= 1 cm. Sobre sostremort: El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat
en el cel ras. Muntat sobre paviment: El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs
de morter cada metre, com a mínim.
Canals i safates : El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un mínim d'un per tram, fixades al sostre o als paraments amb perns
d'ancoratge. Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les canals s'han de fer amb peces d'unió fixades amb cargols
o reblons. Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments. Han de tenir continuïtat elèctrica, connectant-les al conductor
de terra cada 10 m, com a màxim. Els finals de canalitzacions i els laterals de les caixes de derivació han d'estar coberts sempre amb
tapetes de final de tram i laterals de caixa, respectivament. Distància entre les fixacions: <= 2,5 m. Toleràncies d'instal·lació: nivell o aplomat:
<= 0,2%, 15 mm/total, desploms: <= 0,2%, 15 mm/total.
Cable o conductor: S'han considerat els tipus següents: Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de
polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV. Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota
coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de
gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K (AS). S'han considerat els tipus de col·locació següents: Cables UNE RFV, RV, RZ1K
per anar col·locats en tubs. Cables UNE RV, RZ1K per anar muntats superficialment. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions
següents: estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas, connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas. Els empalmaments i derivacions
s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrotllament dels fils. El
recorregut ha de ser l'indicat a la DT. Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. Els
conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació. RV-K O RZ1-K: El conductor
ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al
qual pertany, a la sortida del quadre de protecció. No han d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els
mecanismes. En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà mecànicament mitjançant tub o safata d'acer
galvanitzat. Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: Cables unipolars: radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.
Cables multiconductors: radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm. Toleràncies
d'instal·lació: Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm. RV-K O RZ1-K superficial: la seva fixació al parament ha de quedar alineada
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte. Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm.Distància
vertical entre fixacions: <= 150cm.
Caixes de derivació: La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. La posició ha de ser la fixada a la
documentació tècnica. Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió de terra. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20
mm, aplomat: ± 2%.
Mecanismes: La posició ha de ser la reflectida a la documentació tècnica o, en el seu defecte, la indicada per la direcció facultativa.
Toleràncies d'instal·lació: Posició: ± 20 mm. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en
tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base per pressió de cargols.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar
fixat sòlidament al suport. Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha de complir
les especificacions fixades en el seu plec de condicions. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies d'instal·lació:
aplomat: ± 2%
Control i acceptació.
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació.
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts i mecanismes. Traçat de rases i
caixes en la instal·lació encastada. Subjecció de cables. Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i
potència). Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament). Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades.
Quadres generals: Aspecte exterior, interior i dimensions. Característiques tècniques dels components del quadre: interruptors, automàtics,
diferencials, relès, etc.) Fixació d’elements i connexionat. Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions.
Connexionat de circuits exteriors a quadres.

Proves de funcionament: Comprovació de la resistència de la xarxa de terra; Comprovació d’automàtic; Encès de l’enllumenat; Circuit de
força; Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida.
Verificacions
Proves de funcionament de la instal·lació. Potència contractada, tensió a la instal·lació.
Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades.
Amidament i abonament
ml conductors, tubs, canals, safates i dispositius generals de comandament i protecció. Per unitat: comptador, quadre, caixes de derivació,
mecanismes.
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Índex (en funció dels capítols d’aquest document)

Instruccions d’ús i manteniment
Introducció
Zones d’ús comú
Habitatges i/o locals
Instal·lació d'electricitat
Instal·lació de climatització
Instal·lació d’aparells elevadors
Instal·lació de protecció conta incendis
Instal·lació de ventilació
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Introducció

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

La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació.
L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor
patrimonial, funcional i estètic.
Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de
l'edifici o a tercers amb la corresponent responsabilitat civil.
La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció
sobre una deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques.
Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de
consums d’energia i de contaminació atmosfèrica.
La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o
clausura.

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

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

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

Sobre les instruccions d'ús i manteniment
Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que,
juntament amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el
Pla de manteniment, l’acta de recepció de l’obra i la relació dels agents que han intervingut en
el procés edificatòri, conformaran el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici. Aquest llibre serà
lliurat pel promotor als propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i
transmetre’l.
Instruccions d’ús:
Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris –
siguin o no propietaris - per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les
activitats previstes per a les quals va ser projectat i construït.
Els usos previstos a l’edifici són els següents:
Ús principal:
Docent
Usos subsidiaris:

Situació:
Total edifici
Situació:

Instruccions de manteniment:
Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i
genèriques que cal realitzar a l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de
seguretat, habitabilitat i funcionalitat.
L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides
en el Pla de manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la
corresponent programació i concreció de les operacions preventives a executar, la seva
periodicitat i els subjectes que les han de realitzar, tot d’acord amb les disposicions
legals aplicables i les prescripcions dels tècnics redactors del mateix. Els propietaris i
usuaris de l’edifici deuran portar a terme el Pla de manteniment de l’edifici encarregant a
un tècnic competent les operacions programades pel seu manteniment.
Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les
operacions efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions
realitzades, ja siguin de reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta documentació
esmentada s’anirà consignant al Llibre de l’Edifici.
A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una
relació de les seves instruccions d’ús i manteniment específiques.
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Zones interiors d’ús comú
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
A les zones interiors d’ús comú es desenvoluparan els usos definits en el projecte i en
l’apartat d’Introducció de les presents instruccions, mantenint les prestacions de
funcionalitat, seguretat i salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici.
A les zones d’ús comú no estan permeses les modificacions o la col·locació d’elements
aliens que puguin representar l’alteració del seu comportament tèrmic o acústic, de la
seva seguretat en cas d’incendis, o una disminució de la seva accessibilitat i seguretat
d’utilització (caigudes, impactes, enganxades, il·luminació inadequada, entre d’altres).
Les zones d’ús comú han d'estar netes, lliures d’objectes que puguin dificultar la correcte
circulació i evacuació de l’edifici i, llevat de les zones previstes per aquest fi, no han de
fer-se servir com a magatzems. Els magatzems, garatges, sales de màquines, cambres
de comptadors o d’altres zones d’accés restringit, s’han de mantenir nets i no pot haverhi o emmagatzemar-hi cap element aliè.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’ intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les zones
comuns, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un
tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència
municipal.
Per a les substitucions de paviments, tancaments de vidre, lluminàries i els seus
mecanismes, o pintures de senyalització horitzontal, s’utilitzaran productes similars als
existents que no alterin les prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.
Neteja:
Els elements de les zones d’ús comú (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de
netejar periòdicament per conservar el seu aspecte i assegurar les seves condicions de
seguretat i salubritat. Sempre es vigilarà que els productes de neteja que ofereix el
mercat siguin especialment indicats per al material que es vol netejar, tot seguint les
instruccions donades pel seu fabricant.
Incidències extraordinàries:
•

•

Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que
puguin afectar a l’edifici o provocar situacions de risc s'haurà d'avisar als
responsables del manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores
oportunes.
En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal
mantenir la calma i actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar
accions que puguin posar en perill la integritat física de propis i tercers, tot
adoptant les mesures genèriques que es donen a continuació i, si s’escau, els
protocols recollits en el Pla d’emergència de l’edifici:
Accions:
- Si es detecta una emergència en la seva zona avisi al personal
responsable de la propietat de l’edifici i, si es possible, alerti a persones
properes. En cas que ho consideri necessari avisi al Servei de Bombers.
- Si s'intenta sortir d'un lloc, s’ha de temptejar les portes amb la mà per
veure si són calentes. En cas afirmatiu no s'han d'obrir.
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-

Si la sortida està bloquejada, s’ha de cobrir les escletxes de les portes
amb roba mullada, obrir les finestres i donar senyals de presència. Mai
s’ha de saltar per la finestra ni despenjar-se per les façanes.

Evacuació:
- Si es troba en el lloc de l’emergència i aquesta ja ha sigut
convenientment avisada, no s’entretingui i abandoni la zona i, si s’escau,
l’edifici tot seguint les instruccions dels responsables de l’evacuació, les
de megafonia o, en el seu defecte, de la senyalització d’evacuació.
- En el cas d’abandonar el seu lloc de treball desconnecti els equips, no
s’entretingui recollint efectes personals i eviti deixar objectes que puguin
dificultar la correcta evacuació. Si ha rebut una visita facis responsable
de la mateixa fins que surti de l’edifici.
- No utilitzi mai els ascensors.
- Si en el recorregut d’evacuació hi ha fum cal ajupir-se, caminar a quatre
grapes, retenir la respiració i tancar els ulls tant com es pugui.
II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de les zones comuns tindran un manteniment periòdic d’acord
amb el Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
•
•

•

Inspeccions tècniques dels acabats dels diferents paviments, revestiments i
tancaments interiors de les zones d’ús comú.
Les ferramentes de les portes, de les balconeres i de les finestres s'han de
greixar periòdicament perquè funcionin amb suavitat. Els canals i forats de
recollida i sortida d'aigua dels marcs de les finestres i de les balconeres s’han de
netejar.
Les baranes i altres elements metàl·lics d'acer es sanejaran i repintaran quan
presentin signes d'oxidació.

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

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

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

Els balcons i les terrasses s’han de mantenir netes i lliures d’herbes, evitant, si
s’escau, l’acumulació de fulles o brossa en els desguassos.
Les ferramentes de les portes, de les balconeres i des les finestres s'han de
greixar perquè funcionin amb suavitat.
Els canals i forats de recollida i sortida d'aigua dels marcs de les finestres i de les
balconeres s’han de netejar. Les cintes de les persianes enrotllables s'han de
revisar i canviar quan presentin signes de deteriorament.
En banys i cuines cal vigilar les juntures entre peces ceràmiques i en els
carregaments entre els aparells sanitaris i els paviments i/o paraments,
substituint-les per unes de noves quan presentin deficiències.
Els elements i superfícies pintades o envernissades, tenen una durada limitada i
s'han de repintar d’acord amb el seu envelliment.
Els aparells instal·lats s’han de conservar d’acord amb les instruccions de
manteniment donades pel fabricant.

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

Instal·lació d'electricitat
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
La instal·lació d’electricitat s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les
prestacions de seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la
instal·lació.
Situació caixa general de protecció de l’edifici:
No correspon en aquest projecte
Tipus comptadors:
Situació:
Individualitzats per habitatge
Habitage/pis:
Potència
Situació del quadre de
instal·lada (w)
comandament i protecció:
Ampliació acensor 5.150 w
Existent

dispositius

de

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

•

L'IGA (Interruptor General Automàtic) es un mecanisme que permet el seu
accionament manual i que està dotat d’elements de protecció contra
sobrecàrregues i curtcircuïts.
L'ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la protecció contra
contactes indirectes de tots els circuits (protegeix contra les fuites accidentals de
corrent): Periòdicament s’ha de comprovar si l’interruptor diferencial desconnecta
la instal·lació.
Cada circuit de la distribució interior té assignat un petit interruptor automàtic o
interruptor omnipolar magneto tèrmics que el protegeix contra els curt circuits i
les sobrecàrregues.

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

Si s'observen deficiències en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits,
làmpades foses en zones d’ús comú, etc.) s'ha d'avisar als responsables de
manteniment per tal de que es facin urgentment les mesures oportunes.
Cal desconnectar immediatament la instal·lació elèctrica en cas de fuita d'aigua,
gas o un altre tipus de combustible.

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

Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors.
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•

Depenent de l’ús i de la potència instal·lada, s’haurà de revisar periòdicament la
instal·lació.
Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa
subministradora o la que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a
tallar el subministrament per la perillositat potencial de la instal·lació.
Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periòdicament seguint les
instruccions de manteniment facilitades pels fabricants.
El manteniment de la instal·lació d’electricitat situada entre la caixa general de protecció
de l'edifici i el quadre de dispositius de comandament i protecció dels espais privatius
(habitatge o local) correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El
manteniment de la instal·lació situada entre el quadre de comandament i protecció de
l’habitatge o local i els aparells d’aquests correspon a l'usuari.
Instal·lació de climatització
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
La instal·lació de climatització s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les
prestacions específiques de salubritat, de funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energètic
per a les quals s’han dissenyat les instal·lacions.
Tipus de climatització:
BOMBA DE CALOR - EXISTENT
Per optimitzar la despesa energètica de la instal·lació cal controlar amb programadors i
termòstats les temperatures de l’ambient a climatitzar en funció de la seva ocupació, de
l’ús previst i de la seva freqüència.
No es poden fixar aparells d’aire condicionat a les façanes. Es col·locaran preferentment
a les cobertes tot seguint les ordenances municipals i l’autorització de la propietat o
comunitat de propietaris.
Per a la correcta utilització de la instal·lació de cada habitatge o local caldrà seguir les
instruccions donades pel fabricant.
Les sales de màquines no han de tenir cap element aliè a la instal·lació, s'han de netejar
periòdicament i, si s’escau, comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels
desguassos. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal
de l'empresa que es fa càrrec del manteniment i, en cas d'urgència, al responsable
designat per la propietat.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la
instal·lació comunitària de climatització, caldrà el consentiment de la propietat o del seu
representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’una
empresa autoritzada.
Si es modifica la instal·lació de l’habitatge o local, cal que es faci amb una empresa
especialitzada i d’acord amb la normativa vigent.
Incidències extraordinàries:
•

Si s'observen fuites d'aigua als aparells o altres deficiències de funcionaments en
la instal·lació comunitària s’ha d'avisar als responsables de manteniment de
l’edifici perquè es facin urgentment les actuacions oportunes.
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II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de la instal·lació de climatització tindran un manteniment
periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
•
•
•
•

Revisió i neteja de les sales de màquines.
Inspecció de la instal·lació comunitària de l’edifici.
Inspecció de les instal·lacions privatives de l’edifici.
Revisions, neteges i desinfeccions dels equips de climatització amb torres de
refrigeració, condensadors evaporatius o, en general, dels equips de la
instal·lació que puguin produir aerosols amb l’aigua que utilitzen pel seu
funcionament.

El manteniment de la instal·lació de climatització comunitària fins els espais privatius
(habitatge o local) correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El
manteniment de la instal·lació a partir del seu accés als espais privatius correspon a
l'usuari.

Instal·lació d’aparells elevadors
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
Els aparells elevadors s’utilitzaran exclusivament per a l'ús projectat,
mantenint les prestacions específiques de seguretat i funcionalitat per a
les quals s’ha dissenyat la instal·lació.
Les càrregues màximes admeses dels aparells elevadors i el número
màxim de persones estan especificades en la placa situada en un lloc
visible de la cabina.
Els ascensors no es poden utilitzar com a muntacàrregues i no es pot
fumar al seu interior. Els nens que no vagin acompanyats de persones
adultes no poden fer ús de l'ascensor.
La sala de màquines no ha de tenir cap element aliè a la instal·lació i s'ha
de netejar periòdicament. Aquests recintes estan tancats amb clau i són
d'accés restringit al personal de l'empresa que faci el manteniment i, en
cas d'urgència, al responsable designat per la propietat.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o
rehabilitació de la instal·lació dels aparells elevadors, caldrà el
consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les
normatives vigents i la seva execució per part d’una empresa autoritzada.
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Incidències extraordinàries:
•
•

•

Si s'observa que falla un mecanisme, s'ha d'aturar el servei,
col·locar el rètol "No funciona" i avisar als responsables del
manteniment de l’edifici.
Si l'ascensor es para entre dues plantes cal conservar la calma, no
intentar sortir-ne, prémer el botó corresponent a l'alarma o, si n’hi
ha, comunicar-se pel telèfon amb el conserge o amb l’empresa de
manteniment, i esperar l'ajut. La majoria d’empreses de
manteniment tenen servei d’urgència pel rescat i el seu telèfon és a
la cabina. Davant la impossibilitat d’efectuar les operacions
esmentades i en cas necessari cal trucar al Servei de Bombers.
En cas d'accident serà obligat posar-ho en coneixement d'un
organisme territorial competent i de l'empresa encarregada del seu
manteniment. L’aparell no tornarà a posar-se en marxa fins que,
prèvia reparació i proves pertinents, l'organisme territorial
competent ho autoritzi.

II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de la instal·lació dels aparells elevadors tindran
un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
•

Inspecció i revisió dels aparells elevadors.

Si la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa encarregada
del seu manteniment està obligada a clausurar el servei per la perillositat
potencial de la instal·lació
Instal·lació de protecció contra incendis
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
Les instal·lacions i aparells de protecció contra incendis s’utilitzaran exclusivament per a
l'ús projectat, mantenint les prestacions de seguretat específiques per a les quals s’ha
dissenyat la instal·lació.
Sistema o aparells
instal·lats:
Extintors mòbils

Situació:
A menys de 15m en recorreguts evacuació

No es pot modificar la situació dels elements de protecció d'incendis ni dificultar la seva
accessibilitat i visibilitat. En els espais d’evacuació no es col·locaran objectes que puguin
obstaculitzar la sortida.
En cas d’incendi – sempre que no posi en perill la seva integritat física i la de possibles
tercers – es pot utilitzar els mitjans manuals de protecció contra incendis que estiguin a
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l’abast depenent del tipus d’edifici i l’ús previst . Aquests poden ser tant els d’alarma
(polsadors d’alarma) com els d’extinció (extintors i manegues). Tots els extintors porten
les seves instruccions d’ús impreses.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la
instal·lació de protecció contra incendis, caldrà el consentiment de la propietat o del seu
representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’un
instal·lador autoritzat.
Incidències extraordinàries:
•
•

Després d’haver utilitzat els mitjans d’extinció caldrà avisar a l’empresa de
manteniment perquè es facin les revisions corresponents als mitjans utilitzats i es
restitueixin al seu correcte estat.
En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal
mantenir la calma i actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar
accions que puguin posar en perill la integritat física de propis i tercers, tot
adoptant les mesures genèriques donades en el punt 6 “Zones d’ús comú “ i, si
s’escau, les dels protocols recollits en el Pla d’emergència de l’edifici.

II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de la instal·lació de protecció contra incendis tindran un
manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
•

Revisió dels aparells o sistemes instal·lats.

En cas d'incendi, la manca de manteniment de les instal·lacions de protecció contra
incendis comportar tant la pèrdua de les garanties de l'assegurança així com la
responsabilitat civil de la propietat pels possibles danys personals i materials causats pel
sinistre.
Instal·lació de ventilació
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
La instal·lació de ventilació s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les
prestacions específiques de salubritat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.
Sistema o aparells
Situació:
instal·lats:
Recuperador de calor Terrassa planta segona
per impulsió i extracció
aire

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

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

Neteges i revisions de conductes, aspiradors, extractors i filtres.
Revisió sistemes de comandament i control.

El manteniment de la instal·lació de ventilació comunitària fins els espais privatius
(habitatge o local) correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El
manteniment de la instal·lació a partir del seu accés als espais privatius correspon a
l'usuari.
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8 – AMIDAMENTS
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ADECUACIÓ ACCESSIBILITAT, RITE I ACÚSTICA
EN PB A L´ESCOLA DE MÚSICA D´ALCANAR
c/ Méndez Núñez, 0
43530 ALCANAR
Data: 27/04/20

AMIDAMENTS
01
01

OBRA
CAPÍTOL
NUM. CODI
1

K218A410

Pàg.:

PRESSUPOST EM-ALCANAR
ENDERROCS

UA

DESCRIPCIÓ

m2

Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Aula 2

1,000

23,300

1,000

1,000

23,300 C#*D#*E#*F#

Aula 4

1,000

23,400

1,000

1,000

23,400 C#*D#*E#*F#

3

Aula 5

1,000

9,050

1,000

1,000

9,050 C#*D#*E#*F#

4

Aula 6

1,000

20,500

1,000

1,000

20,500 C#*D#*E#*F#

5

Aula 7

1,000

10,050

1,000

1,000

10,050 C#*D#*E#*F#

K218A210

1

m2

Tipus

Caixons**

K21A3011

[C]

1,000

m2

Num. Text
1

[D]

30,000

[E]

1,000

[F]

1,000

Tipus

Portes interiors

[C]

[D]

[E]

[F]

Num. Text
1

Tipus

Portes

m2

Num. Text

Fórmula

1,050

2,150

1,000

9,030 C#*D#*E#*F#

0,950

2,150

1,000

10,213 C#*D#*E#*F#
19,243

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

5,000

5,350

2,000

1,000

53,500 C#*D#*E#*F#

4,000

5,250

2,000

1,000

42,000 C#*D#*E#*F#
95,500

Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor, inclòs revestiments superficials
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Aula 4-5

1,000

2,250

2,650

1,000

5,963 C#*D#*E#*F#

2

Aula 6

1,000

2,100

2,650

1,000

5,565 C#*D#*E#*F#

1,000

1,200

2,650

1,000

3,180 C#*D#*E#*F#

3

TOTAL AMIDAMENT
6

TOTAL

5,000

TOTAL AMIDAMENT
K2164771

30,000

Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum

2

5

Fórmula

4,000

TOTAL AMIDAMENT
m

TOTAL

30,000 C#*D#*E#*F#

Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

2

K21Z2760

86,300

Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

TOTAL AMIDAMENT

4

Fórmula

2

Num. Text

3

TOTAL

1

TOTAL AMIDAMENT
2

K21635TR

m2

1

14,708

Enderroc de trasdossat de plaques de cartró-guix, de fins a 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
EUR

ADECUACIÓ ACCESSIBILITAT, RITE I ACÚSTICA
EN PB A L´ESCOLA DE MÚSICA D´ALCANAR
c/ Méndez Núñez, 0
43530 ALCANAR
Data: 27/04/20

AMIDAMENTS
Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

Pàg.:

[F]

Aula 4-5

1,000

2,250

2,650

1,000

5,963 C#*D#*E#*F#

2

Aula 6

1,000

2,100

2,650

1,000

5,565 C#*D#*E#*F#

1,000

1,200

2,650

1,000

3,180 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
K2163511

m2

Num. Text
1

Tipus

Altres **

K21B1011

[C]

1,000

m

Num. Text

[D]

25,000

[E]

1,000

[F]

1,000

Tipus

25,000

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1,000

35,200

1,000

1,000

35,200 C#*D#*E#*F#

2

Escala - zona plataforma

1,000

1,100

1,000

1,000

1,100 C#*D#*E#*F#

K21B30TM

m2

Tipus

Rampa accés

K2148234

[C]

1,000

m3

Num. Text
1

[D]

19,750

[E]

1,000

[F]

1,000

Tipus

[C]

1,000

[D]

1,250

[E]

1,500

[F]

0,300

TOTAL AMIDAMENT
m3

Num. Text
1

Tipus

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Num. Text
1

Reposició pilars rampa

19,750 C#*D#*E#*F#
19,750

TOTAL

Fórmula

0,563 C#*D#*E#*F#
0,563

TOTAL

Fórmula

1,000

0,200

1,000

1,000

0,200 C#*D#*E#*F#

1,000

0,150

1,400

1,000

0,210 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
m2

Fórmula

Enderroc de pilar de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Pilars rampa accés

K219CC11

TOTAL

Enderroc de mur de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Rampa acces

K2148134

36,300

Arrencada de paviment reixa metàl·lica tipus tramex, inclòs perfils metàl.lics d'estructura de suport, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

TOTAL AMIDAMENT

12

25,000 C#*D#*E#*F#

Barandilla rampa

1

11

Fórmula

1

Num. Text

10

TOTAL

Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 120 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

TOTAL AMIDAMENT
9

14,708

Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

TOTAL AMIDAMENT
8

Fórmula

1

3

7

TOTAL

2

0,410

Enderroc de vorera de panot, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Tipus

[C]

2,000

[D]

1,000

[E]

1,000

[F]

1,000

TOTAL

Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

2

Mur rampa

1,000

1,200

1,600

1,000

1,920 C#*D#*E#*F#

4

Col.locació nova plataforma

1,000

1,800

1,600

1,000

2,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
13

K218A415

m2

Tipus

Banys adaptats

2

[C]

[D]

[E]

[F]

K21A3015

m2

5,900

1,000

1,000

5,900 C#*D#*E#*F#

1,000

4,800

1,000

1,000

4,800 C#*D#*E#*F#

Tipus

Porta interior entrada

[C]

1,000

[D]

3,100

[E]

2,650

[F]

1,000

TOTAL AMIDAMENT
15

K21W0001

u

Tipus

[C]

1,000

1

[D]

1,000

[E]

1,000

[F]

1,000

TOTAL AMIDAMENT

NUM. CODI
1

K652315X

01
02

TOTAL

Fórmula

8,215 C#*D#*E#*F#
8,215

TOTAL

Fórmula

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

PRESSUPOST EM-ALCANAR
TANCAMENTS I DIVISORIES

UA

DESCRIPCIÓ

m2

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un
gruix total de l'envà de 85,5 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa
stàndard (A) de 12,5 mm de gruix en cada cara, i làmina acústica intermitja Tecsound FT50, fixades mecànicament

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

1,000

0,450

2,650

1,000

1,193 C#*D#*E#*F#

2

1,000

2,250

2,650

1,000

5,963 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
2

10,700

Desmuntatge i /o desplaçament d'instal.lacions electricitat, lampisteria, telecomunicacions, protecció incendis, anti-intrusió,
audiovisual i/o qualsevol altra instal.lació necessària per a la bona execucio de l'obra, col.locat en nova ubicació i en
funcionament, totalment acabat

Num. Text

OBRA
CAPÍTOL

Fórmula

Desmuntatge i acopi de material de fusteria alumini, per posterior utilització, inclòs envidrament, tapetes i accessoris

Num. Text
1

TOTAL

1,000

TOTAL AMIDAMENT
14

6,800

Desmuntatge i acopi material, de cel ras registrable i entramat de suport, per a posterior utilització

Num. Text
1

K652320X

Num. Text

3

m2

7,156

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un
gruix total de l'envà de 137,5 mm, muntants cada 400 mm de 100 mm d'amplària i canals de 100 mm d'amplària, 1 placa
stàndard (A) de 12,5 mm de gruix en cada cara, i làmina acústica intermitja Tecsound FT50, fixades mecànicament
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

1,000

1,350

2,650

1,000

3,578 C#*D#*E#*F#

2

1,000

2,000

2,650

1,000

5,300 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
3

K83E2NTR

m2

Tipus

[C]

1,000

1

[D]

1,000

[E]

1,000

[F]

1,000

TOTAL AMIDAMENT

01
03

NUM. CODI
1

K8122112

Fórmula

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

PRESSUPOST EM-ALCANAR
REVESTIMENTS I ACABATS

DESCRIPCIÓ

m2

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

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

PB

2

Repassos canvi portes

9,000

2,000

1,000

1,000

18,000 C#*D#*E#*F#

4

Altres

1,000

20,000

1,000

1,000

20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
K81ZA4F0

m

Num. Text
1

Tipus

previsió

K8443220

[C]

10,000

Num. Text

m2

38,000

Protecció d'aresta amb cantonera d'acer galvanitzat amb cantell rom de 4 mm, per a un gruix de revestiment de 15 mm
[D]

3,000

[E]

1,000

[F]

1,000

TOTAL AMIDAMENT
3

TOTAL

UA

Num. Text

2

8,878

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 60,5 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48
mm d'amplaria, amb 1 placa tipus standard (A) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament

Num. Text

OBRA
CAPÍTOL

TOTAL

Fórmula

30,000 C#*D#*E#*F#
30,000

Cel ras continu supes, acústic, tipus Rigitone 8-18Q de Placo o similar, a menys de 3m, Sistema Placo Silence ´´PLACO´´,
constituït per Estructura metàl.lica de perfils primaris i perfils secundaris Rigi 60 ´´PLACO´´; una capa de placa acústicas
de guix laminat, Rigitone 8/18 Q ´´PLACO´´, amb perforacions circulars i amb les vores afinades, 1188x1998x12,5 m,
llana de fibra de vidre Arena Absorció de 40mm d gruix, inclòs fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la
fixació de les plaques, pasta de fraguat en pols Vario ´´PLACO´´, cinta microperforada, de paper, ´´PLACO´´, sellador
neutre e incolor Rikombi ´´PLACO´´ i accessoris de muntatge, inclou resolució de trobades i punts singulars , i placa llisa
en tabiques verticals

Tipus

[C]

[D]

Fórmula

1,000

3,800

1,000

1,000

3,800 C#*D#*E#*F#

1,000

7,450

1,500

1,000

11,175 C#*D#*E#*F#

1,000

6,600

1,500

1,000

9,900 C#*D#*E#*F#

Aula 3

1,000

1,350

1,500

1,000

2,025 C#*D#*E#*F#

6

1,000

2,300

1,100

1,000

2,530 C#*D#*E#*F#

7

1,000

3,050

1,500

1,000

4,575 C#*D#*E#*F#

8

1,000

2,600

1,000

1,000

2,600 C#*D#*E#*F#

9

1,000

4,200

1,000

1,000

4,200 C#*D#*E#*F#

4
5

1,000

TOTAL

Aula 2

3

1,300

[F]

1,000

2

3,800

[E]

Aula 1

1

4

4,940 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS
1,000

5,100

1,000

1,000

5,100 C#*D#*E#*F#

11

1,000

2,450

1,000

1,000

2,450 C#*D#*E#*F#

12

1,000

6,350

1,000

1,000

6,350 C#*D#*E#*F#

10

Aula 4

Pàg.:

1,000

1,200

1,200

1,000

1,440 C#*D#*E#*F#

Aula 5

1,000

5,050

1,000

1,000

5,050 C#*D#*E#*F#

1,000

3,700

1,000

1,000

3,700 C#*D#*E#*F#

Aula 6

1,000

5,500

1,000

1,000

5,500 C#*D#*E#*F#

1,000

5,400

1,000

1,000

5,400 C#*D#*E#*F#

Aula 7

1,000

3,600

1,000

1,000

3,600 C#*D#*E#*F#

1,000

3,000

1,000

1,000

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

Pas

1,000

7,250

1,000

1,000

7,250 C#*D#*E#*F#

1,000

2,150

1,000

1,000

2,150 C#*D#*E#*F#

Sala profes

1,000

5,750

1,000

1,000

5,750 C#*D#*E#*F#

1,000

3,050

1,000

1,000

3,050 C#*D#*E#*F#

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

TOTAL AMIDAMENT
4

K8443230

m2

Num. Text

105,535

Sostre acústic composat per perfileria vista T24 Ecophon Connect color blanc NCS S 0500-N i placa desmuntable
ECOPHON MASTER A TECH 1200x600mm y 40mm de gruix, fabricada amb llana de vidre contenint un alt percentatje
de material reciclat Post Consumer, amb la superficie vista amb un revestiment AKUTEX FT color White Frost (NCS S
0500-N) amb una reflectancia lumínica del 85%, que permet la seva neteja en humit, part posterior coberta amb un tissú
de fibra de vidre i cantells rectes i tractats; amb pes aproximat del sistema de 5 Kg/m², assajat segons ISO 16000 de
determinació de VOC, complint els requisits de la Clase A segons Decret num. 2011-321 francés; amb plaques intal.lades
d'acord al diagrama d'instal.lació M56, que recomana Ecophon, degut al seu format i sistema de fixació. El sistema
garantitza una absorció acústica clase A (?w 1,00 con O.d.s. de 200mm) segons norma EN ISO 11654, valor de AC 200
d'acord amb ASTM E-1110. Está classificat com A2-s1,d0 segons norma EN 13501-1 de reacció al foc. Compta amb
EPD según ISO 14025/EN 15804, i és totalment reciclable
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Aula 1

1,000

17,300

1,000

1,000

17,300 C#*D#*E#*F#

2

Aula 2

1,000

30,000

1,000

1,000

30,000 C#*D#*E#*F#

3

Aula 3

1,000

11,650

1,000

1,000

11,650 C#*D#*E#*F#

4

Aula 4

1,000

16,000

1,000

1,000

16,000 C#*D#*E#*F#

5

Aula 5

1,000

3,250

1,000

1,000

3,250 C#*D#*E#*F#

6

Aula 6

1,000

11,000

1,000

1,000

11,000 C#*D#*E#*F#

7

Aula 7

1,000

7,800

1,000

1,000

7,800 C#*D#*E#*F#

8

Sala profes

1,000

13,100

1,000

1,000

13,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
5

K868AKWC

Num. Text

m2

5

110,100

Sistema de panells acústics de paret ECOPHON AKUSTO WALL C / TECH 2700x600mm i 40mm de gruixr emmarcats
amb Ecophon Connect Marc perimetral Thinline color Gris 03 S 1500-N, amb panells de llana de vidre amb un alto % de
material reciclat, amb suuperfície vista amb revestiment TEXONA color Sea Salt (NCS S 0500-N) amb una reflectància
lumínica del 81%, que permete neteja en sec, i coberta amb un tisú de fibra de vidre en la part posterior i amb part dels
cantells longitudinals revestits amb TEXONA permetent col.locar els panells junts. Assajat segons ISO 16000 de
determinació de VOC, complint els requisits de la Classe A segons Decret num 2011-321 francés. Els panells
s'instal.laran d'acord al diagrama d'instal.lació M356, que recomana Ecophon, degut al seu format i sistema de fixació. El
sistema garantitza una absorció acústica classe A (?w 1,00 con O.d.s. de 43mm) segons norma EN ISO 11654, valor de
AC 240 d'acord amb ASTM E-1110. Está classificado com a A2-s1,d0 segons norma EN 13501-1 de reacció al foc i és
totalment reciclable.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

EUR

ADECUACIÓ ACCESSIBILITAT, RITE I ACÚSTICA
EN PB A L´ESCOLA DE MÚSICA D´ALCANAR
c/ Méndez Núñez, 0
43530 ALCANAR
Data: 27/04/20

AMIDAMENTS

Pàg.:

1

Aula 1

4,000

1,620

1,000

1,000

6,480 C#*D#*E#*F#

2

Aula 2

4,000

1,620

1,000

1,000

6,480 C#*D#*E#*F#

3

Aula 3

4,000

1,620

1,000

1,000

6,480 C#*D#*E#*F#

4

Aula 4

2,000

3,240

1,000

1,000

6,480 C#*D#*E#*F#

5

Aula 5

1,000

3,240

1,000

1,000

3,240 C#*D#*E#*F#

6

Aula 6

2,000

3,240

1,000

1,000

6,480 C#*D#*E#*F#

7

Aula 7

1,000

3,240

1,000

1,000

3,240 C#*D#*E#*F#

8

Sala profes

2,000

3,240

1,000

1,000

6,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
6

K844SOLO

u

Tipus

Pas

[C]

15,000

[D]

1,000

[E]

1,000

[F]

1,000

TOTAL AMIDAMENT
7

K842G8MU

m2

Tipus

Banys

2

[C]

[D]

[E]

[F]

K898K2A0

m2

Enguixats

2

Sostres

Tipus

NUM. CODI

01
04

UA

TOTAL

Fórmula

1,000

1,000

1,000

5,900 C#*D#*E#*F#

4,850

1,000

1,000

1,000

4,850 C#*D#*E#*F#
10,750

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

100,000

1,000

1,000

1,000

100,000 C#*D#*E#*F#

80,000

1,000

1,000

1,000

80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

OBRA
CAPÍTOL

15,000

Pintat de parament vert./horitz. de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Num. Text
1

Fórmula

5,900

TOTAL AMIDAMENT
8

TOTAL

15,000 C#*D#*E#*F#

Muntatge de Cel ras registrable de plaques d'escaiola, amb cantell recte, per a perfils de 15mm, de 600x 600 mm i 18 a
21 mm de gruix, col·locat amb estructura d'acer galvanitzat vista formada per perfils principals en forma de T invertida de
15 mm de base cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m i perfils secundaris formant
retícula, amb aportació de 30% del material, per a una alçària de cel ras de 3 m com a màxim

Num. Text
1

45,360

Panell acústic unitari, Ecophon Solo Square, de 120*120cm, composat subjecció connect ajustabled d' Ecophon, 4 cables
acerats, i peces de subjecció panell Connect Helicoïdal, i placa ECOPHON MASTER A TECH 1200x1200mm i 40mm de
gruix, fabricada amb llana de vidre contenint un alt percentatje de material reciclat Post Consumer, amb revestiment
AKUTEX FT color White Frost (NCS S 0500-N) amb una reflectancia lumínica del 85%, en les dues cares, que permet la
seva neteja en humit, cantells rectes i tractats; amb pes aproximat del sistema de 6,5 Kg/ut, assajat segons ISO 16000 de
determinació de VOC, complint els requisits de la Clase A segons Decret num. 2011-321 francés; amb plaques intal.lades
d'acord al diagrama d'instal.lació 402, que recomana Ecophon, degut al seu format i sistema de fixació. El sistema
garantitza una absorció acústica clase A (?w 1,00 con O.d.s. de 200mm) segons norma EN ISO 11654, valor de AC 200
d'acord amb ASTM E-1110. Está classificat com A2-s1,d0 segons norma EN 13501-1 de reacció al foc. Compta amb
EPD según ISO 14025/EN 15804, i és totalment reciclable

Num. Text
1

6

180,000

PRESSUPOST EM-ALCANAR
PAVIMENTS

DESCRIPCIÓ

EUR

ADECUACIÓ ACCESSIBILITAT, RITE I ACÚSTICA
EN PB A L´ESCOLA DE MÚSICA D´ALCANAR
c/ Méndez Núñez, 0
43530 ALCANAR
Data: 27/04/20

AMIDAMENTS
1

K9B393CL

m

Num. Text

Reparacio antics tabics

2

PB

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1,000

2,250 C#*D#*E#*F#

3

1,000

2,100

1,000

1,000

2,100 C#*D#*E#*F#

4

1,000

1,200

1,000

1,000

1,200 C#*D#*E#*F#

5,000

1,000

1,000

1,000

5,000 C#*D#*E#*F#

altres

E93A5570

m2

Num. Text
1

Tipus

Anivellament base plataforma

E9E1D215

m2

Num. Text

[C]

1,000

[D]

1,600

[E]

1,200

[F]

1,000

Tipus

1,920

[C]

2,000

[D]

1,000

[E]

1,000

[F]

1,000

TOTAL

Fórmula

Reposició pilars rampa

2

Mur rampa

1,000

1,200

1,600

1,000

1,920 C#*D#*E#*F#

4

Col.locació nova plataforma

1,000

1,600

1,200

1,000

1,920 C#*D#*E#*F#

K4D3D503

1

m2

Tipus

llosa recuperador

[C]

[D]

[E]

[F]

m2

Num. Text
1

Tipus

Num. Text
1

llosa recuperador

Fórmula

2,000

0,200

1,000

0,800 C#*D#*E#*F#

2,000

1,400

0,200

1,000

0,560 C#*D#*E#*F#

[C]

1,000

[D]

2,000

[E]

1,400

[F]

1,000

TOTAL AMIDAMENT
m2

TOTAL

1,360

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència
tèrmica entre 1,613 i 1,471 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell recte, col·locada amb adhesiu de formulació específica

llosa recuperador

K9Z4AA16

5,840

2,000

TOTAL AMIDAMENT
K7C29552

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

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues de directriu recta, a una alçària <= 3 m

2

6

Fórmula

1

Num. Text

5

TOTAL

1,920 C#*D#*E#*F#

Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a
l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

TOTAL AMIDAMENT
4

10,550

Llosa de 5 cm de gruix amb formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

TOTAL AMIDAMENT
3

Fórmula

2,250

TOTAL AMIDAMENT
2

TOTAL

1,000

5

7

Paviment amb franja linial, de fins a 20cm amplada com a màxim, amb peces de pedra natural calcària nacional amb una
cara polida i abrillantada, preu mitjà, de 30 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter
mixt 1:2:10
Tipus

1

Pàg.:

TOTAL

Fórmula

2,800 C#*D#*E#*F#
2,800

Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm
6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
Tipus

[C]

1,000

[D]

2,000

[E]

1,400

[F]

1,000

TOTAL

Fórmula

2,800 C#*D#*E#*F#

EUR

ADECUACIÓ ACCESSIBILITAT, RITE I ACÚSTICA
EN PB A L´ESCOLA DE MÚSICA D´ALCANAR
c/ Méndez Núñez, 0
43530 ALCANAR
Data: 27/04/20

AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
7

K9361560

m2

Tipus

llosa recuperador

[C]

1,000

[D]

2,000

[E]

1,400

[F]

1,000

TOTAL AMIDAMENT

01
05

OBRA
CAPÍTOL
NUM. CODI
1

KAF8KDMU

Muntatge de balconera i portes d'alumini, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents i 6 fixes, per a un
buit d'obra aproximat de 310x252 cm, existent i acopiat, amb aportació de material per a adecuació a nova posició,
totalment instal.lat
Tipus

[C]

1,000

u

[D]

1,000

[E]

1,000

[F]

1,000

Tipus

[C]

5,000

[D]

1,000

[E]

1,000

[F]

1,000

TOTAL AMIDAMENT
u

Tipus

[C]

4,000

1

[D]

1,000

[E]

1,000

[F]

1,000

TOTAL AMIDAMENT

NUM. CODI
1

K21W0002

Num. Text
1

Fórmula

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

TOTAL

Fórmula

5,000 C#*D#*E#*F#
5,000

P-915.-Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta d'una llum de bastiment aproximada de
90x200 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta

Num. Text

01
06
01

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3

TOTAL

Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta d'una llum de bastiment aproximada de 80x200 cm,
amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta

1

1A231390

2,800

u

Num. Text

3

2,800 C#*D#*E#*F#

DESCRIPCIÓ

porta entrada

1A231380

Fórmula

PRESSUPOST EM-ALCANAR
TANCAMENTS SECUNDARIS

TOTAL AMIDAMENT
2

TOTAL

UA

Num. Text
1

2,800

Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 10 cm, abocat
des de camió

Num. Text
1

8

TOTAL

Fórmula

4,000 C#*D#*E#*F#
4,000

PRESSUPOST EM-ALCANAR
INSTAL.LACIONS
INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ

UA

DESCRIPCIÓ

u

Desmuntatge i desplaçament d'instal.lacions climatització, col.locat en nova ubicació i en funcionament, inclòs p.p.
aportació material per a canonades iguals a existents, desaigüe, regates i revestiments, totalment acabat
Tipus

[C]

1,000

[D]

1,000

[E]

1,000

[F]

1,000

TOTAL

Fórmula

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

EUR

ADECUACIÓ ACCESSIBILITAT, RITE I ACÚSTICA
EN PB A L´ESCOLA DE MÚSICA D´ALCANAR
c/ Méndez Núñez, 0
43530 ALCANAR
Data: 27/04/20

AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

01
06
02
01

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3
NIVELL 4
NUM. CODI
1

EEMH2H20

PRESSUPOST EM-ALCANAR
INSTAL.LACIONS
INSTAL.LACIONS VENTIL.LACIÓ
EQUIPS

DESCRIPCIÓ

u

Unitat de ventilació amb recuperador estàtic, cabal nominal de 2100 m3/h, estructura de tub d'acer galvanitzat i envoltant
de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, secció d'impulsió
formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtres plans d'eficàcies F7, secció de retorn formada per 1 ventilador
centrífug amb transmisió i filtre pla d'eficàcia M5, col.locada. Inclourà regulador manual de velocitat en els dos ventiladors,
silent-blocks, connexions amb junta elàstica, teulada de protecció a intemperie i boques d'aire exterior amb pic i flauta i
reixa insectes.
Tipus

Recuperador Sala espera

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

01
06
02
02

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3
NIVELL 4

1

EE51D0BN

DESCRIPCIÓ

m2

Formació de conducte rectangular de placa de llana mineral de roca (MW) per a aïllaments (106 a 115 kg/m3), de 25 mm
de gruix, amb paper kraft-alumini per la cara externa i tel natural per l'altra cara, amb atenuació acústic, tipus pannel de
llana mineral CLIMAVER NETO, equivalent o superior, conforme a la norma UNE EN 14303 recobert per la seva cara
exterior per un complex teixit d'alumini i amb teixit acùstic assajat contra la no proliferació bacteriana, d'alta resistenca
mecánica, per la seva cara interior. Reacció al foc (Euroclases) EN 13501-1 A2-s1,d0, col.locat encastat a fals sostre.
Tipus

Calaixos i falsos sostres

EE51D0BD

m2

Num. Text
1

[C]

[D]

[E]

[F]

67,750

Tipus

Num. Text

m

Fórmula

67,750

Formació de conducte rectangular de placa de llana mineral de roca (MW) per a aïllaments (106 a 115 kg/m3), de 25 mm
de gruix, amb paper kraft-alumini per la cara externa i tel natural per l'altra cara, amb atenuació acústic, tipus pannel de
llana mineral CLIMAVER A2 DECO COLOR, equivalent o superior, conforme a la norma UNE EN 14303 recobert per la
seva cara exterior per un complex teixit d'alumini i amb teixit acùstic assajat contra la no proliferació bacteriana, d'alta
resistenca mecánica, per la seva cara interior. Reacció al foc (Euroclases) EN 13501-1 A2-s1,d0, col.locat encastat a fals
sostre.

Fals sostre vestíbul

EE42Q612

TOTAL

67,750 C#*D#*E#*F#

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

14,150

TOTAL

Fórmula

14,150 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

1,000

PRESSUPOST EM-ALCANAR
INSTAL.LACIONS
INSTAL.LACIONS VENTIL.LACIÓ
CONDUCTES

TOTAL AMIDAMENT
2

Fórmula

UA

Num. Text
1

TOTAL

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

NUM. CODI

1,000

UA

Num. Text
1

9

14,150

Conducte circular de fibra de vidre de 100 mm a 200 mm de diàmetre, muntat superficialment GSI-M0 de S&P Aïllant
acustic, equivalent o superior.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

EUR

ADECUACIÓ ACCESSIBILITAT, RITE I ACÚSTICA
EN PB A L´ESCOLA DE MÚSICA D´ALCANAR
c/ Méndez Núñez, 0
43530 ALCANAR
Data: 27/04/20

AMIDAMENTS

Pàg.:

25,000

1

25,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

EEKT24A0

u

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000

1

u

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

12,000

1

u

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

u

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000

1

u

Fórmula

1,000

TOTAL

Fórmula

4,000

Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 300 mm d'amplària, 200 mm d'alçària i 1500 mm de llargària,
amb 1 cel·la de llana mineral i xapa resonadora d'acer galvanitzat amb protecció de vel de seda de vidre, de 100 mm de
gruix, KOOLAIR PAK1500 300x200mm,col. equivalent o superior

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000

1

01
06
02
03

TOTAL

Fórmula

4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3
NIVELL 4

TOTAL

4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

EEKS521E

12,000

Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària, 200 mm d'alçària i 1500 mm de llargària,
amb 1 cel·la de llana mineral i xapa resonadora d'acer galvanitzat amb protecció de vel de seda de vidre, de 100 mm de
gruix, KOOLAIR PAK1500 200x200mm,col. equivalent o superior

Num. Text

8

Fórmula

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

EEKS511E

TOTAL

Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària, 200 mm d'alçària i 1000 mm de llargària,
amb 1 cel·la de llana mineral i xapa resonadora d'acer galvanitzat amb protecció de vel de seda de vidre, de 100 mm de
gruix, KOOLAIR PAK900 200x200mm,col. equivalent o superior

Num. Text

7

4,000

12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

EEKS501E

Fórmula

Silenciador circular de xapa llisa d'acer galvanitzat, de 160 mm de diàmetre de connexió i 1000 mm de llargària amb llana
mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de connexió, muntat superficialment,
tipus ASK-1 de Koolair, equivalent o superior.

Num. Text

6

TOTAL

4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

EEKT26A0

25,000

Silenciador circular de xapa llisa d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre de connexió i 1000 mm de llargària amb llana
mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de connexió, muntat superficialment
tipus ASK-1 de Koolair, equivalent o superior.

Num. Text

5

10

4,000

PRESSUPOST EM-ALCANAR
INSTAL.LACIONS
INSTAL.LACIONS VENTIL.LACIÓ
REIXES

EUR

ADECUACIÓ ACCESSIBILITAT, RITE I ACÚSTICA
EN PB A L´ESCOLA DE MÚSICA D´ALCANAR
c/ Méndez Núñez, 0
43530 ALCANAR
Data: 27/04/20

AMIDAMENTS
NUM. CODI
1

EEK11G21

Pàg.:

UA

DESCRIPCIÓ

u

Reixa impulsió/extracció 200x100mm, Koolair 20-45-H-O+MM, equivalent o superior, amb lames horizontals a 45º amb
comporta reguladora i marc de montaje i tots el accesoris necessaris per la seva col.locació, instal.lada.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000

1

EEK17Q48

u

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

1

u

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000

1

u

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

1

u

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

1

1

EG42429H

Num. Text

4,000

TOTAL

Fórmula

2,000

01
06
03

TOTAL

Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

NUM. CODI

Fórmula

Reixa impulsió/extracció 500x150mm, Koolair 20-45-H-O+MM, equivalent o superior, amb lames horizontals a 45º amb
comporta reguladora i marc de montaje i tots el accesoris necessaris per la seva col.locació, instal.lada

Num. Text

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3

TOTAL

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

EEK11D3D

2,000

Reixa impulsió/extracció 300x200mm, Koolair 20-45-H-O+MM, equivalent o superior, amb lames horizontals a 45º amb
comporta reguladora i marc de montaje i tots el accesoris necessaris per la seva col.locació, instal.lada

Num. Text

5

Fórmula

4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

EEK11D71

TOTAL

Reixa impulsió/extracció 350x150mm, Koolair 20-45-H-O+MM, equivalent o superior, amb lames horizontals a 45º amb
comporta reguladora i marc de montaje i tots el accesoris necessaris per la seva col.locació, instal.lada

Num. Text

4

4,000

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

EEK11A3D

Fórmula

Reixa impulsió/extracció 250x150mm, Koolair 20-45-H-O+MM, equivalent o superior, amb lames horizontals a 45º amb
comporta reguladora i marc de montaje i tots el accesoris necessaris per la seva col.locació, instal.lada.

Num. Text

3

TOTAL

4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

11

2,000

PRESSUPOST EM-ALCANAR
INSTAL.LACIONS
INSTAL.LALCIONS ELÈCTRIQUES

UA

DESCRIPCIÓ

u

Interruptor diferencial de la classe ac, gamma terciari, de 40 a d'intensitat nominal, bipolar (2p), de sensibilitat 0,03 a, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma une-en 61008-1, de 2 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

EUR

ADECUACIÓ ACCESSIBILITAT, RITE I ACÚSTICA
EN PB A L´ESCOLA DE MÚSICA D´ALCANAR
c/ Méndez Núñez, 0
43530 ALCANAR
Data: 27/04/20

AMIDAMENTS

Pàg.:

1,000

1

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

2

EG42439H

u

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

u

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

u

Num. Text
1

Tipus

Recuperador de calor

EG4R4850

u

Num. Text

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Num. Text

Fórmula

1,000

TOTAL

Fórmula

4,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+) segons norma CPR,
tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Plataforma elevador

16,000

16,000 C#*D#*E#*F#

2

Recuperador

28,000

28,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

7

TOTAL

4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

m

2,000

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

4,000

EG315334

Fórmula

Contactor de 230 V de tensió de control, 20 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 1 mòdul DIN de 18 mm
d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió

1

6

TOTAL

Interruptor horari de programació diaria (24 hores) i setmanal (7 dies), per a obrir i tancar dos circuits segons un programa
establert, amb reserva de marxa de 150 hores, instal·lat

TOTAL AMIDAMENT
5

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

EG49H005

Fórmula

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus pia corba c, bipolar (2p), de 6000 a de poder de
tall segons une-en 60898 i de 10 ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 2 mòduls din de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil din

1

4

TOTAL

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

EG415D9B

1,000

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

1

3

EG22H811

Num. Text
1

m

12

44,000

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
Tipus

[C]

40,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

40,000 C#*D#*E#*F#

EUR

ADECUACIÓ ACCESSIBILITAT, RITE I ACÚSTICA
EN PB A L´ESCOLA DE MÚSICA D´ALCANAR
c/ Méndez Núñez, 0
43530 ALCANAR
Data: 27/04/20

AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
8

EG21H81J

m

Tipus

Exterior

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

6,000

EG151B22

u

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

1

1

ELV1U015

01
06
08

u

Plataforma savaescales mecànica, tipus PH300 de Thyssenkrupp o similar, per a minusvàlids, de 800*1250mm, amb
guia mural amb un recorregut màxim de 150 cm, embarcament doble a 180º, elèctrica de 370w, i 300kg de pes, inclou
fixacions, portes i proteccions, totalment connexionat, en funcionament i legalitzat
Tipus

[C]

1,000

01
07

OBRA
CAPÍTOL

[D]

1,000

[E]

1,000

[F]

1,000

1

1,000

DESCRIPCIÓ

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
Tipus

[C]

5,000

[D]

1,000

[E]

1,000

[F]

1,000

TOTAL AMIDAMENT

Num. Text

Fórmula

PRESSUPOST EM-ALCANAR
SEGURETAT I SALUT

1

H1421110

TOTAL

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

UA

Num. Text

2

2,000

DESCRIPCIÓ

TOTAL AMIDAMENT

H1411111

Fórmula

PRESSUPOST EM-ALCANAR
INSTAL.LACIONS
INSTAL-LACIÓ DE TRANSPORT

1

1

TOTAL

UA

Num. Text

NUM. CODI

6,000

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

NUM. CODI

Fórmula

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de protecció ip-54, muntada superficialment

Num. Text

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3

TOTAL

6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

9

40,000

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
endollada i muntat superficialment

Num. Text
1

13

u

TOTAL

Fórmula

5,000 C#*D#*E#*F#
5,000

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
Tipus

[C]

5,000

[D]

1,000

[E]

1,000

[F]

1,000

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL

Fórmula

5,000 C#*D#*E#*F#
5,000
EUR

ADECUACIÓ ACCESSIBILITAT, RITE I ACÚSTICA
EN PB A L´ESCOLA DE MÚSICA D´ALCANAR
c/ Méndez Núñez, 0
43530 ALCANAR
Data: 27/04/20

AMIDAMENTS
3

H1423230

u

Num. Text

Pàg.:

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
Tipus

[C]

1

1,000

2

0,000

[D]

1,000

[E]

1,000

[F]

1,000

H1432012

u

Num. Text

Tipus

[C]

1,000

[D]

1,000

[E]

1,000

[F]

1,000

TOTAL AMIDAMENT
H1431101

u

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

10,000

u

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

10,000

u

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

5,000

u

Num. Text
1

Tipus

[C]

2

H145K153

[D]

[E]

[F]

2,000

Num. Text
1

u

Fórmula

10,000

TOTAL

Fórmula

10,000

TOTAL

Fórmula

5,000

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
TOTAL

Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

9

TOTAL

5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

H1455710

1,000

Parella de guants rentables i transpirables per a ús general, amb dits i palmell de nitril porós sobre suport de punt de cotó,
i subjecció elàstica al canell

1

8

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

10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

H1453310

Fórmula

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

1

7

TOTAL

10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

H1441201

1,000

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

1

6

Fórmula

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN
458

1

5

TOTAL

1,000 C#*D#*E#*F#
0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
4

14

2,000

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420
Tipus

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

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

EUR

ADECUACIÓ ACCESSIBILITAT, RITE I ACÚSTICA
EN PB A L´ESCOLA DE MÚSICA D´ALCANAR
c/ Méndez Núñez, 0
43530 ALCANAR
Data: 27/04/20

AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
10

H1462242

u

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

5,000

u

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

5,000

u

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

m

Num. Text

Tipus

[C]

2,000

[D]

[E]

[F]

1,500

m

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

15,000

u

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

Num. Text
1

m

Fórmula

3,000

TOTAL

Fórmula

15,000

TOTAL

Fórmula

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

HBC1B001

TOTAL

Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb
el desmuntatge inclòs

1

16

1,000

15,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

HBBA1511

Fórmula

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D,
bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

1

15

TOTAL

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

H6AA2111

5,000

Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic
amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

1

14

Fórmula

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

H1521431

TOTAL

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

1

13

5,000

5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

H1488580

Fórmula

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

1

12

TOTAL

5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

H1481131

1,000

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

1

11

15

1,000

Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i amb el desmuntatge inclòs
Tipus

[C]

50,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

50,000 C#*D#*E#*F#

EUR

ADECUACIÓ ACCESSIBILITAT, RITE I ACÚSTICA
EN PB A L´ESCOLA DE MÚSICA D´ALCANAR
c/ Méndez Núñez, 0
43530 ALCANAR
Data: 27/04/20

AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
17

HM31161J

u

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

u

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

1

01
08

JJV1INST

1,000

DESCRIPCIÓ

u

Jornada per a inspecció durant l'execució de les instal·lacions variades realitzades, segons exigències del Projecte i del
CTE
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

01
09

OBRA
CAPÍTOL

TOTAL

Fórmula

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

K2R540E0

Fórmula

PRESSUPOST EM-ALCANAR
CONTROL DE QUALITAT

1

1

TOTAL

UA

Num. Text

NUM. CODI

1,000

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

NUM. CODI

Fórmula

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Num. Text

OBRA
CAPÍTOL

TOTAL

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

HQUA1100

50,000

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs

Num. Text

18

1,000

PRESSUPOST EM-ALCANAR
GESTIÓ DE RESIDUS

UA

DESCRIPCIÓ

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Cel ras registrable

86,300

0,100

1,000

1,000

8,630 C#*D#*E#*F#

2

Cel ras caixons

30,000

0,100

1,000

1,000

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

3

Fusteria interior

19,250

0,150

1,000

1,000

2,888 C#*D#*E#*F#

4

Paret 15

14,750

0,150

1,000

1,000

2,213 C#*D#*E#*F#

5

Trasdossat 10cm

14,750

0,100

1,000

1,000

1,475 C#*D#*E#*F#

6

Paredons 10cm

25,000

0,100

1,000

1,000

2,500 C#*D#*E#*F#

7

Runa per desplaç.instal

1,000

1,000

1,000

1,000

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

8

Barandilla metal

36,300

1,250

0,080

1,000

3,630 C#*D#*E#*F#

9

Pav.tramex+estruct

19,750

0,200

1,000

1,000

3,950 C#*D#*E#*F#

0,600

1,000

1,000

1,000

0,600 C#*D#*E#*F#

10

Mur formigó

16

EUR

ADECUACIÓ ACCESSIBILITAT, RITE I ACÚSTICA
EN PB A L´ESCOLA DE MÚSICA D´ALCANAR
c/ Méndez Núñez, 0
43530 ALCANAR
Data: 27/04/20

AMIDAMENTS

Pàg.:

11

Pilars formigó

0,450

1,000

1,000

1,000

0,450 C#*D#*E#*F#

12

Pav. panot

6,800

0,050

1,000

1,000

0,340 C#*D#*E#*F#

14

esponjamet mitjà 35%

P

35,000

10,737 PERORIGEN(G1:G13,C
14)
TOTAL AMIDAMENT

2

K2RA63G0

m3

Num. Text

17

41,413

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Cel ras registrable

86,300

0,100

1,000

1,000

8,630 C#*D#*E#*F#

2

Cel ras caixons

30,000

0,100

1,000

1,000

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

3

Fusteria interior

19,250

0,150

1,000

1,000

2,888 C#*D#*E#*F#

4

Paret 15

14,750

0,150

1,000

1,000

2,213 C#*D#*E#*F#

5

Trasdossat 10cm

14,750

0,100

1,000

1,000

1,475 C#*D#*E#*F#

6

Paredons 10cm

25,000

0,100

1,000

1,000

2,500 C#*D#*E#*F#

7

Runa per desplaç.instal

1,000

1,000

1,000

1,000

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

8

Barandilla metal

36,300

1,250

0,080

1,000

3,630 C#*D#*E#*F#

9

Pav.tramex+estruct

19,750

0,200

1,000

1,000

3,950 C#*D#*E#*F#

10

Mur formigó

0,600

1,000

1,000

1,000

0,600 C#*D#*E#*F#

11

Pilars formigó

0,450

1,000

1,000

1,000

0,450 C#*D#*E#*F#

12

Pav. panot

6,800

0,050

1,000

1,000

14

esponjamet mitjà 35%

P

35,000

0,340 C#*D#*E#*F#
10,737 PERORIGEN(G1:G13,C
14)

TOTAL AMIDAMENT

41,413

EUR

9 – PRESSUPOST
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9.1.-Justificació de preus
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ADECUACIÓ ACCESSIBILITAT, RITE I ACÚSTICA
EN PB A L´ESCOLA DE MÚSICA D´ALCANAR
c/ Méndez Núñez, 0
43530 ALCANAR

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/04/20

Pàg.:

1

MÀ D'OBRA
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

A01-FEP6

h

Ajudant fuster

21,00 €

A0122000

h

Oficial 1a paleta

22,00 €

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

22,00 €

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

22,00 €

A0125000

h

Oficial 1a soldador

24,00 €

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

23,50 €

A0129000

h

Oficial 1a guixaire

23,50 €

A012A000

h

Oficial 1a fuster

24,00 €

A012D000

h

Oficial 1a pintor

22,00 €

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

23,50 €

A012H000

h

Oficial 1a electricista

23,50 €

A012M000

h

Oficial 1a muntador

23,50 €

A0133000

h

Ajudant encofrador

19,00 €

A0134000

h

Ajudant ferrallista

19,00 €

A0135000

h

Ajudant soldador

21,00 €

A0137000

h

Ajudant col·locador

21,00 €

A013A000

h

Ajudant fuster

21,00 €

A013D000

h

Ajudant pintor

19,00 €

A013G000

h

Ajudant calefactor

21,00 €

A013H000

h

Ajudant electricista

21,00 €

A013M000

h

Ajudant muntador

20,00 €

A0140000

h

Manobre

18,00 €

A0149000

h

Manobre guixaire

19,50 €

A0150000

h

Manobre especialista

20,20 €

A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

22,00 €

A01H3000

h

Ajudant per a seguretat i salut

20,00 €

A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

20,00 €

A0F-000K

h

Oficial 1a fuster

24,00 €
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PREU

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

15,65 €

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

50,90 €

C1705600

h

Formigonera de 165 l

C1RA2500

m3

C2001000

h

Martell trencador manual

3,26 €

C200B000

h

Talladora amb disc de carborúndum

3,26 €

C200S000

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

6,61 €

Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,71 €
22,61 €
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B0111000

m3

Aigua

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

17,37 €

B0310500

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

16,71 €

B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

103,30 €

B051E201

t

Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

160,16 €

B0521100

kg

Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

0,12 €

B0521200

kg

Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

0,12 €

B0532310

kg

Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs

0,22 €

B064300C

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

61,04 €

B065910C

m3

Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

66,80 €

B0818120

kg

Colorant en pols per a formigó

3,16 €

B0911200

kg

Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic
compatible amb el poliestirè

4,41 €

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

1,22 €

B0A14300

kg

Filferro recuit de diàmetre 3 mm

1,11 €

B0A31000

kg

Clau acer

1,36 €

B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

9,30 €

B0A4A400

cu

Visos galvanitzats

2,11 €

B0A61600

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

0,15 €

B0B34134

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

2,18 €

B0CC1310

m2

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

4,38 €

B0CCRI18

m2

Placa de guix laminat fonoabsorvent, tipus Rigitone
8-18Q de placo o similar, de 12,5 mm gruix, amb vora
afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

22,30 €

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

1,67 €

0,34 €
245,76 €
9,91 €

ADECUACIÓ ACCESSIBILITAT, RITE I ACÚSTICA
EN PB A L´ESCOLA DE MÚSICA D´ALCANAR
c/ Méndez Núñez, 0
43530 ALCANAR

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 27/04/20

Pàg.:

4

MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

B0D71120

m2

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos

2,59 €

B0DZA000

l

Desencofrant

2,51 €

B0G19L04

m2

Pedra calcària nacional amb una cara polida i
abrillantada, preu mitjà, de 30 mm de gruix amb aresta
viva a les quatre vores

78,12 €

B1411111

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

5,69 €

B1421110

u

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

5,95 €

B1423230

u

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC,
amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color
DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169

4,90 €

B1431101

u

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

0,24 €

B1432012

u

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

18,42 €

B1441201

u

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

0,67 €

B1453310

u

Parella de guants rentables i transpirables per a ús
general, amb dits i palmell de nitril porós sobre suport
de punt de cotó i subjecció elàstica al canell

2,12 €

B1455710

u

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

2,69 €

B145K153

u

Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima
500 V, homologats segons UNE-EN 420

20,38 €

B1462242

u

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
plantilles i puntera metàl·liques

25,89 €

B1481131

u

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

11,05 €

B1488580

u

Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

18,95 €

B1526EK6

u

Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, amb mordassa per al sostre, per a 15 usos

1,47 €
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B1Z09000

cu

Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut

3,30 €

B1Z0D230

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut

0,34 €

B1Z6211A

m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per
a 20 usos, per a seguretat i salut

0,70 €

B1Z6AF0A

u

Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,13 €

B1ZM1000

u

Part proporcional d'elements especials per a extintors,
per a seguretat i salut

0,31 €

B2RA63G0

t

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

18,00 €

B6B11211

m

Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

0,88 €

B6B11511

m

Muntant planxa acer galv.params.vert.,ampl.=100mm

1,36 €

B6B12211

m

Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

0,86 €

B6B12511

m

Canal planxa acer galv.params.horitz.,ampl.=100mm

1,30 €

B6BZ1A10

m

Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,50 €

B7C29550

m2

Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència
tèrmica entre 1,613 i 1,471 m2.K/W, amb la superfície
llisa i cantell recte

7,29 €

B7C2P100

m2

Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10
mm de gruix

1,38 €

B7C9H5AC

m2

Placa semirígida de llana mineral de vidrer, de 45 mm
de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036
W/mK i resistència tèrmica >= 1,25 m2.K/W

4,30 €

B7C9H5M0

m2

Panell de llana de fibra de vidre ,tipus Arena absorció,
amb un vel negre de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència
tèrmica >= 1,081 m2.K/W

6,20 €
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B7C9X35D

m2

Formació de conducte rectangular de placa de llana
mineral de roca (MW) per a aïllaments (106 a 115
kg/m3), de 25 mm de gruix, amb paper kraft-alumini
per la cara externa i tel natural per l'altra cara, amb
atenuació acústic, tipus pannel de llana mineral
CLIMAVER A2 DECO COLOR, equivalent o superior,
conforme a la norma UNE EN 14303 recobert per la
seva cara exterior per un complex teixit d'alumini i amb
teixit acùstic assajat contra la no proliferació
bacteriana, d'alta resistenca mecánica, per la seva
cara interior. Reacció al foc (Euroclases) EN 13501-1
A2-s1,d0

20,50 €

B7C9X35N

m2

Formació de conducte rectangular de placa de llana
mineral de roca (MW) per a aïllaments (106 a 115
kg/m3), de 25 mm de gruix, amb paper kraft-alumini
per la cara externa i tel natural per l'altra cara, amb
atenuació acústic, tipus pannel de llana mineral
CLIMAVER NETO, equivalent o superior, conforme a
la norma UNE EN 14303 recobert per la seva cara
exterior per un complex teixit d'alumini i amb teixit
acùstic assajat contra la no proliferació bacteriana,
d'alta resistenca mecánica, per la seva cara interior.
Reacció al foc (Euroclases) EN 13501-1 A2-s1,d0

12,12 €

B7J3-0GSM

l

Escuma de poliuretà en aerosol

16,22 €

B7J50010

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

14,13 €

B7J50090

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

11,96 €

B7J500ZZ

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

1,07 €

B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

0,07 €

B7V44H90

m2

Manta acústica,tipus Tecsound FT50 de Soprema o
similar, de 12,5mm de gruix, amb làmina de deltre
porós i una làmina alta densitat de material acústic de
base polimèrica sense asfalt

9,80 €

B81ZA4F0

m

Cantonera per a arrebossats i enguixats de material
acer galvanitzat per a arestes, amb cantell rom de 4
mm, per a un gruix de revestiment de 15 mm

1,93 €

B842G834

m2

Placa de llana mineral de roca compactada per a cel
ras, acabat superficial amb vel de vidre blanc, amb
cantell rebaixat (E) per a perfils de 15mm segons
norma UNE-EN 13964, de 600x 600 mm i de 18 a 21
mm de gruix, amb un coeficient d'absorció acústica
ponderat de 0,9 a 1 segons UNE-EN ISO 11654,
resistència a la humitat 100% i reacció al foc A1

14,78 €

B84Z5610

m2

Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a
cel ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils col·locats cada 600 mm com a màxim , per a
fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2
m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

4,62 €
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B84ZD510

m2

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

3,70 €

B868AKWC

m2

Sistema de panells acústics de paret ECOPHON
AKUSTO WALL C / TECH 2700x600mm i 40mm de
gruixr emmarcats amb Ecophon Connect Marc
perimetral Thinline color Gris 03 S 1500-N, amb
panells de llana de vidre amb un alto % de material
reciclat, amb suuperfície vista amb revestiment
TEXONA color Sea Salt (NCS S 0500-N) amb una
reflectància lumínica del 81%, que permete neteja en
sec, i coberta amb un tisú de fibra de vidre en la part
posterior i amb part dels cantells longitudinals
revestits amb TEXONA permetent col.locar els panells
junts. Assajat segons ISO 16000 de determinació de
VOC, complint els requisits de la Classe A segons
Decret num 2011-321 francés. Els panells s'instal.laran
d'acord al diagrama d'instal.lació M356, que recomana
Ecophon, degut al seu format i sistema de fixació. El
sistema garantitza una absorció acústica classe A (?w
1,00 con O.d.s. de 43mm) segons norma EN ISO
11654, valor de AC 240 d'acord amb ASTM E-1110.
Está classificado com a A2-s1,d0 segons norma EN
13501-1 de reacció al foc i és totalment reciclable.

114,00 €

B89ZB000

kg

Esmalt sintètic

B89ZPD00

kg

Pintura plàstica per a interiors

3,08 €

B8ZA1000

kg

Segelladora

4,25 €

B8ZA3000

kg

Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)

6,90 €

B9CZ2000

kg

Beurada de color

0,92 €

B9E1D200

m2

Panot de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt

7,15 €

BAF4K67L

m2

Balconera d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, amb dues fulles corredisses elevables, per a un
buit d'obra de 5 a 6,49 m2 de superfície, elaborada
amb perfils de preu superior, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

433,03 €

BAP37175

u

Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents de fusta
de pi roig per a pintar, per a una llum de bastiment de
fins 105 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

62,00 €

BAQDD286

u

Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar,
de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior
de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

90,00 €

12,97 €
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BAQDD296

u

Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar,
de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior
de fusta, de 90 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

110,00 €

BAT0-1LEA

u

Porta acústica d'entrada tipus block, amb tauler de
fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés
sec MDF per a pintar, de 40 mm de gruix, amb un
aïllament a soroll aeri de 45 dbA, d'una fulla batent de
cares llises de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, junt
bilavial al travesser inferior, bastiment de fusta amb
junt isofònic perimetral, incloent ferramenta de penjar,
pany de cop i clau, maneta i espiell

741,71 €

BAT0-1LEC

u

Porta acústica d'entrada tipus block, amb tauler de
fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés
sec MDF per a pintar, de 40 mm de gruix, amb un
aïllament a soroll aeri de 45 dbA, d'una fulla batent de
cares llises de 90 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, junt
bilavial al travesser inferior, bastiment de fusta amb
junt isofònic perimetral, incloent ferramenta de penjar,
pany de cop i clau, maneta i espiell

778,00 €

BAZ13196

m

Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular
llisa de 9 mm de gruix i de 70 mm d'amplària

1,87 €

BAZGC360

u

Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de
preu mitjà

24,96 €

BBBA1500

u

Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat i
salut

15,35 €

BBC1B000

m

Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color
vermell i blanc alternats, per a seguretat i salut

0,19 €

BE42Q610

m

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 100 a 200 mm de diàmetre GSI-M0 de
S&P Aïllant acustic, equivalent o superior.

6,85 €

BEK11A3D

u

Reixa impulsió/extracció 350x150mm, Koolair
20-45-H-O+MM, equivalent o superior, amb lames
horizontals a 45º amb comporta reguladora i marc de
montaje i tots el accesoris necessaris per la seva
col.locació

36,67 €

BEK11D3D

u

Reixa impulsió/extracció 500x150mm, Koolair
20-45-H-O+MM, equivalent o superior, amb lames
horizontals a 45º amb comporta reguladora i marc de
montaje i tots el accesoris necessaris per la seva
col.locació

49,25 €

BEK11D71

u

Reixa impulsió/extracció 300x200mm, Koolair
20-45-H-O+MM, equivalent o superior, amb lames
horizontals a 45º amb comporta reguladora i marc de
montaje i tots el accesoris necessaris per la seva
col.locació, instal.lada

41,75 €

BEK11G21

u

Reixa impulsió/extracció 200x100mm, Koolair
20-45-H-O+MM, equivalent o superior, amb lames
horizontals a 45º amb comporta reguladora i marc de
montaje i tots el accesoris necessaris per la seva
col.locació.

23,40 €
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BEK17Q48

u

Reixa impulsió/extracció 250x150mm, Koolair
20-45-H-O+MM, equivalent o superior, amb lames
horizontals a 45º amb comporta reguladora i marc de
montaje i tots el accesoris necessaris per la seva
col.locació

28,63 €

BEKS501E

u

Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat
de 200 mm d'amplària, 200 mm d'alçària i 1000 mm de
llargària, amb 1 cel·la de llana mineral i xapa
resonadora d'acer galvanitzat amb protecció de vel de
seda de vidre, de 100 mm de gruix KOOLAIR PAK900
200x200mm,col. equivalent o superior

123,75 €

BEKS511E

u

Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat
de 200 mm d'amplària, 200 mm d'alçària i 1500 mm de
llargària, amb 1 cel·la de llana mineral i xapa
resonadora d'acer galvanitzat amb protecció de vel de
seda de vidre, de 100 mm de gruix KOOLAIR
PAK1500 200x200mm,col. equivalent o superior

174,62 €

BEKS521E

u

Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat
de 300 mm d'amplària, 200 mm d'alçària i 1500 mm de
llargària, amb 1 cel·la de llana mineral i xapa
resonadora d'acer galvanitzat amb protecció de vel de
seda de vidre, de 100 mm de gruix KOOLAIR
PAK1500 300x200mm,col. equivalent o superior

202,87 €

BEKT24A0

u

Silenciador circular de xapa llisa d'acer galvanitzat, de
125 mm de diàmetre de connexió i 1000 mm de
llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de
vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements
de connexió

105,46 €

BEKT26A0

u

Silenciador circular de xapa llisa d'acer galvanitzat, de
160 mm de diàmetre de connexió i 1000 mm de
llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de
vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements
de connexió

112,50 €

BEMH2H20

u

Unitat de ventilació amb recuperador estàtic, cabal
nominal de 2100 m3/h, estructura de tub d'acer
galvanitzat i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de
gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en
2 plantes, secció d'impulsió formada per 1 ventilador
centrífug amb transmisió i filtres plans d'eficàcies F6 i
F7, secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug
amb transmisió i filtre pla d'eficàcia F6. Inclourà
regulador manual de velocitat en els dos ventiladors,
connexions amb junta elàstica, silent-blocks, teulada
de protecció a intemperie i boques d'aire exterior amb
pic i flauta i reixa insectes.

6.860,80 €

BEW46000

u

Suport estàndard per a conducte circular de 100 a 200
mm de diàmetre

5,58 €

BEW5B000

u

Suport estàndard per a conducte rectangular llana
aïllant, preu alt

4,85 €

BEY5B000

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a
conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt

0,26 €
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MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

BG151B22

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150
mm, amb grau de protecció ip-54 i per a muntar
superficialment

9,31 €

BG21H810

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

3,73 €

BG22H810

m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

0,90 €

BG315330

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), segons
norma CPR, tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums

1,61 €

BG415D9B

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 a
d'intensitat nominal, tipus pia corba c, bipolar (2p), de
6000 a de poder de tall segons une-en 60898 i de 10
ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 2
mòduls din de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil din

23,20 €

BG42429H

u

Interruptor diferencial de la classe ac, gamma terciari,
de 40 a d'intensitat nominal, bipolar (2p), de 0,03 a de
sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma une-en
61008-1, de 2 mòduls din de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil din

71,98 €

BG42439H

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0.3 A de
sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

80,66 €

BG49H005

u

Interruptor horari de programació diaria (24 hores) i
setmanal (7 dies), per a obrir i tancar dos circuits
segons un programa establert, amb reserva de marxa
de 150 hores

75,20 €

BG4R4850

u

Contactor de 230 V de tensió de control, 20 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 1
mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de
potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons
UNE-EN 60947-4-1

36,50 €

BGW15000

u

Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

0,28 €
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MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

BGW21000

u

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

0,14 €

BGW41000

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

0,36 €

BGW42000

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

0,33 €

BLV1U0TH

u

Plataforma savaescales mecànica, tipus PH300 de
Thyssenkrupp o similar, per a minusvàlids, de
800*1250mm, amb guia mural amb un recorregut
màxim de 150 cm, embarcament doble a 180º,
elèctrica de 370w, i 300kg de pes, inclou fixacions,
portes , proteccions, i connexions

9.250,00 €

BM311611

u

Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, per a seguretat i salut

35,87 €

BQUA1100

u

Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

101,04 €

BVAJINST

u

Jornada per a inspecció durant l'execució de les
instal·lacions variades realitzades, segons exigències
del Projecte i del CTE

600,00 €

K844MASC

m2

Sostre acústic composat per perfileria vista T24
Ecophon Connect color blanc NCS S 0500-N i placa
desmuntable ECOPHON MASTER A TECH
1200x600mm y 40mm de gruix, fabricada amb llana de
vidre contenint un alt percentatje de material reciclat
Post Consumer, amb la superficie vista amb un
revestiment AKUTEX FT color White Frost (NCS S
0500-N) amb una reflectancia lumínica del 85%, que
permet la seva neteja en humit, part posterior coberta
amb un tissú de fibra de vidre i cantells rectes i
tractats; amb pes aproximat del sistema de 5 Kg/m²,
assajat segons ISO 16000 de determinació de VOC,
complint els requisits de la Clase A segons Decret
num. 2011-321 francés; amb plaques intal.lades
d'acord al diagrama d'instal.lació M56, que recomana
Ecophon, degut al seu format i sistema de fixació. El
sistema garantitza una absorció acústica clase A (?w
1,00 con O.d.s. de 200mm) segons norma EN ISO
11654, valor de AC 200 d'acord amb ASTM E-1110.
Está classificat com A2-s1,d0 segons norma EN
13501-1 de reacció al foc. Compta amb EPD según
ISO 14025/EN 15804, i és totalment reciclable

44,00 €
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ELEMENTS COMPOSTOS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

D0391311

m3

Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment
pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada
a l'obra

PREU
Rend.: 1,000

Unitats
Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

69,77 €

Preu €

Parcial

20,20000 =

1,050 /R x

Subtotal...
Maquinària:
C1705600

h

Formigonera de 165 l

21,21000
21,21000

1,71000 =

0,750 /R x

Subtotal...

1,28250

t

Sorra de pedrera per a morters

1,520

x

17,37000 =

26,40240

B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200

x

103,30000 =

20,66000

DESPESES AUXILIARS

m3

D070A4D1

h

1,00%

h

Formigonera de 165 l

0,21210

COST EXECUCIÓ MATERIAL

69,76700

Rend.: 1,000

158,23 €

Preu €

Parcial

20,20000 =

1,050 /R x

Subtotal...
Maquinària:
C1705600

21,21000

1,71000 =

0,725 /R x

Subtotal...
m3

Aigua

0,200

x

1,67000 =

0,33400

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,530

x

17,37000 =

26,57610

B0512401

t

0,200

x

103,30000 =

20,66000

B0532310

kg

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs

400,000

x

0,22000 =

88,00000

DESPESES AUXILIARS

m3

21,21000

1,23975
1,23975

Subtotal...

Import

21,21000

Materials:
B0111000

D07J1100

47,06240

69,76700

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

Manobre especialista

47,06240

1,28250

COST DIRECTE

Unitats
Mà d'obra:
A0150000

21,21000

1,28250

Materials:
B0310020

Subtotal...

Import

135,57010
1,00%

1,23975

135,57010
0,21210

COST DIRECTE

158,23195

COST EXECUCIÓ MATERIAL

158,23195

Rend.: 1,000

Pasta de guix B1
Unitats

Preu €

Parcial

116,70 €
Import
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ELEMENTS COMPOSTOS
CODI
Mà d'obra:
A0149000

UA
h

DESCRIPCIÓ
Manobre guixaire

PREU
19,50000 =

1,000 /R x

Subtotal...
Materials:
B0111000

m3

Aigua

B0521100

kg

Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

19,50000

0,600

x

1,67000 =

1,00200

800,000

x

0,12000 =

96,00000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

D884SOLO

u

Panell acústic unitari, Ecophon Solo Square, de
120*120cm, composat subjecció connect ajustabled d'
Ecophon, 4 cables acerats, i peces de subjecció panell
Connect Helicoïdal, i placa ECOPHON MASTER A
TECH 1200x1200mm i 40mm de gruix, fabricada amb
llana de vidre contenint un alt percentatje de material
reciclat Post Consumer, amb revestiment AKUTEX FT
color White Frost (NCS S 0500-N) amb una
reflectancia lumínica del 85%, en les dues cares, que
permet la seva neteja en humit, cantells rectes i
tractats; amb pes aproximat del sistema de 6,5 Kg/ut,
assajat segons ISO 16000 de determinació de VOC,
complint els requisits de la Clase A segons Decret
num. 2011-321 francés; amb plaques intal.lades
d'acord al diagrama d'instal.lació 402, que recomana
Ecophon, degut al seu format i sistema de fixació. El
sistema garantitza una absorció acústica clase A (?w
1,00 con O.d.s. de 200mm) segons norma EN ISO
11654, valor de AC 200 d'acord amb ASTM E-1110.
Está classificat com A2-s1,d0 segons norma EN
13501-1 de reacció al foc. Compta amb EPD según
ISO 14025/EN 15804, i és totalment reciclable

19,50000

97,00200
1,00%

19,50000

97,00200
0,19500

COST DIRECTE

116,69700

COST EXECUCIÓ MATERIAL

116,69700

Rend.: 1,000

165,00 €
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

E89A2BB0

m2

Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic,
amb
una
capa
de
protector
químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

PREU
Rend.: 1,000

Unitats

18,76 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,520 /R x

22,00000 =

11,44000

A013D000

h

Ajudant pintor

0,050 /R x

19,00000 =

0,95000

Subtotal...
Materials:
B89ZB000

kg

Esmalt sintètic

B8ZA1000

kg

B8ZA3000

kg

12,39000

0,3468

x

12,97000 =

4,49800

Segelladora

0,153

x

4,25000 =

0,65025

Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)

0,150

x

6,90000 =

1,03500

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

u

EAP37175

u

0,18585
18,75910

COST EXECUCIÓ MATERIAL

18,75910

Rend.: 1,000

62,00 €

Preu €

1,000

62,00000 =

x

Subtotal...

u

EAQDD286

Parcial

62,00000

62,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

62,00000

Rend.: 1,000

Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 80
cm d'amplària i 210 cm alçària , per a pintar, de cares
llises i estructura interior de fusta, col·locada

136,81 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a fuster

0,855 /R x

24,00000 =

20,52000

A013A000

h

Ajudant fuster

0,038 /R x

21,00000 =

0,79800

Subtotal...

BAZGC360

u

Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar,
de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior
de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària
Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de
preu mitjà

62,00000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats

u

Import

62,00000

Mà d'obra:
A012A000

Materials:
BAQDD286

6,18325

1,50%

Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents, de
fusta de pi roig per a pintar per a una llum de
bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària

Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents de fusta
de pi roig per a pintar, per a una llum de bastiment de
fins 105 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

12,39000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Materials:
BAP37175

6,18325

Import

21,31800

1,000

x

90,00000 =

90,00000

1,000

x

24,96000 =

24,96000

Subtotal...

114,96000

Import

21,31800

114,96000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

EAQDD296

u

2,50%

0,53295

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

136,81095

COST EXECUCIÓ MATERIAL

136,81095

Rend.: 1,000

Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 90
cm d'amplària i 210 cm alçària , per a pintar, de cares
llises i estructura interior de fusta, col·locada
Unitats

156,28 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012A000

h

Oficial 1a fuster

0,855 /R x

24,00000 =

20,52000

A013A000

h

Ajudant fuster

0,038 /R x

21,00000 =

0,79800

Subtotal...
Materials:
BAQDD296

u

BAZGC360

u

Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar,
de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior
de fusta, de 90 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària
Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de
preu mitjà

21,31800

1,000

x

110,00000 =

110,00000

1,000

x

24,96000 =

24,96000

Subtotal...

EAZ13196

m

h

134,96000

156,27800

COST EXECUCIÓ MATERIAL

156,27800

Rend.: 1,000

Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular
llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària

Oficial 1a fuster

21,31800

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Mà d'obra:
A012A000

134,96000

Import

2,73 €

Preu €

0,031 /R x

Parcial

24,00000 =
Subtotal...

0,74400
0,74400

Materials:
B0A31000

kg

Clau acer

0,010

x

1,36000 =

0,01360

BAZ13196

m

Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular
llisa de 9 mm de gruix i de 70 mm d'amplària

1,050

x

1,87000 =

1,96350

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

Import

1,97710

0,74400

1,97710

1,50%

0,01116

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

2,73226

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,73226
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA
u

PAT1-70G0

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

AC-845.-Porta acústica interior, amb tauler de fibres de
fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF
per a pintar, de 65 mm de gruix, amb un aïllament a
soroll aeri de 45 dbA, d'una fulla batent de cares llises,
de llum de pas 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària,
junt bilavial al travesser inferior, bastiment de fusta
amb junt isofònic perimetral, incloent ferramenta de
penjar, pany de cop i clau, maneta i espiell, col.locada
Unitats

795,35 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A01-FEP6

h

Ajudant fuster

0,215 /R x

21,00000 =

4,51500

A0F-000K

h

Oficial 1a fuster

1,950 /R x

24,00000 =

46,80000

Subtotal...
Materials:
B7J3-0GSM

l

Escuma de poliuretà en aerosol

BAT0-1LEA

u

Porta acústica d'entrada tipus block, amb tauler de
fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés
sec MDF per a pintar, de 40 mm de gruix, amb un
aïllament a soroll aeri de 45 dbA, d'una fulla batent de
cares llises de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, junt
bilavial al travesser inferior, bastiment de fusta amb
junt isofònic perimetral, incloent ferramenta de penjar,
pany de cop i clau, maneta i espiell

51,31500

0,0642

x

16,22000 =

1,04132

1,000

x

741,71000 =

741,71000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

u

PAT1-70G2

h

A0F-000K

h

Oficial 1a fuster

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

795,34920

COST EXECUCIÓ MATERIAL

795,34920

Rend.: 1,000

831,67 €

Preu €

l

Escuma de poliuretà en aerosol

BAT0-1LEC

u

Porta acústica d'entrada tipus block, amb tauler de
fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés
sec MDF per a pintar, de 40 mm de gruix, amb un
aïllament a soroll aeri de 45 dbA, d'una fulla batent de
cares llises de 90 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, junt
bilavial al travesser inferior, bastiment de fusta amb
junt isofònic perimetral, incloent ferramenta de penjar,
pany de cop i clau, maneta i espiell

Parcial

0,215 /R x

21,00000 =

4,51500

1,950 /R x

24,00000 =

46,80000

Subtotal...
Materials:
B7J3-0GSM

742,75132
1,28288

AC-945.-Porta acústica interior, amb tauler de fibres de
fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF
per a pintar, de 65 mm de gruix, amb un aïllament a
soroll aeri de 45 dbA, d'una fulla batent de cares llises,
de llum de pas de 90 cm d'amplària i 200 cm d'alçària,
junt bilavial al travesser inferior, bastiment de fusta
amb junt isofònic perimetral, incloent ferramenta de
penjar, pany de cop i clau, maneta i espiell, col.locada

Ajudant fuster

51,31500

2,50%

Unitats
Mà d'obra:
A01-FEP6

742,75132

Import

51,31500

0,0663

x

16,22000 =

1,07539

1,000

x

778,00000 =

778,00000

Import

51,31500
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 1

u

1A231380

m2

1,28288

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

831,67327

COST EXECUCIÓ MATERIAL

831,67327

Rend.: 1,000

Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles
batents de fusta d'una llum de bastiment aproximada
de 80x200 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i
tapajunts de fusta

EAP37175

u

EAQDD286

u

EAZ13196

m

Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic,
amb
una
capa
de
protector
químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat
Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents, de
fusta de pi roig per a pintar per a una llum de
bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària
Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 80
cm d'amplària i 210 cm alçària , per a pintar, de cares
llises i estructura interior de fusta, col·locada
Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular
llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària

314,60 €

Preu €

u

1A231390

x

18,75910 =

79,72618

1,000

x

62,00000 =

62,00000

1,000

x

136,81095 =

136,81095

13,200

x

2,73226 =

36,06583

m2

EAP37175

u

EAQDD296

u

EAZ13196

m

314,60296

314,60296

COST EXECUCIÓ MATERIAL

314,60296

Rend.: 1,000

P-915.-Porta interior de fusta, pintada, amb porta de
fulles batents de fusta d'una llum de bastiment
aproximada de 90x200 cm, amb bastiment per a envà,
fulla batent i tapajunts de fusta

Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic,
amb
una
capa
de
protector
químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat
Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents, de
fusta de pi roig per a pintar per a una llum de
bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària
Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 90
cm d'amplària i 210 cm alçària , per a pintar, de cares
llises i estructura interior de fusta, col·locada
Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular
llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària

314,60296

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Partides d'obra:
E89A2BB0

Parcial

4,250

Subtotal...

P- 2

779,07539

2,50%

Unitats
Partides d'obra:
E89A2BB0

779,07539

335,16 €

Preu €

Parcial

4,250

x

18,75910 =

79,72618

1,000

x

62,00000 =

62,00000

1,000

x

156,27800 =

156,27800

13,600

x

2,73226 =

37,15874

Subtotal...

335,16292

Import

335,16292

ADECUACIÓ ACCESSIBILITAT, RITE I ACÚSTICA
EN PB A L´ESCOLA DE MÚSICA D´ALCANAR
c/ Méndez Núñez, 0
43530 ALCANAR

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 27/04/20
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

P- 3

CODI

UA

m2

E93A5570

DESCRIPCIÓ

PREU

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

335,16292

COST EXECUCIÓ MATERIAL

335,16292

Rend.: 1,000

Llosa de 5 cm de gruix amb formigó HA-25/P/20/I de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm
Unitats

Mà d'obra:
A0122000

h

A0140000

h

Oficial 1a paleta
Manobre

7,95 €

Preu €

Parcial

0,100 /R x

22,00000 =

2,20000

0,120 /R x

18,00000 =

2,16000

Subtotal...
Materials:
B065910C

m3

B7C2P100

m2

Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10
mm de gruix

4,36000

0,0525

x

66,80000 =

3,50700

0,0105

x

1,38000 =

0,01449

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 4

m2

E9E1D215

3,52149

Import

4,36000

3,52149

1,50%

0,06540

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

7,94689

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,94689

Rend.: 1,000

Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x2,5
cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de
ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc
de ram de paleta
Unitats

27,03 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,450 /R x

22,00000 =

9,90000

A0140000

h

Manobre

0,300 /R x

18,00000 =

5,40000

Subtotal...

15,30000

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,010

x

1,67000 =

0,01670

B0310500

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

0,0449

x

16,71000 =

0,75028

B051E201

t

0,0031

x

160,16000 =

0,49650

B0818120

kg

Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs
Colorant en pols per a formigó

0,255

x

3,16000 =

0,80580

B9E1D200

m2

Panot de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt

1,020

x

7,15000 =

7,29300

D0391311

m3

Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment
pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada
a l'obra

0,0306

x

69,76700 =

2,13487

Import

15,30000

ADECUACIÓ ACCESSIBILITAT, RITE I ACÚSTICA
EN PB A L´ESCOLA DE MÚSICA D´ALCANAR
c/ Méndez Núñez, 0
43530 ALCANAR
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 5

m

EE42Q612

11,49715
1,50%

0,22950

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

27,02665

COST EXECUCIÓ MATERIAL

27,02665

Rend.: 1,000

Conducte circular de fibra de vidre de 100 mm a 200
mm de diàmetre, muntat superficialment GSI-M0 de
S&P Aïllant acustic, equivalent o superior.

13,21 €

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,100 /R x

23,50000 =

2,35000

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,100 /R x

21,00000 =

2,10000

Subtotal...
Materials:
BE42Q610

m

BEW46000

u

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 100 a 200 mm de diàmetre GSI-M0 de
S&P Aïllant acustic, equivalent o superior.
Suport estàndard per a conducte circular de 100 a 200
mm de diàmetre

4,45000

1,000

x

6,85000 =

6,85000

0,330

x

5,58000 =

1,84140

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 6

m2

EE51D0BD

8,69140

Import

4,45000

8,69140

1,50%

0,06675

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

13,20815

COST EXECUCIÓ MATERIAL

13,20815

Rend.: 1,000

Formació de conducte rectangular de placa de llana
mineral de roca (MW) per a aïllaments (106 a 115
kg/m3), de 25 mm de gruix, amb paper kraft-alumini
per la cara externa i tel natural per l'altra cara, amb
atenuació acústic, tipus pannel de llana mineral
CLIMAVER A2 DECO COLOR, equivalent o superior,
conforme a la norma UNE EN 14303 recobert per la
seva cara exterior per un complex teixit d'alumini i amb
teixit acùstic assajat contra la no proliferació
bacteriana, d'alta resistenca mecánica, per la seva
cara interior. Reacció al foc (Euroclases) EN 13501-1
A2-s1,d0, col.locat encastat a fals sostre.
Unitats

39,81 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,300 /R x

23,50000 =

7,05000

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,300 /R x

21,00000 =

6,30000

Subtotal...
Materials:

11,49715

13,35000

Import

13,35000

ADECUACIÓ ACCESSIBILITAT, RITE I ACÚSTICA
EN PB A L´ESCOLA DE MÚSICA D´ALCANAR
c/ Méndez Núñez, 0
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
B7C9X35D

m2

UA

BEW5B000

u

BEY5B000

u

DESCRIPCIÓ
Formació de conducte rectangular de placa de llana
mineral de roca (MW) per a aïllaments (106 a 115
kg/m3), de 25 mm de gruix, amb paper kraft-alumini
per la cara externa i tel natural per l'altra cara, amb
atenuació acústic, tipus pannel de llana mineral
CLIMAVER A2 DECO COLOR, equivalent o superior,
conforme a la norma UNE EN 14303 recobert per la
seva cara exterior per un complex teixit d'alumini i amb
teixit acùstic assajat contra la no proliferació
bacteriana, d'alta resistenca mecánica, per la seva
cara interior. Reacció al foc (Euroclases) EN 13501-1
A2-s1,d0
Suport estàndard per a conducte rectangular llana
aïllant, preu alt
Part proporcional d'elements de muntatge per a
conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt

PREU
1,150

x

20,50000 =

23,57500

0,500

x

4,85000 =

2,42500

1,000

x

0,26000 =

0,26000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 7

m2

EE51D0BN

26,26000
1,50%

0,20025

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

39,81025

COST EXECUCIÓ MATERIAL

39,81025

Rend.: 1,000

Formació de conducte rectangular de placa de llana
mineral de roca (MW) per a aïllaments (106 a 115
kg/m3), de 25 mm de gruix, amb paper kraft-alumini
per la cara externa i tel natural per l'altra cara, amb
atenuació acústic, tipus pannel de llana mineral
CLIMAVER NETO, equivalent o superior, conforme a
la norma UNE EN 14303 recobert per la seva cara
exterior per un complex teixit d'alumini i amb teixit
acùstic assajat contra la no proliferació bacteriana,
d'alta resistenca mecánica, per la seva cara interior.
Reacció al foc (Euroclases) EN 13501-1 A2-s1,d0,
col.locat encastat a fals sostre.
Unitats

24,23 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,220 /R x

23,50000 =

5,17000

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,220 /R x

21,00000 =

4,62000

Subtotal...
Materials:
B7C9X35N

m2

BEW5B000

u

Formació de conducte rectangular de placa de llana
mineral de roca (MW) per a aïllaments (106 a 115
kg/m3), de 25 mm de gruix, amb paper kraft-alumini
per la cara externa i tel natural per l'altra cara, amb
atenuació acústic, tipus pannel de llana mineral
CLIMAVER NETO, equivalent o superior, conforme a
la norma UNE EN 14303 recobert per la seva cara
exterior per un complex teixit d'alumini i amb teixit
acùstic assajat contra la no proliferació bacteriana,
d'alta resistenca mecánica, per la seva cara interior.
Reacció al foc (Euroclases) EN 13501-1 A2-s1,d0
Suport estàndard per a conducte rectangular llana
aïllant, preu alt

26,26000

9,79000

1,150

x

12,12000 =

13,93800

0,020

x

4,85000 =

0,09700

Import

9,79000

ADECUACIÓ ACCESSIBILITAT, RITE I ACÚSTICA
EN PB A L´ESCOLA DE MÚSICA D´ALCANAR
c/ Méndez Núñez, 0
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BEY5B000

UA
u

DESCRIPCIÓ
Part proporcional d'elements de muntatge per a
conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt

PREU
1,000

0,26000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 8

u

EEK11A3D

14,29500

0,14685

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

24,23185

COST EXECUCIÓ MATERIAL

24,23185

Rend.: 1,000

Reixa impulsió/extracció 350x150mm, Koolair
20-45-H-O+MM, equivalent o superior, amb lames
horizontals a 45º amb comporta reguladora i marc de
montaje i tots el accesoris necessaris per la seva
col.locació, instal.lada

50,22 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,300 /R x

23,50000 =

7,05000

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,300 /R x

21,00000 =

6,30000

Subtotal...
Materials:
BEK11A3D

u

Reixa impulsió/extracció 350x150mm, Koolair
20-45-H-O+MM, equivalent o superior, amb lames
horizontals a 45º amb comporta reguladora i marc de
montaje i tots el accesoris necessaris per la seva
col.locació

1,000

13,35000

36,67000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

u

EEK11D3D

36,67000

36,67000
0,20025

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

50,22025

COST EXECUCIÓ MATERIAL

50,22025

Rend.: 1,000

Reixa impulsió/extracció 500x150mm, Koolair
20-45-H-O+MM, equivalent o superior, amb lames
horizontals a 45º amb comporta reguladora i marc de
montaje i tots el accesoris necessaris per la seva
col.locació, instal.lada

62,80 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a calefactor

0,300 /R x

23,50000 =

7,05000

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,300 /R x

21,00000 =

6,30000

Subtotal...
Reixa impulsió/extracció 500x150mm, Koolair
20-45-H-O+MM, equivalent o superior, amb lames
horizontals a 45º amb comporta reguladora i marc de
montaje i tots el accesoris necessaris per la seva
col.locació

13,35000

1,50%

Unitats

u

Import

36,67000

Mà d'obra:
A012G000

Materials:
BEK11D3D

14,29500

1,50%

Unitats

P- 9

0,26000

1,000

x

49,25000 =

Subtotal...

13,35000

Import

13,35000

49,25000

49,25000

49,25000

ADECUACIÓ ACCESSIBILITAT, RITE I ACÚSTICA
EN PB A L´ESCOLA DE MÚSICA D´ALCANAR
c/ Méndez Núñez, 0
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

P- 10

u

EEK11D71

1,50%

0,20025

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

62,80025

COST EXECUCIÓ MATERIAL

62,80025

Rend.: 1,000

Reixa impulsió/extracció 300x200mm, Koolair
20-45-H-O+MM, equivalent o superior, amb lames
horizontals a 45º amb comporta reguladora i marc de
montaje i tots el accesoris necessaris per la seva
col.locació, instal.lada
Unitats

55,30 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,300 /R x

23,50000 =

7,05000

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,300 /R x

21,00000 =

6,30000

Subtotal...
Materials:
BEK11D71

u

Reixa impulsió/extracció 300x200mm, Koolair
20-45-H-O+MM, equivalent o superior, amb lames
horizontals a 45º amb comporta reguladora i marc de
montaje i tots el accesoris necessaris per la seva
col.locació, instal.lada

1,000

13,35000

41,75000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 11

u

EEK11G21

41,75000

0,20025

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

55,30025

COST EXECUCIÓ MATERIAL

55,30025

Rend.: 1,000

Reixa impulsió/extracció 200x100mm, Koolair
20-45-H-O+MM, equivalent o superior, amb lames
horizontals a 45º amb comporta reguladora i marc de
montaje i tots el accesoris necessaris per la seva
col.locació, instal.lada.

36,95 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a calefactor

0,300 /R x

23,50000 =

7,05000

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,300 /R x

21,00000 =

6,30000

Subtotal...
Reixa impulsió/extracció 200x100mm, Koolair
20-45-H-O+MM, equivalent o superior, amb lames
horizontals a 45º amb comporta reguladora i marc de
montaje i tots el accesoris necessaris per la seva
col.locació.

41,75000

1,50%

Unitats

u

13,35000

41,75000

Mà d'obra:
A012G000

Materials:
BEK11G21

Import

1,000

x

23,40000 =

Subtotal...

13,35000

Import

13,35000

23,40000

23,40000

23,40000
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EN PB A L´ESCOLA DE MÚSICA D´ALCANAR
c/ Méndez Núñez, 0
43530 ALCANAR

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 27/04/20

23

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

P- 12

u

EEK17Q48

1,50%

0,20025

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

36,95025

COST EXECUCIÓ MATERIAL

36,95025

Rend.: 1,000

Reixa impulsió/extracció 250x150mm, Koolair
20-45-H-O+MM, equivalent o superior, amb lames
horizontals a 45º amb comporta reguladora i marc de
montaje i tots el accesoris necessaris per la seva
col.locació, instal.lada.
Unitats

42,18 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,300 /R x

23,50000 =

7,05000

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,300 /R x

21,00000 =

6,30000

Subtotal...
Materials:
BEK17Q48

u

Reixa impulsió/extracció 250x150mm, Koolair
20-45-H-O+MM, equivalent o superior, amb lames
horizontals a 45º amb comporta reguladora i marc de
montaje i tots el accesoris necessaris per la seva
col.locació

1,000

13,35000

28,63000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 13

EEKS501E

u

h

A013G000

h

u

28,63000

28,63000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

42,18025

COST EXECUCIÓ MATERIAL

42,18025

Rend.: 1,000

Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat
de 200 mm d'amplària, 200 mm d'alçària i 1000 mm de
llargària, amb 1 cel·la de llana mineral i xapa
resonadora d'acer galvanitzat amb protecció de vel de
seda de vidre, de 100 mm de gruix, KOOLAIR PAK900
200x200mm,col. equivalent o superior

137,30 €

Preu €

Parcial

Oficial 1a calefactor

0,300 /R x

23,50000 =

7,05000

Ajudant calefactor

0,300 /R x

21,00000 =

6,30000

Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat
de 200 mm d'amplària, 200 mm d'alçària i 1000 mm de
llargària, amb 1 cel·la de llana mineral i xapa
resonadora d'acer galvanitzat amb protecció de vel de
seda de vidre, de 100 mm de gruix KOOLAIR PAK900
200x200mm,col. equivalent o superior

28,63000
0,20025

Subtotal...
Materials:
BEKS501E

13,35000

1,50%

Unitats
Mà d'obra:
A012G000

Import

1,000

x

123,75000 =

Subtotal...

13,35000

Import

13,35000

123,75000

123,75000

123,75000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

P- 14

u

EEKS511E

1,50%

0,20025

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

137,30025

COST EXECUCIÓ MATERIAL

137,30025

Rend.: 1,000

Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat
de 200 mm d'amplària, 200 mm d'alçària i 1500 mm de
llargària, amb 1 cel·la de llana mineral i xapa
resonadora d'acer galvanitzat amb protecció de vel de
seda de vidre, de 100 mm de gruix, KOOLAIR
PAK1500 200x200mm,col. equivalent o superior
Unitats

Mà d'obra:
A012G000

h

A013G000

h

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor

188,17 €

Preu €

Parcial

0,300 /R x

23,50000 =

7,05000

0,300 /R x

21,00000 =

6,30000

Subtotal...
Materials:
BEKS511E

u

Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat
de 200 mm d'amplària, 200 mm d'alçària i 1500 mm de
llargària, amb 1 cel·la de llana mineral i xapa
resonadora d'acer galvanitzat amb protecció de vel de
seda de vidre, de 100 mm de gruix KOOLAIR
PAK1500 200x200mm,col. equivalent o superior

1,000

13,35000

174,62000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 15

u

EEKS521E

174,62000

0,20025

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

188,17025

COST EXECUCIÓ MATERIAL

188,17025

Rend.: 1,000

Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat
de 300 mm d'amplària, 200 mm d'alçària i 1500 mm de
llargària, amb 1 cel·la de llana mineral i xapa
resonadora d'acer galvanitzat amb protecció de vel de
seda de vidre, de 100 mm de gruix, KOOLAIR
PAK1500 300x200mm,col. equivalent o superior

219,58 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a calefactor

0,370 /R x

23,50000 =

8,69500

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,370 /R x

21,00000 =

7,77000

Subtotal...
Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat
de 300 mm d'amplària, 200 mm d'alçària i 1500 mm de
llargària, amb 1 cel·la de llana mineral i xapa
resonadora d'acer galvanitzat amb protecció de vel de
seda de vidre, de 100 mm de gruix KOOLAIR
PAK1500 300x200mm,col. equivalent o superior

174,62000

1,50%

Unitats

u

13,35000

174,62000

Mà d'obra:
A012G000

Materials:
BEKS521E

Import

1,000

x

202,87000 =

16,46500
202,87000

Import

16,46500
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 16

u

EEKT24A0

202,87000
1,50%

0,24698

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

219,58197

COST EXECUCIÓ MATERIAL

219,58197

Rend.: 1,000

Silenciador circular de xapa llisa d'acer galvanitzat, de
125 mm de diàmetre de connexió i 1000 mm de
llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de
vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements
de connexió, muntat superficialment tipus ASK-1 de
Koolair, equivalent o superior.

115,62 €

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,225 /R x

23,50000 =

5,28750

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,225 /R x

21,00000 =

4,72500

Subtotal...
Materials:
BEKT24A0

u

Silenciador circular de xapa llisa d'acer galvanitzat, de
125 mm de diàmetre de connexió i 1000 mm de
llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de
vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements
de connexió

1,000

10,01250

105,46000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 17

u

EEKT26A0

h

A013G000

h

u

105,46000
0,15019

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

115,62269

COST EXECUCIÓ MATERIAL

115,62269

Rend.: 1,000

Silenciador circular de xapa llisa d'acer galvanitzat, de
160 mm de diàmetre de connexió i 1000 mm de
llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de
vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements
de connexió, muntat superficialment, tipus ASK-1 de
Koolair, equivalent o superior.

122,66 €

Preu €

Parcial

Oficial 1a calefactor

0,225 /R x

23,50000 =

5,28750

Ajudant calefactor

0,225 /R x

21,00000 =

4,72500

Silenciador circular de xapa llisa d'acer galvanitzat, de
160 mm de diàmetre de connexió i 1000 mm de
llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de
vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements
de connexió

10,01250

105,46000

105,46000

Subtotal...
Materials:
BEKT26A0

Import

1,50%

Unitats
Mà d'obra:
A012G000

202,87000

1,000

x

112,50000 =

Subtotal...

10,01250

Import

10,01250

112,50000

112,50000

112,50000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

P- 18

u

EEMH2H20

1,50%

0,15019

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

122,66269

COST EXECUCIÓ MATERIAL

122,66269

Rend.: 1,000

Unitat de ventilació amb recuperador estàtic, cabal
nominal de 2100 m3/h, estructura de tub d'acer
galvanitzat i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de
gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en
2 plantes, secció d'impulsió formada per 1 ventilador
centrífug amb transmisió i filtres plans d'eficàcies F7,
secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug
amb transmisió i filtre pla d'eficàcia M5, col.locada.
Inclourà regulador manual de velocitat en els dos
ventiladors, silent-blocks, connexions amb junta
elàstica, teulada de protecció a intemperie i boques
d'aire exterior amb pic i flauta i reixa insectes.

7.199,56 €

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

7,500 /R x

23,50000 =

176,25000

A013G000

h

Ajudant calefactor

7,500 /R x

21,00000 =

157,50000

Subtotal...
Materials:
BEMH2H20

u

Unitat de ventilació amb recuperador estàtic, cabal
nominal de 2100 m3/h, estructura de tub d'acer
galvanitzat i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de
gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en
2 plantes, secció d'impulsió formada per 1 ventilador
centrífug amb transmisió i filtres plans d'eficàcies F6 i
F7, secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug
amb transmisió i filtre pla d'eficàcia F6. Inclourà
regulador manual de velocitat en els dos ventiladors,
connexions amb junta elàstica, silent-blocks, teulada
de protecció a intemperie i boques d'aire exterior amb
pic i flauta i reixa insectes.

1,000

x

333,75000

6.860,80000 =

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 19

u

EG151B22

Import

333,75000

6.860,80000

6.860,80000

6.860,80000

1,50%

5,00625

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

7.199,55625

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7.199,55625

Rend.: 1,000

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150
mm, amb grau de protecció ip-54, muntada
superficialment
Unitats

24,49 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,500 /R x

23,50000 =

11,75000

A013H000

h

Ajudant electricista

0,150 /R x

21,00000 =

3,15000

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

Materials:
BG151B22

u

BGW15000

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150
mm, amb grau de protecció ip-54 i per a muntar
superficialment
Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

14,90000

1,000

x

9,31000 =

9,31000

1,000

x

0,28000 =

0,28000

Subtotal...

P- 20

m

EG21H81J

9,59000

24,49000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

24,49000

Rend.: 1,000

5,96 €

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Preu €

Unitats

Parcial

h

Oficial 1a electricista

0,040 /R x

23,50000 =

0,94000

A013H000

h

Ajudant electricista

0,050 /R x

21,00000 =

1,05000

Subtotal...
m

BGW21000

u

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V
Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,99000

1,020

x

3,73000 =

3,80460

1,000

x

0,14000 =

0,14000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 21

m

EG22H811

h

A013H000

h

3,94460

Import

1,99000

3,94460

1,50%

0,02985

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

5,96445

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,96445

Rend.: 1,000

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
Unitats

Mà d'obra:
A012H000

9,59000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Mà d'obra:
A012H000

Materials:
BG21H810

14,90000

1,73 €

Preu €

Parcial

Oficial 1a electricista

0,016 /R x

23,50000 =

0,37600

Ajudant electricista

0,020 /R x

21,00000 =

0,42000

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

Materials:
BG22H810

m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,020

0,79600

0,90000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 22

m

EG315334

0,91800

0,01194

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

1,72594

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,72594

Rend.: 1,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+) segons
norma CPR, tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

2,32 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a electricista

0,015 /R x

23,50000 =

0,35250

A013H000

h

Ajudant electricista

0,015 /R x

21,00000 =

0,31500

Subtotal...
m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), segons
norma CPR, tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums

1,020

0,66750

1,61000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

u

EG415D9B

0,91800

1,50%

Unitats

P- 23

0,91800

Mà d'obra:
A012H000

Materials:
BG315330

0,79600

Import

0,66750

1,64220

1,64220

1,64220

1,50%

0,01001

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

2,31971

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,31971

Rend.: 1,000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus pia corba c, bipolar (2p), de
6000 a de poder de tall segons une-en 60898 i de 10
ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 2
mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din
Unitats

32,46 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200 /R x

23,50000 =

4,70000

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

21,00000 =

4,20000

Subtotal...

8,90000

Import

8,90000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Materials:
BG415D9B

UA
u

BGW41000

u

DESCRIPCIÓ
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 a
d'intensitat nominal, tipus pia corba c, bipolar (2p), de
6000 a de poder de tall segons une-en 60898 i de 10
ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 2
mòduls din de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil din
Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

PREU
1,000

x

23,20000 =

23,20000

1,000

x

0,36000 =

0,36000

Subtotal...

P- 24

u

EG42429H

23,56000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

32,46000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

32,46000

Rend.: 1,000

Interruptor diferencial de la classe ac, gamma terciari,
de 40 a d'intensitat nominal, bipolar (2p), de sensibilitat
0,03 a, de desconnexió fix instantani, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma une-en
61008-1, de 2 mòduls din de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil din

84,74 €

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,350 /R x

23,50000 =

8,22500

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

21,00000 =

4,20000

Subtotal...
Materials:
BG42429H

u

BGW42000

u

Interruptor diferencial de la classe ac, gamma terciari,
de 40 a d'intensitat nominal, bipolar (2p), de 0,03 a de
sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma une-en
61008-1, de 2 mòduls din de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil din
Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

23,56000

12,42500

1,000

x

71,98000 =

71,98000

1,000

x

0,33000 =

0,33000

Subtotal...

72,31000

Import

12,42500

72,31000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

84,73500

COST EXECUCIÓ MATERIAL

84,73500
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 25

EG42439H

UA
u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0.3 A, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN
Unitats

Mà d'obra:
A012H000

h

A013H000

h

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista

93,60 €

Preu €

Parcial

0,350 /R x

23,50000 =

8,22500

0,200 /R x

21,00000 =

4,20000

Subtotal...
Materials:
BG42439H

u

BGW42000

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0.3 A de
sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

12,42500

1,000

x

80,66000 =

80,66000

1,000

x

0,33000 =

0,33000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 26

u

EG49H005

80,99000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

93,60138

COST EXECUCIÓ MATERIAL

93,60138

Rend.: 1,000

Interruptor horari de programació diaria (24 hores) i
setmanal (7 dies), per a obrir i tancar dos circuits
segons un programa establert, amb reserva de marxa
de 150 hores, instal·lat

84,23 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a electricista

0,200 /R x

23,50000 =

4,70000

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

21,00000 =

4,20000

Subtotal...
Interruptor horari de programació diaria (24 hores) i
setmanal (7 dies), per a obrir i tancar dos circuits
segons un programa establert, amb reserva de marxa
de 150 hores

80,99000
0,18638

Unitats

u

12,42500

1,50%

Mà d'obra:
A012H000

Materials:
BG49H005

Import

1,000

x

8,90000

75,20000 =

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

Import

8,90000

75,20000

75,20000

75,20000

1,50%

0,13350

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

84,23350

COST EXECUCIÓ MATERIAL

84,23350
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 27

EG4R4850

UA

u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Contactor de 230 V de tensió de control, 20 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 1
mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de
potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons
UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió
Unitats

Mà d'obra:
A012H000

h

A013H000

h

44,96 €

Preu €

Parcial

Oficial 1a electricista

0,310 /R x

23,50000 =

7,28500

Ajudant electricista

0,050 /R x

21,00000 =

1,05000

Subtotal...
Materials:
BG4R4850

u

Contactor de 230 V de tensió de control, 20 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 1
mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de
potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons
UNE-EN 60947-4-1

1,000

8,33500

36,50000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 28

u

ELV1U015

h

Oficial 1a muntador

h

Ajudant muntador

36,50000

u

Plataforma savaescales mecànica, tipus PH300 de
Thyssenkrupp o similar, per a minusvàlids, de
800*1250mm, amb guia mural amb un recorregut
màxim de 150 cm, embarcament doble a 180º,
elèctrica de 370w, i 300kg de pes, inclou fixacions,
portes , proteccions, i connexions

36,50000
0,12503
44,96002

COST EXECUCIÓ MATERIAL

44,96002

Rend.: 1,000

9.804,76 €

Preu €

Parcial

16,000 /R x

23,50000 =

376,00000

8,000 /R x

20,00000 =

160,00000

Subtotal...
Materials:
BLV1U0TH

36,50000

1,50%

Unitats

A013M000

8,33500

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Plataforma savaescales mecànica, tipus PH300 de
Thyssenkrupp o similar, per a minusvàlids, de
800*1250mm, amb guia mural amb un recorregut
màxim de 150 cm, embarcament doble a 180º,
elèctrica de 370w, i 300kg de pes, inclou fixacions,
portes i proteccions, totalment connexionat, en
funcionament i legalitzat

Mà d'obra:
A012M000

Import

1,000

x

536,00000

9.250,00000 =

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

Import

536,00000

9.250,00000

9.250,00000

9.250,00000

3,50%

18,76000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

9.804,76000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

9.804,76000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 29

H1411111

UA

u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
Unitats

Materials:
B1411111

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

5,69 €

Preu €

1,000

5,69000 =

x

Subtotal...

P- 30

u

H1421110

u

u

H1423230

u

Rend.: 1,000

5,95 €

Preu €

1,000

5,95000 =

x

Parcial

Import

5,95000

5,95000

5,95000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

5,95000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,95000

Rend.: 1,000

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC,
amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color
DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC,
amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color
DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169

5,69000

5,69000

Unitats
Materials:
B1423230

5,69000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...

P- 31

5,69000

5,69000

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Materials:
B1421110

Parcial

1,000

4,90 €

Preu €
x

4,90000 =

Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Parcial

Import

4,90000

4,90000

4,90000

4,90000

ADECUACIÓ ACCESSIBILITAT, RITE I ACÚSTICA
EN PB A L´ESCOLA DE MÚSICA D´ALCANAR
c/ Méndez Núñez, 0
43530 ALCANAR

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 32

u

H1431101

Rend.: 1,000

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

u

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

0,24 €

Preu €

Unitats
Materials:
B1431101

1,000

0,24000 =

x

Subtotal...

P- 33

u

H1432012

u

u

H1441201

u

Rend.: 1,000

0,24000

18,42 €

Preu €

1,000

18,42000 =

x

Parcial

Import

18,42000

18,42000

18,42000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

18,42000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

18,42000

Rend.: 1,000

0,67 €

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

0,24000

0,24000

Unitats
Materials:
B1441201

0,24000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...

P- 34

Import

0,24000

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

Parcial

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Materials:
B1432012

4,90000

1,000

Preu €
x

0,67000 =
Subtotal...

Parcial

Import

0,67000
0,67000

0,67000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

0,67000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,67000

ADECUACIÓ ACCESSIBILITAT, RITE I ACÚSTICA
EN PB A L´ESCOLA DE MÚSICA D´ALCANAR
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 35

H1453310

UA
u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Parella de guants rentables i transpirables per a ús
general, amb dits i palmell de nitril porós sobre suport
de punt de cotó, i subjecció elàstica al canell
Unitats

Materials:
B1453310

u

Parella de guants rentables i transpirables per a ús
general, amb dits i palmell de nitril porós sobre suport
de punt de cotó i subjecció elàstica al canell

2,12 €

Preu €

1,000

2,12000 =

x

Subtotal...

P- 36

u

H1455710

u

u

H145K153

u

Rend.: 1,000

2,69 €

Preu €

1,000

2,69000 =

x

Parcial

Import

2,69000

2,69000

2,69000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

2,69000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,69000

Rend.: 1,000

Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima
500 V, homologats segons UNE-EN 420

Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima
500 V, homologats segons UNE-EN 420

2,12000

2,12000

Unitats
Materials:
B145K153

2,12000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...

P- 37

2,12000

2,12000

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Materials:
B1455710

Parcial

1,000

20,38 €

Preu €
x

20,38000 =

Subtotal...

Parcial

Import

20,38000

20,38000

20,38000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

20,38000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

20,38000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 38

H1462242

UA
u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
plantilles i puntera metàl·liques
Unitats

Materials:
B1462242

u

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
plantilles i puntera metàl·liques

25,89 €

Preu €

1,000

25,89000 =

x

Subtotal...

P- 39

u

H1481131

u

u

H1488580

u

Rend.: 1,000

11,05 €

Preu €

1,000

11,05000 =

x

Parcial

Import

11,05000
11,05000

11,05000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

11,05000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

11,05000

Rend.: 1,000

Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

25,89000

25,89000

Unitats
Materials:
B1488580

25,89000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...

P- 40

25,89000

25,89000

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Materials:
B1481131

Parcial

1,000

18,95 €

Preu €
x

18,95000 =
Subtotal...

Parcial

Import

18,95000
18,95000

18,95000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

18,95000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

18,95000

ADECUACIÓ ACCESSIBILITAT, RITE I ACÚSTICA
EN PB A L´ESCOLA DE MÚSICA D´ALCANAR
c/ Méndez Núñez, 0
43530 ALCANAR

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 27/04/20

36

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 41

H1521431

UA
m

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb
travesser de tauló de fusta fixada amb suports de
muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el
desmuntatge inclòs
Unitats

Mà d'obra:
A01H2000

h

A01H4000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut
Manobre per a seguretat i salut

6,17 €

Preu €

Parcial

0,100 /R x

22,00000 =

2,20000

0,100 /R x

20,00000 =

2,00000

Subtotal...
Materials:
B1526EK6

u

B1Z0D230

m

Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, amb mordassa per al sostre, per a 15 usos
Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut

4,20000

0,500

x

1,47000 =

0,73500

3,500

x

0,34000 =

1,19000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 42

m

H6AA2111

h

0,04200
6,16700

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,16700

Rend.: 1,000

2,77 €

Preu €

Parcial

20,00000 =

0,100 /R x

Subtotal...
Materials:
B1Z6211A

m

B1Z6AF0A

u

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per
a 20 usos, per a seguretat i salut
Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut

1,000

x

0,70000 =

0,70000

0,300

x

0,13000 =

0,03900

DESPESES AUXILIARS

HBBA1511

u

Import

2,00000
2,00000

Subtotal...

P- 43

1,92500

1,00%

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat
a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge
inclòs

Manobre per a seguretat i salut

4,20000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Mà d'obra:
A01H4000

1,92500

Import

0,73900

2,00000

0,73900

1,50%

0,03000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

2,76900

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,76900

Rend.: 1,000

Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs
Unitats

Preu €

18,51 €

Parcial

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Mà d'obra:
A01H4000

UA
h

DESCRIPCIÓ
Manobre per a seguretat i salut

PREU
20,00000 =

0,150 /R x

Subtotal...

3,00000

Materials:
B1Z09000

cu

Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut

0,040

x

3,30000 =

0,13200

BBBA1500

u

Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat i
salut

1,000

x

15,35000 =

15,35000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 44

m

HBC1B001

h

0,03000
18,51200

COST EXECUCIÓ MATERIAL

18,51200

Rend.: 1,000

1,20 €

Preu €

Parcial

20,00000 =

0,050 /R x

Subtotal...
Materials:
BBC1B000

m

Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color
vermell i blanc alternats, per a seguretat i salut

1,000

0,19000 =

x

DESPESES AUXILIARS

u

h

A01H3000

h

u

BM311611

u

0,19000
0,19000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

1,20000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,20000

Rend.: 1,000

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

44,71 €

Preu €

Parcial

Oficial 1a per a seguretat i salut

0,200 /R x

22,00000 =

4,40000

Ajudant per a seguretat i salut

0,200 /R x

20,00000 =

4,00000

Part proporcional d'elements especials per a extintors,
per a seguretat i salut
Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, per a seguretat i salut

0,19000
0,01000

Subtotal...
Materials:
B1ZM1000

1,00000

1,00%

Unitats
Mà d'obra:
A01H2000

Import

1,00000
1,00000

Subtotal...

HM31161J

15,48200

1,00%

Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color
vermell i blanc alternats i amb el desmuntatge inclòs

Manobre per a seguretat i salut

15,48200

3,00000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Mà d'obra:
A01H4000

P- 45

3,00000

8,40000

1,000

x

0,31000 =

0,31000

1,000

x

35,87000 =

35,87000

Subtotal...

36,18000

Import

8,40000

36,18000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

P- 46

u

HQUA1100

1,50%

0,12600

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

44,70600

COST EXECUCIÓ MATERIAL

44,70600

Rend.: 1,000

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
Unitats

Materials:
BQUA1100

u

Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

101,04 €

Preu €

1,000

101,04000 =

x

Subtotal...

P- 47

u

JJV1INST

u

m3

K2148134

101,04000

101,04000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

101,04000

Rend.: 1,000

600,00 €

Preu €

1,000

600,00000 =

x

Subtotal...

P- 48

101,04000

101,04000

Jornada per a inspecció durant l'execució de les
instal·lacions variades realitzades, segons exigències
del Projecte i del CTE

Jornada per a inspecció durant l'execució de les
instal·lacions variades realitzades, segons exigències
del Projecte i del CTE

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Materials:
BVAJINST

Parcial

Parcial

Import

600,00000

600,00000

600,00000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

600,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

600,00000

Rend.: 1,000

Enderroc de pilar de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
Unitats

307,77 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0125000

h

Oficial 1a soldador

1,500 /R x

24,00000 =

A0140000

h

Manobre

5,000 /R x

18,00000 =

90,00000

A0150000

h

Manobre especialista

6,000 /R x

20,20000 =

121,20000

Subtotal...

Import

36,00000

247,20000

Maquinària:
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

3,000 /R x

15,65000 =

46,95000

C200S000

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

1,500 /R x

6,61000 =

9,91500

247,20000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 49

m3

K2148234

56,86500
1,50%

3,70800

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

307,77300

COST EXECUCIÓ MATERIAL

307,77300

Rend.: 1,000

Enderroc de mur de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

164,29 €

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A0125000

h

Oficial 1a soldador

1,200 /R x

24,00000 =

28,80000

A0140000

h

Manobre

2,000 /R x

18,00000 =

36,00000

A0150000

h

Manobre especialista

3,000 /R x

20,20000 =

60,60000

Subtotal...

125,40000

Maquinària:
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

1,500 /R x

15,65000 =

23,47500

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,110 /R x

50,90000 =

5,59900

C200S000

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

1,200 /R x

6,61000 =

7,93200

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 50

K2163511

m2

h

164,28700

COST EXECUCIÓ MATERIAL

164,28700

Rend.: 1,000

6,39 €

Preu €

Parcial

18,00000 =

0,350 /R x

DESPESES AUXILIARS

K21635TR

m2

Import

6,30000
6,30000

6,30000

1,50%

0,09450

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

6,39450

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,39450

Rend.: 1,000

Enderroc de trasdossat de plaques de cartró-guix, de
fins a 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
Unitats

Mà d'obra:

37,00600

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Subtotal...

P- 51

125,40000

1,88100

Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

Manobre

37,00600

Import

1,50%

Unitats
Mà d'obra:
A0140000

56,86500

Preu €

7,31 €

Parcial

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
A0140000

UA
h

DESCRIPCIÓ
Manobre

PREU
18,00000 =

0,400 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 52

m2

K2164771

7,20000

0,10800

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

7,30800

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,30800

Rend.: 1,000

Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15
cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor,
inclòs revestiments superficials

12,61 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

0,300 /R x

18,00000 =

5,40000

A0150000

h

Manobre especialista

0,300 /R x

20,20000 =

6,06000

Subtotal...
Maquinària:
C2001000

h

Martell trencador manual

11,46000

3,26000 =

0,300 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m2

K218A210

h

m2

12,60990

COST EXECUCIÓ MATERIAL

12,60990

Rend.: 1,000

5,85 €

Preu €

Parcial

18,00000 =

0,320 /R x

h

5,76000
5,76000

5,76000

1,50%

0,08640
5,84640

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,84640

Rend.: 1,000

Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Manobre

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Mà d'obra:
A0140000

0,97800

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

DESPESES AUXILIARS

K218A410

0,97800
0,97800

Subtotal...

P- 54

11,46000

0,17190

Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

Manobre

Import

1,50%

Unitats
Mà d'obra:
A0140000

7,20000

1,50%

Unitats

P- 53

7,20000

0,250 /R x

4,57 €

Preu €
18,00000 =
Subtotal...

Parcial

Import

4,50000
4,50000

4,50000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

P- 55

m2

K218A415

1,50%

0,06750

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

4,56750

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,56750

Rend.: 1,000

Desmuntatge i acopi material, de cel ras registrable i
entramat de suport, per a posterior utilització
Unitats

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

8,22 €

Preu €

Parcial

18,00000 =

0,450 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 56

m2

K219CC11

8,10000

0,12150

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

8,22150

COST EXECUCIÓ MATERIAL

8,22150

Rend.: 1,000

Enderroc de vorera de panot, amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

7,27 €

Preu €

Parcial

h

Manobre

0,200 /R x

18,00000 =

3,60000

A0150000

h

Manobre especialista

0,100 /R x

20,20000 =

2,02000

Subtotal...
h

Compressor amb dos martells pneumàtics

5,62000

15,65000 =

0,100 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m2

K21A3011

h

5,62000

1,56500
1,56500

1,56500
0,08430

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

7,26930

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,26930

Rend.: 1,000

Arrencada de full i bastiment de porta interior amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Manobre

Import

1,50%

Unitats
Mà d'obra:
A0140000

8,10000

1,50%

Unitats

P- 57

8,10000

Mà d'obra:
A0140000

Maquinària:
C1101200

Import

0,500 /R x

9,14 €

Preu €

Parcial

18,00000 =
Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

Import

9,00000
9,00000

9,00000

1,50%

0,13500

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

9,13500
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 58

m2

K21A3015

Rend.: 1,000

Desmuntatge i acopi de material de fusteria alumini,
per posterior utilització, inclòs envidrament, tapetes i
accessoris
Unitats

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

12,79 €

Preu €

Parcial

18,00000 =

0,700 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 59

m

K21B1011

12,60000
12,60000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

12,78900

COST EXECUCIÓ MATERIAL

12,78900

Rend.: 1,000

6,27 €

Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 120 cm
d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a soldador

0,050 /R x

24,00000 =

1,20000

A0135000

h

Ajudant soldador

0,050 /R x

21,00000 =

1,05000

A0140000

h

Manobre

0,200 /R x

18,00000 =

3,60000

Subtotal...
h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

5,85000

6,61000 =

0,050 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m2

K21B30TM

0,33050

0,33050

1,50%

0,08775
6,26825

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,26825

Rend.: 1,000

Arrencada de paviment reixa metàl·lica tipus tramex,
inclòs perfils metàl.lics d'estructura de suport, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

11,62 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a soldador

0,100 /R x

24,00000 =

2,40000

A0135000

h

Ajudant soldador

0,100 /R x

21,00000 =

2,10000

A0140000

h

Manobre

0,350 /R x

18,00000 =

6,30000

Subtotal...
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

5,85000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats

h

Import

0,33050

Mà d'obra:
A0125000

Maquinària:
C200S000

12,60000
0,18900

Mà d'obra:
A0125000

Maquinària:
C200S000

Import

1,50%

Unitats

P- 60

9,13500

0,100 /R x

6,61000 =

10,80000
0,66100

Import

10,80000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 61

u

K21W0001

0,66100
1,50%

0,16200

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

11,62300

COST EXECUCIÓ MATERIAL

11,62300

Rend.: 1,000

Desmuntatge i /o desplaçament d'instal.lacions
electricitat, lampisteria, telecomunicacions, protecció
incendis, anti-intrusió, audiovisual i/o qualsevol altra
instal.lació necessària per a la bona execucio de l'obra,
col.locat en nova ubicació i en funcionament,
totalment acabat

664,00 €

Preu €

Unitats
h

Oficial 1a col·locador

16,000 /R x

23,50000 =

376,00000

A0140000

h

Manobre

16,000 /R x

18,00000 =

288,00000

u

K21W0002

Mà d'obra:
A0127000

h

A0140000

h

m

COST EXECUCIÓ MATERIAL

664,00000

Rend.: 1,000

Desmuntatge
i
desplaçament
d'instal.lacions
climatització, col.locat en nova ubicació
i en
funcionament, inclòs p.p. aportació material per a
canonades iguals a existents, desaigüe, regates i
revestiments, totalment acabat

830,00 €

Preu €

h

Parcial

Oficial 1a col·locador

20,000 /R x

23,50000 =

470,00000

Manobre

20,000 /R x

18,00000 =

360,00000
830,00000

830,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

830,00000

Rend.: 1,000

Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària,
amb disc de carborúndum

Manobre especialista

830,00000

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Mà d'obra:
A0150000

664,00000

664,00000

Subtotal...

K21Z2760

664,00000

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats

P- 63

Parcial

Mà d'obra:
A0127000

Subtotal...

P- 62

0,66100

0,200 /R x

4,75 €

Preu €
20,20000 =
Subtotal...

Parcial

Import

4,04000
4,04000

4,04000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Maquinària:
C200B000

UA
h

DESCRIPCIÓ
Talladora amb disc de carborúndum

PREU
3,26000 =

0,200 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 64

m3

K2R540E0

m3

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

4,75260

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,75260

Rend.: 1,000

22,61 €

Preu €
22,61000 =

1,000 /R x

Subtotal...

P- 65

m3

K2RA63G0

t

m2

K4D3D503

22,61000
22,61000

22,61000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

22,61000

Rend.: 1,000

18,00 €

Preu €

1,000

18,00000 =

x

Subtotal...

P- 66

Import

22,61000

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Parcial

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Materials:
B2RA63G0

0,65200
0,06060

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5
m3 de capacitat

Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

0,65200
1,50%

Unitats
Maquinària:
C1RA2500

0,65200

Parcial

Import

18,00000

18,00000

18,00000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

18,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

18,00000

Rend.: 1,000

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta
de pi, per a bigues de directriu recta, a una alçària <= 3
m
Unitats

26,04 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,500 /R x

22,00000 =

11,00000

A0133000

h

Ajudant encofrador

0,500 /R x

19,00000 =

9,50000

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

Materials:
B0A14300

kg

Filferro recuit de diàmetre 3 mm

B0A31000

kg

Clau acer

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

B0D31000

m3

B0D625A0

cu

B0D71120

m2

B0DZA000

l

20,50000

0,200

x

1,11000 =

0,22200

0,1501

x

1,36000 =

0,20414

1,199

x

0,34000 =

0,40766

Llata de fusta de pi

0,0029

x

245,76000 =

0,71270

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos
Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos
Desencofrant

0,0302

x

9,91000 =

0,29928

1,150

x

2,59000 =

2,97850

0,080

x

2,51000 =

0,20080

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 67

m2

K652315X

5,02508

5,02508

2,50%

0,51250

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

26,03758

COST EXECUCIÓ MATERIAL

26,03758

Rend.: 1,000

Envà de plaques de guix laminat format per estructura
senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 85,5 mm,
muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals
de 48 mm d'amplària, 1 placa stàndard (A) de 12,5 mm
de gruix en cada cara, i làmina acústica intermitja
Tecsound FT50, fixades mecànicament
Unitats

44,93 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,350 /R x

23,50000 =

8,22500

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,120 /R x

21,00000 =

2,52000

Subtotal...

10,74500

Materials:
B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

0,420

x

9,30000 =

3,90600

B0A4A400

cu

Visos galvanitzats

0,120

x

2,11000 =

0,25320

B0A61600

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

6,000

x

0,15000 =

0,90000

B0CC1310

m2

2,060

x

4,38000 =

9,02280

B6B11211

m

3,675

x

0,88000 =

3,23400

B6B12211

m

0,9975

x

0,86000 =

0,85785

B6BZ1A10

m

0,470

x

0,50000 =

0,23500

B7C9H5AC

m2

1,020

x

4,30000 =

4,38600

B7J500ZZ

kg

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520
Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària
Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària
Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat
Placa semirígida de llana mineral de vidrer, de 45 mm
de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036
W/mK i resistència tèrmica >= 1,25 m2.K/W
Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,800

x

1,07000 =

0,85600

B7JZ00E1

m

4,000

x

0,07000 =

0,28000

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

20,50000

Import

10,74500
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
B7V44H90

UA
m2

DESCRIPCIÓ
Manta acústica,tipus Tecsound FT50 de Soprema o
similar, de 12,5mm de gruix, amb làmina de deltre
porós i una làmina alta densitat de material acústic de
base polimèrica sense asfalt

PREU
1,030

9,80000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 68

m2

K652320X

10,09400

34,02485
1,50%

0,16118

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

44,93103

COST EXECUCIÓ MATERIAL

44,93103

Rend.: 1,000

Envà de plaques de guix laminat format per estructura
senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 137,5 mm,
muntants cada 400 mm de 100 mm d'amplària i canals
de 100 mm d'amplària, 1 placa stàndard (A) de 12,5
mm de gruix en cada cara, i làmina acústica intermitja
Tecsound FT50, fixades mecànicament
Unitats

48,97 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,400 /R x

23,50000 =

9,40000

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,150 /R x

21,00000 =

3,15000

Subtotal...

12,55000

Materials:
B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

0,420

x

9,30000 =

3,90600

B0A4A400

cu

Visos galvanitzats

0,120

x

2,11000 =

0,25320

B0A61600

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

6,000

x

0,15000 =

0,90000

B0CC1310

m2

2,060

x

4,38000 =

9,02280

B6B11511

m

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520
Muntant planxa acer galv.params.vert.,ampl.=100mm

B6B12511

m

Canal planxa acer galv.params.horitz.,ampl.=100mm

B6BZ1A10

m

B7C9H5AC

m2

B7J500ZZ

kg

B7JZ00E1

m

B7V44H90

m2

34,02485

3,675

x

1,36000 =

4,99800

0,9975

x

1,30000 =

1,29675

Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat
Placa semirígida de llana mineral de vidrer, de 45 mm
de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036
W/mK i resistència tèrmica >= 1,25 m2.K/W
Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,470

x

0,50000 =

0,23500

1,020

x

4,30000 =

4,38600

0,800

x

1,07000 =

0,85600

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat
Manta acústica,tipus Tecsound FT50 de Soprema o
similar, de 12,5mm de gruix, amb làmina de deltre
porós i una làmina alta densitat de material acústic de
base polimèrica sense asfalt

4,000

x

0,07000 =

0,28000

1,030

x

9,80000 =

10,09400

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

36,22775

Import

12,55000

36,22775

1,50%

0,18825

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

48,96600

COST EXECUCIÓ MATERIAL

48,96600
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 69

K7C29552

m2

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50
mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 1,613 i 1,471 m2.K/W, amb la
superfície llisa i cantell recte, col·locada amb adhesiu
de formulació específica

PREU
Rend.: 1,000

Unitats
Mà d'obra:
A0122000

h

A0140000

h

11,56 €

Preu €

Parcial

Oficial 1a paleta

0,080 /R x

22,00000 =

1,76000

Manobre

0,040 /R x

18,00000 =

0,72000

Subtotal...
Materials:
B0911200

kg

B7C29550

m2

Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic
compatible amb el poliestirè
Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència
tèrmica entre 1,613 i 1,471 m2.K/W, amb la superfície
llisa i cantell recte

2,48000

0,315

x

4,41000 =

1,38915

1,050

x

7,29000 =

7,65450

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 70

m2

K8122112

h

A0149000

h

kg

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

11,56085

COST EXECUCIÓ MATERIAL

11,56085

Rend.: 1,000

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

11,47 €

Preu €

Parcial

Oficial 1a guixaire

0,253 /R x

23,50000 =

5,94550

Manobre guixaire

0,127 /R x

19,50000 =

2,47650

D07J1100

m3

Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1
Pasta de guix B1

8,42200

0,798

x

0,12000 =

0,09576

0,0235

x

116,69700 =

2,74238

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 71

K81ZA4F0

m

9,04365
0,03720

Subtotal...
Materials:
B0521200

2,48000

1,50%

Unitats
Mà d'obra:
A0129000

9,04365

Import

2,83814

Import

8,42200

2,83814

2,50%

0,21055

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

11,47069

COST EXECUCIÓ MATERIAL

11,47069

Rend.: 1,000

3,86 €

Protecció d'aresta amb cantonera d'acer galvanitzat
amb cantell rom de 4 mm, per a un gruix de
revestiment de 15 mm
Unitats

Preu €

Parcial

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Mà d'obra:
A0122000

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

h

Oficial 1a paleta

0,060 /R x

22,00000 =

1,32000

A0140000

h

Manobre

0,030 /R x

18,00000 =

0,54000

Subtotal...
Materials:
B81ZA4F0

m

Cantonera per a arrebossats i enguixats de material
acer galvanitzat per a arestes, amb cantell rom de 4
mm, per a un gruix de revestiment de 15 mm

1,020

1,86000

1,93000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 72

m2

K83E2NTR

1,86000

1,96860

1,96860

1,96860

1,50%

0,02790

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

3,85650

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,85650

Rend.: 1,000

Extradossat de plaques de guix laminat format per
estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'extradossat de 60,5 mm, muntants cada 400 mm de
48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb
1 placa tipus standard (A) de 12,5 mm de gruix, fixades
mecànicament

29,09 €

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,250 /R x

23,50000 =

5,87500

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,080 /R x

21,00000 =

1,68000

Subtotal...

7,55500

Materials:
B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

0,360

x

9,30000 =

3,34800

B0A4A400

cu

Visos galvanitzats

0,060

x

2,11000 =

0,12660

B0A61600

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

3,000

x

0,15000 =

0,45000

B0CC1310

m2

1,030

x

4,38000 =

4,51140

B6B11211

m

3,500

x

0,88000 =

3,08000

B6B12211

m

0,950

x

0,86000 =

0,81700

B6BZ1A10

m

0,470

x

0,50000 =

0,23500

B7C9H5AC

m2

1,030

x

4,30000 =

4,42900

B7J500ZZ

kg

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520
Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària
Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària
Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat
Placa semirígida de llana mineral de vidrer, de 45 mm
de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036
W/mK i resistència tèrmica >= 1,25 m2.K/W
Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

4,000

x

1,07000 =

4,28000

B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

2,000

x

0,07000 =

0,14000

Subtotal...

21,41700

Import

7,55500

21,41700

ADECUACIÓ ACCESSIBILITAT, RITE I ACÚSTICA
EN PB A L´ESCOLA DE MÚSICA D´ALCANAR
c/ Méndez Núñez, 0
43530 ALCANAR

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 27/04/20

49

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

P- 73

m2

K842G8MU

1,50%

0,11333

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

29,08533

COST EXECUCIÓ MATERIAL

29,08533

Rend.: 1,000

Muntatge de Cel ras registrable de plaques d'escaiola,
amb cantell recte, per a perfils de 15mm, de 600x 600
mm i 18 a 21 mm de gruix, col·locat amb estructura
d'acer galvanitzat vista formada per perfils principals
en forma de T invertida de 15 mm de base cada 1,2 m
per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió
cada 1,2 m i perfils secundaris formant retícula, amb
aportació de 30% del material, per a una alçària de cel
ras de 3 m com a màxim

14,37 €

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,200 /R x

23,50000 =

4,70000

A013M000

h

Ajudant muntador

0,200 /R x

20,00000 =

4,00000

Subtotal...
Materials:
B842G834

m2

B84ZD510

m2

Placa de llana mineral de roca compactada per a cel
ras, acabat superficial amb vel de vidre blanc, amb
cantell rebaixat (E) per a perfils de 15mm segons
norma UNE-EN 13964, de 600x 600 mm i de 18 a 21
mm de gruix, amb un coeficient d'absorció acústica
ponderat de 0,9 a 1 segons UNE-EN ISO 11654,
resistència a la humitat 100% i reacció al foc A1
Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de
plaques de 600x600 mm formada per perfils principals
en forma de T invertida de 15 mm de base col·locats
cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant
retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat,
suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de
fins a 14 kg

8,70000

0,300

x

14,78000 =

4,43400

0,300

x

3,70000 =

1,11000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

5,54400

Import

8,70000

5,54400

1,50%

0,13050

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

14,37450

COST EXECUCIÓ MATERIAL

14,37450

ADECUACIÓ ACCESSIBILITAT, RITE I ACÚSTICA
EN PB A L´ESCOLA DE MÚSICA D´ALCANAR
c/ Méndez Núñez, 0
43530 ALCANAR

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 27/04/20
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 74

K8443220

m2

Cel ras continu supes, acústic, tipus Rigitone 8-18Q de
Placo o similar, a menys de 3m, Sistema Placo Silence
´´PLACO´´, constituït per Estructura metàl.lica de
perfils primaris i perfils secundaris Rigi 60 ´´PLACO´´;
una capa de placa acústicas de guix laminat, Rigitone
8/18 Q ´´PLACO´´, amb perforacions circulars i amb les
vores afinades, 1188x1998x12,5 m, llana de fibra de
vidre Arena Absorció de 40mm d gruix, inclòs fixacions
per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació
de les plaques, pasta de fraguat en pols Vario
´´PLACO´´, cinta microperforada, de paper, ´´PLACO´´,
sellador neutre e incolor Rikombi ´´PLACO´´ i
accessoris de muntatge, inclou resolució de trobades i
punts singulars , i placa llisa en tabiques verticals

PREU
Rend.: 1,000

Unitats

48,38 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,400 /R x

23,50000 =

9,40000

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,350 /R x

21,00000 =

7,35000

Subtotal...

16,75000

Materials:
B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

0,180

x

9,30000 =

1,67400

B0CC1310

m2

0,320

4,38000 =

1,40160

B0CCRI18

m2

0,750

x

22,30000 =

16,72500

B7C9H5M0

m2

1,020

x

6,20000 =

6,32400

B7J500ZZ

kg

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520
Placa de guix laminat fonoabsorvent, tipus Rigitone
8-18Q de placo o similar, de 12,5 mm gruix, amb vora
afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520
Panell de llana de fibra de vidre ,tipus Arena absorció,
amb un vel negre de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència
tèrmica >= 1,081 m2.K/W
Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

x

0,4725

x

1,07000 =

0,50558

B7JZ00E1

m

1,890

x

0,07000 =

0,13230

B84Z5610

m2

1,000

x

4,62000 =

4,62000

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat
Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a
cel ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils col·locats cada 600 mm com a màxim , per a
fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2
m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

31,38248

Import

16,75000

31,38248

1,50%

0,25125

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

48,38373

COST EXECUCIÓ MATERIAL

48,38373

ADECUACIÓ ACCESSIBILITAT, RITE I ACÚSTICA
EN PB A L´ESCOLA DE MÚSICA D´ALCANAR
c/ Méndez Núñez, 0
43530 ALCANAR

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 27/04/20
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 75

K8443230

m2

Sostre acústic composat per perfileria vista T24
Ecophon Connect color blanc NCS S 0500-N i placa
desmuntable ECOPHON MASTER A TECH
1200x600mm y 40mm de gruix, fabricada amb llana de
vidre contenint un alt percentatje de material reciclat
Post Consumer, amb la superficie vista amb un
revestiment AKUTEX FT color White Frost (NCS S
0500-N) amb una reflectancia lumínica del 85%, que
permet la seva neteja en humit, part posterior coberta
amb un tissú de fibra de vidre i cantells rectes i
tractats; amb pes aproximat del sistema de 5 Kg/m²,
assajat segons ISO 16000 de determinació de VOC,
complint els requisits de la Clase A segons Decret
num. 2011-321 francés; amb plaques intal.lades
d'acord al diagrama d'instal.lació M56, que recomana
Ecophon, degut al seu format i sistema de fixació. El
sistema garantitza una absorció acústica clase A (?w
1,00 con O.d.s. de 200mm) segons norma EN ISO
11654, valor de AC 200 d'acord amb ASTM E-1110.
Está classificat com A2-s1,d0 segons norma EN
13501-1 de reacció al foc. Compta amb EPD según
ISO 14025/EN 15804, i és totalment reciclable

PREU
Rend.: 1,000

57,55 €

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,300 /R x

23,50000 =

7,05000

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,300 /R x

21,00000 =

6,30000

Subtotal...
Materials:
K844MASC

m2

Sostre acústic composat per perfileria vista T24
Ecophon Connect color blanc NCS S 0500-N i placa
desmuntable ECOPHON MASTER A TECH
1200x600mm y 40mm de gruix, fabricada amb llana de
vidre contenint un alt percentatje de material reciclat
Post Consumer, amb la superficie vista amb un
revestiment AKUTEX FT color White Frost (NCS S
0500-N) amb una reflectancia lumínica del 85%, que
permet la seva neteja en humit, part posterior coberta
amb un tissú de fibra de vidre i cantells rectes i
tractats; amb pes aproximat del sistema de 5 Kg/m²,
assajat segons ISO 16000 de determinació de VOC,
complint els requisits de la Clase A segons Decret
num. 2011-321 francés; amb plaques intal.lades
d'acord al diagrama d'instal.lació M56, que recomana
Ecophon, degut al seu format i sistema de fixació. El
sistema garantitza una absorció acústica clase A (?w
1,00 con O.d.s. de 200mm) segons norma EN ISO
11654, valor de AC 200 d'acord amb ASTM E-1110.
Está classificat com A2-s1,d0 segons norma EN
13501-1 de reacció al foc. Compta amb EPD según
ISO 14025/EN 15804, i és totalment reciclable

1,000

x

13,35000

44,00000 =

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

Import

13,35000

44,00000

44,00000

44,00000

1,50%

0,20025

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

57,55025

ADECUACIÓ ACCESSIBILITAT, RITE I ACÚSTICA
EN PB A L´ESCOLA DE MÚSICA D´ALCANAR
c/ Méndez Núñez, 0
43530 ALCANAR

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 27/04/20
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 76

u

K844SOLO

57,55025

Rend.: 1,000

Panell acústic unitari, Ecophon Solo Square, de
120*120cm, composat subjecció connect ajustabled d'
Ecophon, 4 cables acerats, i peces de subjecció panell
Connect Helicoïdal, i placa ECOPHON MASTER A
TECH 1200x1200mm i 40mm de gruix, fabricada amb
llana de vidre contenint un alt percentatje de material
reciclat Post Consumer, amb revestiment AKUTEX FT
color White Frost (NCS S 0500-N) amb una
reflectancia lumínica del 85%, en les dues cares, que
permet la seva neteja en humit, cantells rectes i
tractats; amb pes aproximat del sistema de 6,5 Kg/ut,
assajat segons ISO 16000 de determinació de VOC,
complint els requisits de la Clase A segons Decret
num. 2011-321 francés; amb plaques intal.lades
d'acord al diagrama d'instal.lació 402, que recomana
Ecophon, degut al seu format i sistema de fixació. El
sistema garantitza una absorció acústica clase A (?w
1,00 con O.d.s. de 200mm) segons norma EN ISO
11654, valor de AC 200 d'acord amb ASTM E-1110.
Está classificat com A2-s1,d0 segons norma EN
13501-1 de reacció al foc. Compta amb EPD según
ISO 14025/EN 15804, i és totalment reciclable

183,07 €

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,400 /R x

23,50000 =

9,40000

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,400 /R x

21,00000 =

8,40000

Subtotal...
Materials:
D884SOLO

u

Panell acústic unitari, Ecophon Solo Square, de
120*120cm, composat subjecció connect ajustabled d'
Ecophon, 4 cables acerats, i peces de subjecció panell
Connect Helicoïdal, i placa ECOPHON MASTER A
TECH 1200x1200mm i 40mm de gruix, fabricada amb
llana de vidre contenint un alt percentatje de material
reciclat Post Consumer, amb revestiment AKUTEX FT
color White Frost (NCS S 0500-N) amb una
reflectancia lumínica del 85%, en les dues cares, que
permet la seva neteja en humit, cantells rectes i
tractats; amb pes aproximat del sistema de 6,5 Kg/ut,
assajat segons ISO 16000 de determinació de VOC,
complint els requisits de la Clase A segons Decret
num. 2011-321 francés; amb plaques intal.lades
d'acord al diagrama d'instal.lació 402, que recomana
Ecophon, degut al seu format i sistema de fixació. El
sistema garantitza una absorció acústica clase A (?w
1,00 con O.d.s. de 200mm) segons norma EN ISO
11654, valor de AC 200 d'acord amb ASTM E-1110.
Está classificat com A2-s1,d0 segons norma EN
13501-1 de reacció al foc. Compta amb EPD según
ISO 14025/EN 15804, i és totalment reciclable

1,000

x

165,00000 =

Subtotal...

17,80000

Import

17,80000

165,00000

165,00000

165,00000

ADECUACIÓ ACCESSIBILITAT, RITE I ACÚSTICA
EN PB A L´ESCOLA DE MÚSICA D´ALCANAR
c/ Méndez Núñez, 0
43530 ALCANAR

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

P- 77

m2

K868AKWC

1,50%

0,26700

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

183,06700

COST EXECUCIÓ MATERIAL

183,06700

Rend.: 1,000

Sistema de panells acústics de paret ECOPHON
AKUSTO WALL C / TECH 2700x600mm i 40mm de
gruixr emmarcats amb Ecophon Connect Marc
perimetral Thinline color Gris 03 S 1500-N, amb
panells de llana de vidre amb un alto % de material
reciclat, amb suuperfície vista amb revestiment
TEXONA color Sea Salt (NCS S 0500-N) amb una
reflectància lumínica del 81%, que permete neteja en
sec, i coberta amb un tisú de fibra de vidre en la part
posterior i amb part dels cantells longitudinals
revestits amb TEXONA permetent col.locar els panells
junts. Assajat segons ISO 16000 de determinació de
VOC, complint els requisits de la Classe A segons
Decret num 2011-321 francés. Els panells s'instal.laran
d'acord al diagrama d'instal.lació M356, que recomana
Ecophon, degut al seu format i sistema de fixació. El
sistema garantitza una absorció acústica classe A (?w
1,00 con O.d.s. de 43mm) segons norma EN ISO
11654, valor de AC 240 d'acord amb ASTM E-1110.
Está classificado com a A2-s1,d0 segons norma EN
13501-1 de reacció al foc i és totalment reciclable.

129,99 €

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012A000

h

Oficial 1a fuster

0,350 /R x

24,00000 =

8,40000

A013A000

h

Ajudant fuster

0,350 /R x

21,00000 =

7,35000

Subtotal...
Materials:
B868AKWC

m2

Sistema de panells acústics de paret ECOPHON
AKUSTO WALL C / TECH 2700x600mm i 40mm de
gruixr emmarcats amb Ecophon Connect Marc
perimetral Thinline color Gris 03 S 1500-N, amb
panells de llana de vidre amb un alto % de material
reciclat, amb suuperfície vista amb revestiment
TEXONA color Sea Salt (NCS S 0500-N) amb una
reflectància lumínica del 81%, que permete neteja en
sec, i coberta amb un tisú de fibra de vidre en la part
posterior i amb part dels cantells longitudinals
revestits amb TEXONA permetent col.locar els panells
junts. Assajat segons ISO 16000 de determinació de
VOC, complint els requisits de la Classe A segons
Decret num 2011-321 francés. Els panells s'instal.laran
d'acord al diagrama d'instal.lació M356, que recomana
Ecophon, degut al seu format i sistema de fixació. El
sistema garantitza una absorció acústica classe A (?w
1,00 con O.d.s. de 43mm) segons norma EN ISO
11654, valor de AC 240 d'acord amb ASTM E-1110.
Está classificado com a A2-s1,d0 segons norma EN
13501-1 de reacció al foc i és totalment reciclable.

1,000

x

114,00000 =

Subtotal...

15,75000

Import

15,75000

114,00000

114,00000

114,00000

ADECUACIÓ ACCESSIBILITAT, RITE I ACÚSTICA
EN PB A L´ESCOLA DE MÚSICA D´ALCANAR
c/ Méndez Núñez, 0
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

P- 78

m2

K898K2A0

1,50%

0,23625

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

129,98625

COST EXECUCIÓ MATERIAL

129,98625

Rend.: 1,000

Pintat de parament vert./horitz. de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat
Unitats

Mà d'obra:
A012D000

h

A013D000

h

Oficial 1a pintor
Ajudant pintor

4,96 €

Preu €

Parcial

0,125 /R x

22,00000 =

2,75000

0,015 /R x

19,00000 =

0,28500

Subtotal...
Materials:
B89ZPD00

kg

Pintura plàstica per a interiors

B8ZA1000

kg

Segelladora

3,03500

0,3978

x

3,08000 =

1,22522

0,153

x

4,25000 =

0,65025

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 79

m2

K9361560

1,87547

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

4,95600

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,95600

Rend.: 1,000

Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de
gruix 10 cm, abocat des de camió

12,17 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a paleta

0,100 /R x

22,00000 =

2,20000

A0140000

h

Manobre

0,200 /R x

18,00000 =

3,60000

Subtotal...
Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,87547
0,04553

Unitats

m3

3,03500

1,50%

Mà d'obra:
A0122000

Materials:
B064300C

Import

0,103

x

5,80000

61,04000 =

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

Import

5,80000

6,28712

6,28712

6,28712

1,50%

0,08700

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

12,17412

COST EXECUCIÓ MATERIAL

12,17412

ADECUACIÓ ACCESSIBILITAT, RITE I ACÚSTICA
EN PB A L´ESCOLA DE MÚSICA D´ALCANAR
c/ Méndez Núñez, 0
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 80

K9B393CL

UA
m

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Paviment amb franja linial, de fins a 20cm amplada
com a màxim, amb peces de pedra natural calcària
nacional amb una cara polida i abrillantada, preu mitjà,
de 30 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locada a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10
Unitats

35,56 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,300 /R x

23,50000 =

7,05000

A0140000

h

Manobre

0,250 /R x

18,00000 =

4,50000

Subtotal...
Materials:
B0G19L04

m2

B9CZ2000

kg

D070A4D1

m3

11,55000

Pedra calcària nacional amb una cara polida i
abrillantada, preu mitjà, de 30 mm de gruix amb aresta
viva a les quatre vores
Beurada de color

0,220

x

78,12000 =

17,18640

0,350

x

0,92000 =

0,32200

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

0,040

x

158,23195 =

6,32928

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 81

m2

K9Z4AA16

h

A0134000

h

Ajudant ferrallista

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

35,56093

COST EXECUCIÓ MATERIAL

35,56093

Rend.: 1,000

3,55 €

Preu €

Parcial

0,022 /R x

22,00000 =

0,48400

0,022 /R x

19,00000 =

0,41800

Subtotal...
Materials:
B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

B0B34134

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

23,83768
0,17325

Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Oficial 1a ferrallista

11,55000

1,50%

Unitats
Mà d'obra:
A0124000

23,83768

Import

0,90200

0,0184

x

1,22000 =

0,02245

1,200

x

2,18000 =

2,61600

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

2,63845

Import

0,90200

2,63845

1,50%

0,01353

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

3,55398

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,55398

ADECUACIÓ ACCESSIBILITAT, RITE I ACÚSTICA
EN PB A L´ESCOLA DE MÚSICA D´ALCANAR
c/ Méndez Núñez, 0
43530 ALCANAR
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56

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 82

KAF8KDMU

UA
u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Muntatge de balconera i portes d'alumini, col·locada
sobre bastiment de base, amb dues fulles batents i 6
fixes, per a un buit d'obra aproximat de 310x252 cm,
existent i acopiat, amb aportació de material per a
adecuació a nova posició, totalment instal.lat
Unitats

184,90 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

2,000 /R x

23,50000 =

47,00000

A013M000

h

Ajudant muntador

2,000 /R x

20,00000 =

40,00000

Subtotal...
Materials:
B7J50010

dm3

B7J50090

dm3

BAF4K67L

m2

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent
Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent
Balconera d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, amb dues fulles corredisses elevables, per a un
buit d'obra de 5 a 6,49 m2 de superfície, elaborada
amb perfils de preu superior, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

87,00000

0,180

x

14,13000 =

2,54340

0,550

x

11,96000 =

6,57800

0,200

x

433,03000 =

86,60600

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

95,72740

Import

87,00000

95,72740

2,50%

2,17500

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

184,90240

COST EXECUCIÓ MATERIAL

184,90240
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1

NÚMERO

CODI

P- 1

1A231380

u

Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta d'una llum de bastiment
aproximada de 80x200 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta
(TRES-CENTS CATORZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

314,60 €

P- 2

1A231390

u

P-915.-Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta d'una llum de
bastiment aproximada de 90x200 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta
(TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

335,16 €

P- 3

E93A5570

m2

Llosa de 5 cm de gruix amb formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm
(SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

7,95 €

P- 4

E9E1D215

m2

Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3
cm de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de
color amb ciment blanc de ram de paleta
(VINT-I-SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

27,03 €

P- 5

EE42Q612

m

Conducte circular de fibra de vidre de 100 mm a 200 mm de diàmetre, muntat superficialment
GSI-M0 de S&P Aïllant acustic, equivalent o superior.
(TRETZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

13,21 €

P- 6

EE51D0BD

m2

Formació de conducte rectangular de placa de llana mineral de roca (MW) per a aïllaments (106 a
115 kg/m3), de 25 mm de gruix, amb paper kraft-alumini per la cara externa i tel natural per l'altra
cara, amb atenuació acústic, tipus pannel de llana mineral CLIMAVER A2 DECO COLOR,
equivalent o superior, conforme a la norma UNE EN 14303 recobert per la seva cara exterior per
un complex teixit d'alumini i amb teixit acùstic assajat contra la no proliferació bacteriana, d'alta
resistenca mecánica, per la seva cara interior. Reacció al foc (Euroclases) EN 13501-1 A2-s1,d0,
col.locat encastat a fals sostre.
(TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

39,81 €

P- 7

EE51D0BN

m2

Formació de conducte rectangular de placa de llana mineral de roca (MW) per a aïllaments (106 a
115 kg/m3), de 25 mm de gruix, amb paper kraft-alumini per la cara externa i tel natural per l'altra
cara, amb atenuació acústic, tipus pannel de llana mineral CLIMAVER NETO, equivalent o
superior, conforme a la norma UNE EN 14303 recobert per la seva cara exterior per un complex
teixit d'alumini i amb teixit acùstic assajat contra la no proliferació bacteriana, d'alta resistenca
mecánica, per la seva cara interior. Reacció al foc (Euroclases) EN 13501-1 A2-s1,d0, col.locat
encastat a fals sostre.
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

24,23 €

P- 8

EEK11A3D

u

Reixa impulsió/extracció 350x150mm, Koolair 20-45-H-O+MM, equivalent o superior, amb lames
horizontals a 45º amb comporta reguladora i marc de montaje i tots el accesoris necessaris per la
seva col.locació, instal.lada
(CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

50,22 €

P- 9

EEK11D3D

u

Reixa impulsió/extracció 500x150mm, Koolair 20-45-H-O+MM, equivalent o superior, amb lames
horizontals a 45º amb comporta reguladora i marc de montaje i tots el accesoris necessaris per la
seva col.locació, instal.lada
(SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

62,80 €

P- 10

EEK11D71

u

Reixa impulsió/extracció 300x200mm, Koolair 20-45-H-O+MM, equivalent o superior, amb lames
horizontals a 45º amb comporta reguladora i marc de montaje i tots el accesoris necessaris per la
seva col.locació, instal.lada
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

55,30 €

P- 11

EEK11G21

u

Reixa impulsió/extracció 200x100mm, Koolair 20-45-H-O+MM, equivalent o superior, amb lames
horizontals a 45º amb comporta reguladora i marc de montaje i tots el accesoris necessaris per la
seva col.locació, instal.lada.
(TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

36,95 €

P- 12

EEK17Q48

u

Reixa impulsió/extracció 250x150mm, Koolair 20-45-H-O+MM, equivalent o superior, amb lames
horizontals a 45º amb comporta reguladora i marc de montaje i tots el accesoris necessaris per la
seva col.locació, instal.lada.
(QUARANTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

42,18 €
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P- 13

EEKS501E

u

Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària, 200 mm d'alçària i
1000 mm de llargària, amb 1 cel·la de llana mineral i xapa resonadora d'acer galvanitzat amb
protecció de vel de seda de vidre, de 100 mm de gruix, KOOLAIR PAK900 200x200mm,col.
equivalent o superior
(CENT TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

137,30 €

P- 14

EEKS511E

u

Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària, 200 mm d'alçària i
1500 mm de llargària, amb 1 cel·la de llana mineral i xapa resonadora d'acer galvanitzat amb
protecció de vel de seda de vidre, de 100 mm de gruix, KOOLAIR PAK1500 200x200mm,col.
equivalent o superior
(CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

188,17 €

P- 15

EEKS521E

u

Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 300 mm d'amplària, 200 mm d'alçària i
1500 mm de llargària, amb 1 cel·la de llana mineral i xapa resonadora d'acer galvanitzat amb
protecció de vel de seda de vidre, de 100 mm de gruix, KOOLAIR PAK1500 300x200mm,col.
equivalent o superior
(DOS-CENTS DINOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

219,58 €

P- 16

EEKT24A0

u

Silenciador circular de xapa llisa d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre de connexió i 1000
mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior,
inclosos elements de connexió, muntat superficialment tipus ASK-1 de Koolair, equivalent o
superior.
(CENT QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

115,62 €

P- 17

EEKT26A0

u

Silenciador circular de xapa llisa d'acer galvanitzat, de 160 mm de diàmetre de connexió i 1000
mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior,
inclosos elements de connexió, muntat superficialment, tipus ASK-1 de Koolair, equivalent o
superior.
(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

122,66 €

P- 18

EEMH2H20

u

Unitat de ventilació amb recuperador estàtic, cabal nominal de 2100 m3/h, estructura de tub d'acer
galvanitzat i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament,
configuració en 2 plantes, secció d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i
filtres plans d'eficàcies F7, secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i
filtre pla d'eficàcia M5, col.locada. Inclourà regulador manual de velocitat en els dos ventiladors,
silent-blocks, connexions amb junta elàstica, teulada de protecció a intemperie i boques d'aire
exterior amb pic i flauta i reixa insectes.
(SET MIL CENT NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

7.199,56 €

P- 19

EG151B22

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de protecció ip-54, muntada
superficialment
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

24,49 €

P- 20

EG21H81J

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
(CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

5,96 €

P- 21

EG22H811

m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat
(UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

1,73 €

P- 22

EG315334

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+)
segons norma CPR, tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissió fums, col·locat en tub
(DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

2,32 €

P- 23

EG415D9B

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus pia corba c, bipolar (2p), de
6000 a de poder de tall segons une-en 60898 i de 10 ka de poder de tall segons une-en 60947-2,
de 2 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din
(TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

32,46 €
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P- 24

EG42429H

u

Interruptor diferencial de la classe ac, gamma terciari, de 40 a d'intensitat nominal, bipolar (2p), de
sensibilitat 0,03 a, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic
de defecte, construït segons les especificacions de la norma une-en 61008-1, de 2 mòduls din de
18 mm d'amplària, muntat en perfil din
(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

84,74 €

P- 25

EG42439H

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0.3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic
de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
(NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

93,60 €

P- 26

EG49H005

u

Interruptor horari de programació diaria (24 hores) i setmanal (7 dies), per a obrir i tancar dos
circuits segons un programa establert, amb reserva de marxa de 150 hores, instal·lat
(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

84,23 €

P- 27

EG4R4850

u

Contactor de 230 V de tensió de control, 20 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 1
mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1
segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

44,96 €

P- 28

ELV1U015

u

Plataforma savaescales mecànica, tipus PH300 de Thyssenkrupp o similar, per a minusvàlids, de
800*1250mm, amb guia mural amb un recorregut màxim de 150 cm, embarcament doble a 180º,
elèctrica de 370w, i 300kg de pes, inclou fixacions, portes i proteccions, totalment connexionat, en
funcionament i legalitzat
(NOU MIL VUIT-CENTS QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

9.804,76 €

P- 29

H1411111

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
(CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

5,69 €

P- 30

H1421110

u

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
(CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

5,95 €

P- 31

H1423230

u

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169
(QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

4,90 €

P- 32

H1431101

u

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
(ZERO EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

0,24 €

P- 33

H1432012

u

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P- 34

H1441201

u

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

0,67 €

P- 35

H1453310

u

Parella de guants rentables i transpirables per a ús general, amb dits i palmell de nitril porós sobre
suport de punt de cotó, i subjecció elàstica al canell
(DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

2,12 €

P- 36

H1455710

u

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
(DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

2,69 €

P- 37

H145K153

u

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
(VINT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

20,38 €
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P- 38

H1462242

u

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques
(VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

25,89 €

P- 39

H1481131

u

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors
(ONZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

11,05 €

P- 40

H1488580

u

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348
(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

18,95 €

P- 41

H1521431

m

Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb
suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs
(SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

6,17 €

P- 42

H6AA2111

m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5
i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs
(DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

2,77 €

P- 43

HBBA1511

u

Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs
(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

18,51 €

P- 44

HBC1B001

m

Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i amb el desmuntatge
inclòs
(UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

1,20 €

P- 45

HM31161J

u

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

44,71 €

P- 46

HQUA1100

u

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball
(CENT UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

101,04 €

P- 47

JJV1INST

u

Jornada per a inspecció durant l'execució de les instal·lacions variades realitzades, segons
exigències del Projecte i del CTE
(SIS-CENTS EUROS)

600,00 €

P- 48

K2148134

m3

Enderroc de pilar de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor
(TRES-CENTS SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

307,77 €

P- 49

K2148234

m3

Enderroc de mur de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor
(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

164,29 €

P- 50

K2163511

m2

Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
(SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

6,39 €

P- 51

K21635TR

m2

Enderroc de trasdossat de plaques de cartró-guix, de fins a 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
(SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

7,31 €

P- 52

K2164771

m2

Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador
manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, inclòs revestiments superficials
(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

12,61 €

P- 53

K218A210

m2

Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
(CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

5,85 €
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P- 54

K218A410

m2

Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

4,57 €

P- 55

K218A415

m2

Desmuntatge i acopi material, de cel ras registrable i entramat de suport, per a posterior utilització
(VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

8,22 €

P- 56

K219CC11

m2

Enderroc de vorera de panot, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
(SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

7,27 €

P- 57

K21A3011

m2

Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor
(NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

9,14 €

P- 58

K21A3015

m2

Desmuntatge i acopi de material de fusteria alumini, per posterior utilització, inclòs envidrament,
tapetes i accessoris
(DOTZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

12,79 €

P- 59

K21B1011

m

Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 120 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor
(SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

6,27 €

P- 60

K21B30TM

m2

Arrencada de paviment reixa metàl·lica tipus tramex, inclòs perfils metàl.lics d'estructura de suport,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

11,62 €

P- 61

K21W0001

u

Desmuntatge i /o desplaçament d'instal.lacions electricitat, lampisteria, telecomunicacions,
protecció incendis, anti-intrusió, audiovisual i/o qualsevol altra instal.lació necessària per a la bona
execucio de l'obra, col.locat en nova ubicació i en funcionament, totalment acabat
(SIS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS)

664,00 €

P- 62

K21W0002

u

Desmuntatge i desplaçament d'instal.lacions climatització, col.locat en nova ubicació i en
funcionament, inclòs p.p. aportació material per a canonades iguals a existents, desaigüe, regates
i revestiments, totalment acabat
(VUIT-CENTS TRENTA EUROS)

830,00 €

P- 63

K21Z2760

m

Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum
(QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P- 64

K2R540E0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat
(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

22,61 €

P- 65

K2RA63G0

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
(DIVUIT EUROS)

18,00 €

P- 66

K4D3D503

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues de directriu recta, a una
alçària <= 3 m
(VINT-I-SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

26,04 €

P- 67

K652315X

m2

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 85,5 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm
d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa stàndard (A) de 12,5 mm de gruix en cada cara, i
làmina acústica intermitja Tecsound FT50, fixades mecànicament
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

44,93 €

P- 68

K652320X

m2

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 137,5 mm, muntants cada 400 mm de 100 mm
d'amplària i canals de 100 mm d'amplària, 1 placa stàndard (A) de 12,5 mm de gruix en cada cara,
i làmina acústica intermitja Tecsound FT50, fixades mecànicament
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

48,97 €

PREU

4,75 €
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P- 69

K7C29552

m2

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix, resistència a compressió >=
300 kPa, resistència tèrmica entre 1,613 i 1,471 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell recte,
col·locada amb adhesiu de formulació específica
(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

11,56 €

P- 70

K8122112

m2

Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1,
acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1
(ONZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

11,47 €

P- 71

K81ZA4F0

m

Protecció d'aresta amb cantonera d'acer galvanitzat amb cantell rom de 4 mm, per a un gruix de
revestiment de 15 mm
(TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

3,86 €

P- 72

K83E2NTR

m2

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 60,5 mm, muntants
cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus standard (A)
de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament
(VINT-I-NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

29,09 €

P- 73

K842G8MU

m2

Muntatge de Cel ras registrable de plaques d'escaiola, amb cantell recte, per a perfils de 15mm,
de 600x 600 mm i 18 a 21 mm de gruix, col·locat amb estructura d'acer galvanitzat vista formada
per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base cada 1,2 m per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m i perfils secundaris formant retícula, amb aportació de
30% del material, per a una alçària de cel ras de 3 m com a màxim
(CATORZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

14,37 €

P- 74

K8443220

m2

Cel ras continu supes, acústic, tipus Rigitone 8-18Q de Placo o similar, a menys de 3m, Sistema
Placo Silence ´´PLACO´´, constituït per Estructura metàl.lica de perfils primaris i perfils secundaris
Rigi 60 ´´PLACO´´; una capa de placa acústicas de guix laminat, Rigitone 8/18 Q ´´PLACO´´, amb
perforacions circulars i amb les vores afinades, 1188x1998x12,5 m, llana de fibra de vidre Arena
Absorció de 40mm d gruix, inclòs fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de
les plaques, pasta de fraguat en pols Vario ´´PLACO´´, cinta microperforada, de paper, ´´PLACO´´,
sellador neutre e incolor Rikombi ´´PLACO´´ i accessoris de muntatge, inclou resolució de trobades
i punts singulars , i placa llisa en tabiques verticals

48,38 €

PREU

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
P- 75

K8443230

m2

Sostre acústic composat per perfileria vista T24 Ecophon Connect color blanc NCS S 0500-N i
placa desmuntable ECOPHON MASTER A TECH 1200x600mm y 40mm de gruix, fabricada amb
llana de vidre contenint un alt percentatje de material reciclat Post Consumer, amb la superficie
vista amb un revestiment AKUTEX FT color White Frost (NCS S 0500-N) amb una reflectancia
lumínica del 85%, que permet la seva neteja en humit, part posterior coberta amb un tissú de fibra
de vidre i cantells rectes i tractats; amb pes aproximat del sistema de 5 Kg/m², assajat segons ISO
16000 de determinació de VOC, complint els requisits de la Clase A segons Decret num. 2011-321
francés; amb plaques intal.lades d'acord al diagrama d'instal.lació M56, que recomana Ecophon,
degut al seu format i sistema de fixació. El sistema garantitza una absorció acústica clase A (?w
1,00 con O.d.s. de 200mm) segons norma EN ISO 11654, valor de AC 200 d'acord amb ASTM
E-1110. Está classificat com A2-s1,d0 segons norma EN 13501-1 de reacció al foc. Compta amb
EPD según ISO 14025/EN 15804, i és totalment reciclable
(CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

57,55 €

P- 76

K844SOLO

u

Panell acústic unitari, Ecophon Solo Square, de 120*120cm, composat subjecció connect
ajustabled d' Ecophon, 4 cables acerats, i peces de subjecció panell Connect Helicoïdal, i placa
ECOPHON MASTER A TECH 1200x1200mm i 40mm de gruix, fabricada amb llana de vidre
contenint un alt percentatje de material reciclat Post Consumer, amb revestiment AKUTEX FT
color White Frost (NCS S 0500-N) amb una reflectancia lumínica del 85%, en les dues cares, que
permet la seva neteja en humit, cantells rectes i tractats; amb pes aproximat del sistema de 6,5
Kg/ut, assajat segons ISO 16000 de determinació de VOC, complint els requisits de la Clase A
segons Decret num. 2011-321 francés; amb plaques intal.lades d'acord al diagrama d'instal.lació
402, que recomana Ecophon, degut al seu format i sistema de fixació. El sistema garantitza una
absorció acústica clase A (?w 1,00 con O.d.s. de 200mm) segons norma EN ISO 11654, valor de
AC 200 d'acord amb ASTM E-1110. Está classificat com A2-s1,d0 segons norma EN 13501-1 de
reacció al foc. Compta amb EPD según ISO 14025/EN 15804, i és totalment reciclable
(CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)

183,07 €
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P- 77

K868AKWC

m2

Sistema de panells acústics de paret ECOPHON AKUSTO WALL C / TECH 2700x600mm i 40mm
de gruixr emmarcats amb Ecophon Connect Marc perimetral Thinline color Gris 03 S 1500-N, amb
panells de llana de vidre amb un alto % de material reciclat, amb suuperfície vista amb revestiment
TEXONA color Sea Salt (NCS S 0500-N) amb una reflectància lumínica del 81%, que permete
neteja en sec, i coberta amb un tisú de fibra de vidre en la part posterior i amb part dels cantells
longitudinals revestits amb TEXONA permetent col.locar els panells junts. Assajat segons ISO
16000 de determinació de VOC, complint els requisits de la Classe A segons Decret num
2011-321 francés. Els panells s'instal.laran d'acord al diagrama d'instal.lació M356, que recomana
Ecophon, degut al seu format i sistema de fixació. El sistema garantitza una absorció acústica
classe A (?w 1,00 con O.d.s. de 43mm) segons norma EN ISO 11654, valor de AC 240 d'acord
amb ASTM E-1110. Está classificado com a A2-s1,d0 segons norma EN 13501-1 de reacció al foc
i és totalment reciclable.
(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

129,99 €

P- 78

K898K2A0

m2

Pintat de parament vert./horitz. de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat
(QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

4,96 €

P- 79

K9361560

m2

Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
de gruix 10 cm, abocat des de camió
(DOTZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

12,17 €

P- 80

K9B393CL

m

Paviment amb franja linial, de fins a 20cm amplada com a màxim, amb peces de pedra natural
calcària nacional amb una cara polida i abrillantada, preu mitjà, de 30 mm de gruix i de 1251 a
2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10
(TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

35,56 €

P- 81

K9Z4AA16

m2

Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer
ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
(TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

3,55 €

P- 82

KAF8KDMU

u

Muntatge de balconera i portes d'alumini, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
batents i 6 fixes, per a un buit d'obra aproximat de 310x252 cm, existent i acopiat, amb aportació
de material per a adecuació a nova posició, totalment instal.lat
(CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

184,90 €

PREU
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P- 1

P- 2

P- 3

CODI
1A231380

1A231390

E93A5570

UA
u

u

m2

B065910C

B7C2P100

P- 4

E9E1D215

m2

B0111000
B0310500
B051E201
B0818120
B9E1D200

P- 5

EE42Q612

m

BE42Q610
BEW46000

P- 6

EE51D0BD

B7C9X35D

BEW5B000
BEY5B000

m2

Data: 27/04/20

DESCRIPCIÓ
Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta d'una
llum de bastiment aproximada de 80x200 cm, amb bastiment per a envà, fulla
batent i tapajunts de fusta
Altres conceptes
P-915.-Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta
d'una llum de bastiment aproximada de 90x200 cm, amb bastiment per a
envà, fulla batent i tapajunts de fusta
Altres conceptes
Llosa de 5 cm de gruix amb formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm
Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I
Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix
Altres conceptes
Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu
alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de
200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de
paleta
Aigua
Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm
Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs
Colorant en pols per a formigó
Panot de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt
Altres conceptes
Conducte circular de fibra de vidre de 100 mm a 200 mm de diàmetre, muntat
superficialment GSI-M0 de S&P Aïllant acustic, equivalent o superior.
Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 a 200 mm
de diàmetre GSI-M0 de S&P Aïllant acustic, equivalent o superior.
Suport estàndard per a conducte circular de 100 a 200 mm de diàmetre
Altres conceptes
Formació de conducte rectangular de placa de llana mineral de roca (MW)
per a aïllaments (106 a 115 kg/m3), de 25 mm de gruix, amb paper
kraft-alumini per la cara externa i tel natural per l'altra cara, amb atenuació
acústic, tipus pannel de llana mineral CLIMAVER A2 DECO COLOR,
equivalent o superior, conforme a la norma UNE EN 14303 recobert per la
seva cara exterior per un complex teixit d'alumini i amb teixit acùstic assajat
contra la no proliferació bacteriana, d'alta resistenca mecánica, per la seva
cara interior. Reacció al foc (Euroclases) EN 13501-1 A2-s1,d0, col.locat
encastat a fals sostre.
Formació de conducte rectangular de placa de llana mineral de roca (MW)
per a aïllaments (106 a 115 kg/m3), de 25 mm de gruix, amb paper
kraft-alumini per la cara externa i tel natural per l'altra cara, amb atenuació
acústic, tipus pannel de llana mineral CLIMAVER A2 DECO COLOR,
equivalent o superior, conforme a la norma UNE EN 14303 recobert per la
seva cara exterior per un complex teixit d'alumini i amb teixit acùstic assajat
contra la no proliferació bacteriana, d'alta resistenca mecánica, per la seva
cara interior. Reacció al foc (Euroclases) EN 13501-1 A2-s1,d0
Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt
Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de
llana aïllant, de preu alt
Altres conceptes

Pàg.:

1

PREU
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335,16 €
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EE51D0BN

UA
m2

B7C9X35N

BEW5B000
BEY5B000

P- 8

EEK11A3D

u

BEK11A3D

P- 9

EEK11D3D

u

BEK11D3D

P- 10

EEK11D71

u

BEK11D71

P- 11

EEK11G21

u

BEK11G21

P- 12

EEK17Q48

BEK17Q48

u

Data: 27/04/20

DESCRIPCIÓ
Formació de conducte rectangular de placa de llana mineral de roca (MW)
per a aïllaments (106 a 115 kg/m3), de 25 mm de gruix, amb paper
kraft-alumini per la cara externa i tel natural per l'altra cara, amb atenuació
acústic, tipus pannel de llana mineral CLIMAVER NETO, equivalent o
superior, conforme a la norma UNE EN 14303 recobert per la seva cara
exterior per un complex teixit d'alumini i amb teixit acùstic assajat contra la no
proliferació bacteriana, d'alta resistenca mecánica, per la seva cara interior.
Reacció al foc (Euroclases) EN 13501-1 A2-s1,d0, col.locat encastat a fals
sostre.
Formació de conducte rectangular de placa de llana mineral de roca (MW)
per a aïllaments (106 a 115 kg/m3), de 25 mm de gruix, amb paper
kraft-alumini per la cara externa i tel natural per l'altra cara, amb atenuació
acústic, tipus pannel de llana mineral CLIMAVER NETO, equivalent o
superior, conforme a la norma UNE EN 14303 recobert per la seva cara
exterior per un complex teixit d'alumini i amb teixit acùstic assajat contra la
no proliferació bacteriana, d'alta resistenca mecánica, per la seva cara
interior. Reacció al foc (Euroclases) EN 13501-1 A2-s1,d0
Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt
Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de
llana aïllant, de preu alt
Altres conceptes
Reixa impulsió/extracció 350x150mm, Koolair 20-45-H-O+MM, equivalent o
superior, amb lames horizontals a 45º amb comporta reguladora i marc de
montaje i tots el accesoris necessaris per la seva col.locació, instal.lada
Reixa impulsió/extracció 350x150mm, Koolair 20-45-H-O+MM, equivalent o
superior, amb lames horizontals a 45º amb comporta reguladora i marc de
montaje i tots el accesoris necessaris per la seva col.locació
Altres conceptes
Reixa impulsió/extracció 500x150mm, Koolair 20-45-H-O+MM, equivalent o
superior, amb lames horizontals a 45º amb comporta reguladora i marc de
montaje i tots el accesoris necessaris per la seva col.locació, instal.lada
Reixa impulsió/extracció 500x150mm, Koolair 20-45-H-O+MM, equivalent o
superior, amb lames horizontals a 45º amb comporta reguladora i marc de
montaje i tots el accesoris necessaris per la seva col.locació
Altres conceptes
Reixa impulsió/extracció 300x200mm, Koolair 20-45-H-O+MM, equivalent o
superior, amb lames horizontals a 45º amb comporta reguladora i marc de
montaje i tots el accesoris necessaris per la seva col.locació, instal.lada
Reixa impulsió/extracció 300x200mm, Koolair 20-45-H-O+MM, equivalent o
superior, amb lames horizontals a 45º amb comporta reguladora i marc de
montaje i tots el accesoris necessaris per la seva col.locació, instal.lada
Altres conceptes
Reixa impulsió/extracció 200x100mm, Koolair 20-45-H-O+MM, equivalent o
superior, amb lames horizontals a 45º amb comporta reguladora i marc de
montaje i tots el accesoris necessaris per la seva col.locació, instal.lada.
Reixa impulsió/extracció 200x100mm, Koolair 20-45-H-O+MM, equivalent o
superior, amb lames horizontals a 45º amb comporta reguladora i marc de
montaje i tots el accesoris necessaris per la seva col.locació.
Altres conceptes
Reixa impulsió/extracció 250x150mm, Koolair 20-45-H-O+MM, equivalent o
superior, amb lames horizontals a 45º amb comporta reguladora i marc de
montaje i tots el accesoris necessaris per la seva col.locació, instal.lada.
Reixa impulsió/extracció 250x150mm, Koolair 20-45-H-O+MM, equivalent o
superior, amb lames horizontals a 45º amb comporta reguladora i marc de
montaje i tots el accesoris necessaris per la seva col.locació
Altres conceptes
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DESCRIPCIÓ
Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària,
200 mm d'alçària i 1000 mm de llargària, amb 1 cel·la de llana mineral i xapa
resonadora d'acer galvanitzat amb protecció de vel de seda de vidre, de 100
mm de gruix, KOOLAIR PAK900 200x200mm,col. equivalent o superior
Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 200 mm
d'amplària, 200 mm d'alçària i 1000 mm de llargària, amb 1 cel·la de llana
mineral i xapa resonadora d'acer galvanitzat amb protecció de vel de seda
de vidre, de 100 mm de gruix KOOLAIR PAK900 200x200mm,col.
equivalent o superior
Altres conceptes
Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària,
200 mm d'alçària i 1500 mm de llargària, amb 1 cel·la de llana mineral i xapa
resonadora d'acer galvanitzat amb protecció de vel de seda de vidre, de 100
mm de gruix, KOOLAIR PAK1500 200x200mm,col. equivalent o superior
Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 200 mm
d'amplària, 200 mm d'alçària i 1500 mm de llargària, amb 1 cel·la de llana
mineral i xapa resonadora d'acer galvanitzat amb protecció de vel de seda
de vidre, de 100 mm de gruix KOOLAIR PAK1500 200x200mm,col.
equivalent o superior
Altres conceptes
Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 300 mm d'amplària,
200 mm d'alçària i 1500 mm de llargària, amb 1 cel·la de llana mineral i xapa
resonadora d'acer galvanitzat amb protecció de vel de seda de vidre, de 100
mm de gruix, KOOLAIR PAK1500 300x200mm,col. equivalent o superior
Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 300 mm
d'amplària, 200 mm d'alçària i 1500 mm de llargària, amb 1 cel·la de llana
mineral i xapa resonadora d'acer galvanitzat amb protecció de vel de seda
de vidre, de 100 mm de gruix KOOLAIR PAK1500 300x200mm,col.
equivalent o superior
Altres conceptes
Silenciador circular de xapa llisa d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre
de connexió i 1000 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de
vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de connexió, muntat
superficialment tipus ASK-1 de Koolair, equivalent o superior.
Silenciador circular de xapa llisa d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre
de connexió i 1000 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra
de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de connexió
Altres conceptes
Silenciador circular de xapa llisa d'acer galvanitzat, de 160 mm de diàmetre
de connexió i 1000 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de
vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de connexió, muntat
superficialment, tipus ASK-1 de Koolair, equivalent o superior.
Silenciador circular de xapa llisa d'acer galvanitzat, de 160 mm de diàmetre
de connexió i 1000 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra
de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de connexió
Altres conceptes
Unitat de ventilació amb recuperador estàtic, cabal nominal de 2100 m3/h,
estructura de tub d'acer galvanitzat i envoltant de panell sandvitx de 25 mm
de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, secció
d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtres plans
d'eficàcies F7, secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug amb
transmisió i filtre pla d'eficàcia M5, col.locada. Inclourà regulador manual de
velocitat en els dos ventiladors, silent-blocks, connexions amb junta elàstica,
teulada de protecció a intemperie i boques d'aire exterior amb pic i flauta i
reixa insectes.
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DESCRIPCIÓ
Unitat de ventilació amb recuperador estàtic, cabal nominal de 2100 m3/h,
estructura de tub d'acer galvanitzat i envoltant de panell sandvitx de 25 mm
de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, secció
d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtres plans
d'eficàcies F6 i F7, secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug amb
transmisió i filtre pla d'eficàcia F6. Inclourà regulador manual de velocitat en
els dos ventiladors, connexions amb junta elàstica, silent-blocks, teulada de
protecció a intemperie i boques d'aire exterior amb pic i flauta i reixa
insectes.
Altres conceptes
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de
protecció ip-54, muntada superficialment
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de
protecció ip-54 i per a muntar superficialment
Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada
Altres conceptes
Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment
Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V
Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC
Altres conceptes
Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense
emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V
Altres conceptes
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+) segons norma CPR, tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), segons norma CPR, tripolar, de secció 3 x 2.5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums
Altres conceptes
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus pia
corba c, bipolar (2p), de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898 i de 10
ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 2 mòduls din de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil din
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 a d'intensitat nominal, tipus pia
corba c, bipolar (2p), de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898 i de
10 ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 2 mòduls din de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil din
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics
Altres conceptes
Interruptor diferencial de la classe ac, gamma terciari, de 40 a d'intensitat
nominal, bipolar (2p), de sensibilitat 0,03 a, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma une-en 61008-1, de 2 mòduls din de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil din
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DESCRIPCIÓ
Interruptor diferencial de la classe ac, gamma terciari, de 40 a d'intensitat
nominal, bipolar (2p), de 0,03 a de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma une-en 61008-1, de 2 mòduls din de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil din
Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials
Altres conceptes
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.3 A, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de 0.3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials
Altres conceptes
Interruptor horari de programació diaria (24 hores) i setmanal (7 dies), per a
obrir i tancar dos circuits segons un programa establert, amb reserva de
marxa de 150 hores, instal·lat
Interruptor horari de programació diaria (24 hores) i setmanal (7 dies), per a
obrir i tancar dos circuits segons un programa establert, amb reserva de
marxa de 150 hores
Altres conceptes
Contactor de 230 V de tensió de control, 20 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), 2NA, format per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de
potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a
pressió
Contactor de 230 V de tensió de control, 20 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), 2NA, format per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de
potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1
Altres conceptes
Plataforma savaescales mecànica, tipus PH300 de Thyssenkrupp o similar,
per a minusvàlids, de 800*1250mm, amb guia mural amb un recorregut
màxim de 150 cm, embarcament doble a 180º, elèctrica de 370w, i 300kg de
pes, inclou fixacions, portes i proteccions, totalment connexionat, en
funcionament i legalitzat
Plataforma savaescales mecànica, tipus PH300 de Thyssenkrupp o similar,
per a minusvàlids, de 800*1250mm, amb guia mural amb un recorregut
màxim de 150 cm, embarcament doble a 180º, elèctrica de 370w, i 300kg de
pes, inclou fixacions, portes , proteccions, i connexions
Altres conceptes
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
Altres conceptes
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168
Altres conceptes
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DESCRIPCIÓ
Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color
DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos
de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
Altres conceptes
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458
Altres conceptes
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
Altres conceptes
Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons
UNE-EN 405
Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons
UNE-EN 405
Altres conceptes
Parella de guants rentables i transpirables per a ús general, amb dits i palmell
de nitril porós sobre suport de punt de cotó, i subjecció elàstica al canell
Parella de guants rentables i transpirables per a ús general, amb dits i
palmell de nitril porós sobre suport de punt de cotó i subjecció elàstica al
canell
Altres conceptes
Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Altres conceptes
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip
color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
Altres conceptes
Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera
metàl·liques
Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera
metàl·liques
Altres conceptes
Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors
Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors
Altres conceptes
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DESCRIPCIÓ
Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
Altres conceptes
Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de
fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i
amb el desmuntatge inclòs
Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, amb mordassa
per al sostre, per a 15 usos
Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut
Altres conceptes
Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada
de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm
de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs
Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada
de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de
40 mm de diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per a 20 usos,
per a seguretat i salut
Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20
usos, per a seguretat i salut
Altres conceptes
Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs
Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut
Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat i salut
Altres conceptes
Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i
amb el desmuntatge inclòs
Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats, per
a seguretat i salut
Altres conceptes
Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs
Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut
Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a
seguretat i salut
Altres conceptes
Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball
Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball
Altres conceptes
Jornada per a inspecció durant l'execució de les instal·lacions variades
realitzades, segons exigències del Projecte i del CTE
Jornada per a inspecció durant l'execució de les instal·lacions variades
realitzades, segons exigències del Projecte i del CTE
Altres conceptes
Enderroc de pilar de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
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EN PB A L´ESCOLA DE MÚSICA D´ALCANAR
c/ Méndez Núñez, 0
43530 ALCANAR

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 49

P- 50

P- 51

P- 52

P- 53

P- 54

P- 55

P- 56

P- 57

P- 58

P- 59

P- 60

P- 61

CODI
K2148234

K2163511

K21635TR

K2164771

K218A210

K218A410

K218A415

K219CC11

K21A3011

K21A3015

K21B1011

K21B30TM

K21W0001

UA
m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m

m2

u

Data: 27/04/20

DESCRIPCIÓ
Enderroc de mur de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual
i mecànica de runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Enderroc de trasdossat de plaques de cartró-guix, de fins a 10 cm de gruix,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb
martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor,
inclòs revestiments superficials
Altres conceptes
Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor
Altres conceptes
Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Desmuntatge i acopi material, de cel ras registrable i entramat de suport, per
a posterior utilització
Altres conceptes
Enderroc de vorera de panot, amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Desmuntatge i acopi de material de fusteria alumini, per posterior utilització,
inclòs envidrament, tapetes i accessoris
Altres conceptes
Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 120 cm d'alçària, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Arrencada de paviment reixa metàl·lica tipus tramex, inclòs perfils metàl.lics
d'estructura de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor
Altres conceptes
Desmuntatge i /o desplaçament d'instal.lacions electricitat, lampisteria,
telecomunicacions, protecció incendis, anti-intrusió, audiovisual i/o qualsevol
altra instal.lació necessària per a la bona execucio de l'obra, col.locat en nova
ubicació i en funcionament, totalment acabat
Altres conceptes

Pàg.:

8

PREU
164,29 €
164,29 €
6,39 €
6,39 €
7,31 €
7,31 €
12,61 €

12,61 €
5,85 €
5,85 €
4,57 €
4,57 €
8,22 €
8,22 €
7,27 €
7,27 €
9,14 €
9,14 €
12,79 €
12,79 €
6,27 €
6,27 €
11,62 €

11,62 €
664,00 €

664,00 €

ADECUACIÓ ACCESSIBILITAT, RITE I ACÚSTICA
EN PB A L´ESCOLA DE MÚSICA D´ALCANAR
c/ Méndez Núñez, 0
43530 ALCANAR

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 62

P- 63

P- 64

P- 65

CODI
K21W0002

K21Z2760

K2R540E0

K2RA63G0

UA
u

m

m3

m3

B2RA63G0

P- 66

K4D3D503

m2

B0A14300
B0A31000
B0D21030
B0D31000
B0D625A0
B0D71120
B0DZA000

P- 67

K652315X

B0A44000
B0A4A400
B0A61600
B0CC1310
B6B11211
B6B12211
B6BZ1A10
B7C9H5AC
B7J500ZZ
B7JZ00E1
B7V44H90

m2

Data: 27/04/20

DESCRIPCIÓ
Desmuntatge i desplaçament d'instal.lacions climatització, col.locat en nova
ubicació i en funcionament, inclòs p.p. aportació material per a canonades
iguals a existents, desaigüe, regates i revestiments, totalment acabat
Altres conceptes
Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de
carborúndum
Altres conceptes
Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Altres conceptes
Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb
una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb
una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes
Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues de
directriu recta, a una alçària <= 3 m
Filferro recuit de diàmetre 3 mm
Clau acer
Tauló de fusta de pi per a 10 usos
Llata de fusta de pi
Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos
Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos
Desencofrant
Altres conceptes
Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 85,5
mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm
d'amplària, 1 placa stàndard (A) de 12,5 mm de gruix en cada cara, i làmina
acústica intermitja Tecsound FT50, fixades mecànicament
Visos per a plaques de guix laminat
Visos galvanitzats
Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis
Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA),
segons la norma UNE-EN 520
Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48
mm d'amplària
Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48
mm d'amplària
Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques
de guix laminat
Placa semirígida de llana mineral de vidrer, de 45 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK i resistència tèrmica >= 1,25 m2.K/W
Massilla per a junt de plaques de cartró-guix
Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat
Manta acústica,tipus Tecsound FT50 de Soprema o similar, de 12,5mm de
gruix, amb làmina de deltre porós i una làmina alta densitat de material
acústic de base polimèrica sense asfalt
Altres conceptes

Pàg.:

9

PREU
830,00 €

830,00 €
4,75 €
4,75 €
22,61 €
22,61 €
18,00 €

18,00000 €

0,00 €
26,04 €
0,22200 €
0,20414 €
0,40766 €
0,71270 €
0,29928 €
2,97850 €
0,20080 €
21,01 €
44,93 €

3,90600
0,25320
0,90000
9,02280

€
€
€
€

3,23400 €
0,85785 €
0,23500 €
4,38600 €
0,85600 €
0,28000 €
10,09400 €

10,91 €

ADECUACIÓ ACCESSIBILITAT, RITE I ACÚSTICA
EN PB A L´ESCOLA DE MÚSICA D´ALCANAR
c/ Méndez Núñez, 0
43530 ALCANAR

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 68

CODI
K652320X

UA
m2

B0A44000
B0A4A400
B0A61600
B0CC1310
B6B11511
B6B12511
B6BZ1A10
B7C9H5AC
B7J500ZZ
B7JZ00E1
B7V44H90

P- 69

K7C29552

m2

B0911200
B7C29550

P- 70

K8122112

m2

B0521200

P- 71

K81ZA4F0

m

B81ZA4F0

P- 72

K83E2NTR

B0A44000
B0A4A400
B0A61600
B0CC1310
B6B11211
B6B12211
B6BZ1A10

m2

Data: 27/04/20

DESCRIPCIÓ
Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 137,5
mm, muntants cada 400 mm de 100 mm d'amplària i canals de 100 mm
d'amplària, 1 placa stàndard (A) de 12,5 mm de gruix en cada cara, i làmina
acústica intermitja Tecsound FT50, fixades mecànicament
Visos per a plaques de guix laminat
Visos galvanitzats
Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis
Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA),
segons la norma UNE-EN 520
Muntant planxa acer galv.params.vert.,ampl.=100mm
Canal planxa acer galv.params.horitz.,ampl.=100mm
Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques
de guix laminat
Placa semirígida de llana mineral de vidrer, de 45 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK i resistència tèrmica >= 1,25 m2.K/W
Massilla per a junt de plaques de cartró-guix
Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat
Manta acústica,tipus Tecsound FT50 de Soprema o similar, de 12,5mm de
gruix, amb làmina de deltre porós i una làmina alta densitat de material
acústic de base polimèrica sense asfalt
Altres conceptes
Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,613 i 1,471
m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell recte, col·locada amb adhesiu de
formulació específica
Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic compatible amb el
poliestirè
Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix, resistència a
compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,613 i 1,471 m2.K/W,
amb la superfície llisa i cantell recte
Altres conceptes
Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN
13279-1
Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1
Altres conceptes
Protecció d'aresta amb cantonera d'acer galvanitzat amb cantell rom de 4
mm, per a un gruix de revestiment de 15 mm
Cantonera per a arrebossats i enguixats de material acer galvanitzat per a
arestes, amb cantell rom de 4 mm, per a un gruix de revestiment de 15 mm
Altres conceptes
Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant
lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total
de l'extradossat de 60,5 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i
canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus standard (A) de 12,5 mm de
gruix, fixades mecànicament
Visos per a plaques de guix laminat
Visos galvanitzats
Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis
Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA),
segons la norma UNE-EN 520
Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48
mm d'amplària
Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48
mm d'amplària
Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques
de guix laminat

Pàg.:

10

PREU
48,97 €

3,90600
0,25320
0,90000
9,02280

€
€
€
€

4,99800 €
1,29675 €
0,23500 €
4,38600 €
0,85600 €
0,28000 €
10,09400 €

12,74 €
11,56 €

1,38915 €
7,65450 €

2,52 €
11,47 €

0,09576 €
11,37 €
3,86 €
1,96860 €
1,89 €
29,09 €

3,34800
0,12660
0,45000
4,51140

€
€
€
€

3,08000 €
0,81700 €
0,23500 €

ADECUACIÓ ACCESSIBILITAT, RITE I ACÚSTICA
EN PB A L´ESCOLA DE MÚSICA D´ALCANAR
c/ Méndez Núñez, 0
43530 ALCANAR

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

CODI
B7C9H5AC

UA

B7J500ZZ
B7JZ00E1

P- 73

K842G8MU

m2

B842G834

B84ZD510

P- 74

K8443220

B0A44000
B0CC1310
B0CCRI18
B7C9H5M0

B7J500ZZ
B7JZ00E1
B84Z5610

m2

Data: 27/04/20

DESCRIPCIÓ
Placa semirígida de llana mineral de vidrer, de 45 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK i resistència tèrmica >= 1,25 m2.K/W
Massilla per a junt de plaques de cartró-guix
Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat
Altres conceptes
Muntatge de Cel ras registrable de plaques d'escaiola, amb cantell recte, per
a perfils de 15mm, de 600x 600 mm i 18 a 21 mm de gruix, col·locat amb
estructura d'acer galvanitzat vista formada per perfils principals en forma de T
invertida de 15 mm de base cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta
de suspensió cada 1,2 m i perfils secundaris formant retícula, amb aportació
de 30% del material, per a una alçària de cel ras de 3 m com a màxim
Placa de llana mineral de roca compactada per a cel ras, acabat superficial
amb vel de vidre blanc, amb cantell rebaixat (E) per a perfils de 15mm
segons norma UNE-EN 13964, de 600x 600 mm i de 18 a 21 mm de gruix,
amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0,9 a 1 segons UNE-EN
ISO 11654, resistència a la humitat 100% i reacció al foc A1
Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm
formada per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base
col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió
cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de
perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a
14 kg
Altres conceptes

Pàg.:

11

PREU
4,42900 €
4,28000 €
0,14000 €
7,67 €
14,37 €

4,43400 €

1,11000 €

8,83 €

Cel ras continu supes, acústic, tipus Rigitone 8-18Q de Placo o similar, a
menys de 3m, Sistema Placo Silence ´´PLACO´´, constituït per Estructura
metàl.lica de perfils primaris i perfils secundaris Rigi 60 ´´PLACO´´; una capa
de placa acústicas de guix laminat, Rigitone 8/18 Q ´´PLACO´´, amb
perforacions circulars i amb les vores afinades, 1188x1998x12,5 m, llana de
fibra de vidre Arena Absorció de 40mm d gruix, inclòs fixacions per a
l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques, pasta de
fraguat en pols Vario ´´PLACO´´, cinta microperforada, de paper, ´´PLACO´´,
sellador neutre e incolor Rikombi ´´PLACO´´ i accessoris de muntatge, inclou
resolució de trobades i punts singulars , i placa llisa en tabiques verticals

48,38 €

Visos per a plaques de guix laminat
Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA),
segons la norma UNE-EN 520
Placa de guix laminat fonoabsorvent, tipus Rigitone 8-18Q de placo o similar,
de 12,5 mm gruix, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520
Panell de llana de fibra de vidre ,tipus Arena absorció, amb un vel negre de
40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència
tèrmica >= 1,081 m2.K/W
Massilla per a junt de plaques de cartró-guix
Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat
Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de
plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a
màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per
a suportar una càrrega de fins a 15 kg
Altres conceptes

1,67400 €
1,40160 €
16,72500 €
6,32400 €

0,50558 €
0,13230 €
4,62000 €

17,00 €

ADECUACIÓ ACCESSIBILITAT, RITE I ACÚSTICA
EN PB A L´ESCOLA DE MÚSICA D´ALCANAR
c/ Méndez Núñez, 0
43530 ALCANAR

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 75

P- 76

P- 77

CODI
K8443230

K844SOLO

K868AKWC

B868AKWC

UA
m2

u

m2

Data: 27/04/20

DESCRIPCIÓ
Sostre acústic composat per perfileria vista T24 Ecophon Connect color blanc
NCS S 0500-N i placa desmuntable ECOPHON MASTER A TECH
1200x600mm y 40mm de gruix, fabricada amb llana de vidre contenint un alt
percentatje de material reciclat Post Consumer, amb la superficie vista amb
un revestiment AKUTEX FT color White Frost (NCS S 0500-N) amb una
reflectancia lumínica del 85%, que permet la seva neteja en humit, part
posterior coberta amb un tissú de fibra de vidre i cantells rectes i tractats;
amb pes aproximat del sistema de 5 Kg/m², assajat segons ISO 16000 de
determinació de VOC, complint els requisits de la Clase A segons Decret
num. 2011-321 francés; amb plaques intal.lades d'acord al diagrama
d'instal.lació M56, que recomana Ecophon, degut al seu format i sistema de
fixació. El sistema garantitza una absorció acústica clase A (?w 1,00 con
O.d.s. de 200mm) segons norma EN ISO 11654, valor de AC 200 d'acord
amb ASTM E-1110. Está classificat com A2-s1,d0 segons norma EN
13501-1 de reacció al foc. Compta amb EPD según ISO 14025/EN 15804, i
és totalment reciclable
Altres conceptes
Panell acústic unitari, Ecophon Solo Square, de 120*120cm, composat
subjecció connect ajustabled d' Ecophon, 4 cables acerats, i peces de
subjecció panell Connect Helicoïdal, i placa ECOPHON MASTER A TECH
1200x1200mm i 40mm de gruix, fabricada amb llana de vidre contenint un alt
percentatje de material reciclat Post Consumer, amb revestiment AKUTEX
FT color White Frost (NCS S 0500-N) amb una reflectancia lumínica del 85%,
en les dues cares, que permet la seva neteja en humit, cantells rectes i
tractats; amb pes aproximat del sistema de 6,5 Kg/ut, assajat segons ISO
16000 de determinació de VOC, complint els requisits de la Clase A segons
Decret num. 2011-321 francés; amb plaques intal.lades d'acord al diagrama
d'instal.lació 402, que recomana Ecophon, degut al seu format i sistema de
fixació. El sistema garantitza una absorció acústica clase A (?w 1,00 con
O.d.s. de 200mm) segons norma EN ISO 11654, valor de AC 200 d'acord
amb ASTM E-1110. Está classificat com A2-s1,d0 segons norma EN
13501-1 de reacció al foc. Compta amb EPD según ISO 14025/EN 15804, i
és totalment reciclable
Altres conceptes
Sistema de panells acústics de paret ECOPHON AKUSTO WALL C / TECH
2700x600mm i 40mm de gruixr emmarcats amb Ecophon Connect Marc
perimetral Thinline color Gris 03 S 1500-N, amb panells de llana de vidre
amb un alto % de material reciclat, amb suuperfície vista amb revestiment
TEXONA color Sea Salt (NCS S 0500-N) amb una reflectància lumínica del
81%, que permete neteja en sec, i coberta amb un tisú de fibra de vidre en la
part posterior i amb part dels cantells longitudinals revestits amb TEXONA
permetent col.locar els panells junts. Assajat segons ISO 16000 de
determinació de VOC, complint els requisits de la Classe A segons Decret
num 2011-321 francés. Els panells s'instal.laran d'acord al diagrama
d'instal.lació M356, que recomana Ecophon, degut al seu format i sistema de
fixació. El sistema garantitza una absorció acústica classe A (?w 1,00 con
O.d.s. de 43mm) segons norma EN ISO 11654, valor de AC 240 d'acord amb
ASTM E-1110. Está classificado com a A2-s1,d0 segons norma EN 13501-1
de reacció al foc i és totalment reciclable.
Sistema de panells acústics de paret ECOPHON AKUSTO WALL C / TECH
2700x600mm i 40mm de gruixr emmarcats amb Ecophon Connect Marc
perimetral Thinline color Gris 03 S 1500-N, amb panells de llana de vidre
amb un alto % de material reciclat, amb suuperfície vista amb revestiment
TEXONA color Sea Salt (NCS S 0500-N) amb una reflectància lumínica del
81%, que permete neteja en sec, i coberta amb un tisú de fibra de vidre en
la part posterior i amb part dels cantells longitudinals revestits amb
TEXONA permetent col.locar els panells junts. Assajat segons ISO 16000 de
determinació de VOC, complint els requisits de la Classe A segons Decret
num 2011-321 francés. Els panells s'instal.laran d'acord al diagrama
d'instal.lació M356, que recomana Ecophon, degut al seu format i sistema de
fixació. El sistema garantitza una absorció acústica classe A (?w 1,00 con
O.d.s. de 43mm) segons norma EN ISO 11654, valor de AC 240 d'acord
amb ASTM E-1110. Está classificado com a A2-s1,d0 segons norma EN
13501-1 de reacció al foc i és totalment reciclable.

Pàg.:
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PREU
57,55 €

57,55 €
183,07 €

183,07 €
129,99 €

114,00000 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

CODI

UA

Data: 27/04/20

DESCRIPCIÓ
Altres conceptes

P- 78

K898K2A0

m2

B89ZPD00
B8ZA1000

P- 79

K9361560

m2

B064300C

P- 80

K9B393CL

m

B0G19L04
B9CZ2000

P- 81

K9Z4AA16

m2

B0A14200
B0B34134

P- 82

KAF8KDMU

B7J50010
B7J50090

u

Pintat de parament vert./horitz. de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis,
amb una capa segelladora i dues d'acabat
Pintura plàstica per a interiors
Segelladora
Altres conceptes
Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, de gruix 10 cm, abocat des de camió
Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I
Altres conceptes
Paviment amb franja linial, de fins a 20cm amplada com a màxim, amb peces
de pedra natural calcària nacional amb una cara polida i abrillantada, preu
mitjà, de 30 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10
Pedra calcària nacional amb una cara polida i abrillantada, preu mitjà, de 30
mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores
Beurada de color
Altres conceptes
Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm
6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
Altres conceptes
Muntatge de balconera i portes d'alumini, col·locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles batents i 6 fixes, per a un buit d'obra aproximat de
310x252 cm, existent i acopiat, amb aportació de material per a adecuació a
nova posició, totalment instal.lat
Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent
Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent

Pàg.:

13

PREU
15,99 €
4,96 €
1,22522 €
0,65025 €
3,08 €
12,17 €
6,28712 €

5,88 €
35,56 €

17,18640 €
0,32200 €
18,05 €
3,55 €
0,02245 €
2,61600 €
0,91 €
184,90 €

2,54340 €
6,57800 €
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OBRA

01

PRESSUPOST EM-ALCANAR

CAPÍTOL

01

ENDERROCS

NUM. CODI

Pàg.: 1

Data: 27/04/20

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

K218A410

m2

Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 54)

4,57

86,300

394,39

2

K218A210

m2

Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor (P - 53)

5,85

30,000

175,50

3

K21A3011

m2

Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 57)

9,14

19,243

175,88

4

K21Z2760

m

Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc
de carborúndum (P - 63)

4,75

95,500

453,63

5

K2164771

m2

Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix,
a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor, inclòs revestiments superficials (P - 52)

12,61

14,708

185,47

6

K21635TR

m2

Enderroc de trasdossat de plaques de cartró-guix, de fins a 10
cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 51)

7,31

14,708

107,52

7

K2163511

m2

Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P 50)

6,39

25,000

159,75

8

K21B1011

m

Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 120 cm d'alçària, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P 59)

6,27

36,300

227,60

9

K21B30TM

m2

Arrencada de paviment reixa metàl·lica tipus tramex, inclòs perfils
metàl.lics d'estructura de suport, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor (P - 60)

11,62

19,750

229,50

10 K2148234

m3

Enderroc de mur de formigó armat, a mà i amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P 49)

164,29

0,563

92,50

11 K2148134

m3

Enderroc de pilar de formigó armat, a mà i amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 48)

307,77

0,410

126,19

12 K219CC11

m2

Enderroc de vorera de panot, amb compressor i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor (P - 56)

7,27

6,800

49,44

13 K218A415

m2

Desmuntatge i acopi material, de cel ras registrable i entramat de
suport, per a posterior utilització (P - 55)

8,22

10,700

87,95

14 K21A3015

m2

Desmuntatge i acopi de material de fusteria alumini, per posterior
utilització, inclòs envidrament, tapetes i accessoris (P - 58)

12,79

8,215

105,07

15 K21W0001

u

Desmuntatge i /o desplaçament d'instal.lacions electricitat,
lampisteria, telecomunicacions, protecció incendis, anti-intrusió,
audiovisual i/o qualsevol altra instal.lació necessària per a la
bona execucio de l'obra, col.locat en nova ubicació i en
funcionament, totalment acabat (P - 61)

664,00

1,000

664,00

TOTAL

CAPÍTOL

OBRA

01

PRESSUPOST EM-ALCANAR

CAPÍTOL

02

TANCAMENTS I DIVISORIES

NUM. CODI
1

K652315X

3.234,39

01.01

UA
m2

DESCRIPCIÓ
Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla
normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix
total de l'envà de 85,5 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm
d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa stàndard (A) de
12,5 mm de gruix en cada cara, i làmina acústica intermitja

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

44,93

7,156

321,52

EUR
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Tecsound FT50, fixades mecànicament (P - 67)

2

K652320X

m2

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla
normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix
total de l'envà de 137,5 mm, muntants cada 400 mm de 100 mm
d'amplària i canals de 100 mm d'amplària, 1 placa stàndard (A)
de 12,5 mm de gruix en cada cara, i làmina acústica intermitja
Tecsound FT50, fixades mecànicament (P - 68)

48,97

8,878

434,76

3

K83E2NTR

m2

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura
autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 60,5 mm,
muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm
d'amplaria, amb 1 placa tipus standard (A) de 12,5 mm de gruix,
fixades mecànicament (P - 72)

29,09

1,000

29,09

TOTAL

CAPÍTOL

OBRA

01

PRESSUPOST EM-ALCANAR

CAPÍTOL

03

REVESTIMENTS I ACABATS

NUM. CODI

785,37

01.02

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

K8122112

m2

Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6
segons la norma UNE-EN 13279-1 (P - 70)

11,47

38,000

435,86

2

K81ZA4F0

m

Protecció d'aresta amb cantonera d'acer galvanitzat amb cantell
rom de 4 mm, per a un gruix de revestiment de 15 mm (P - 71)

3,86

30,000

115,80

3

K8443220

m2

Cel ras continu supes, acústic, tipus Rigitone 8-18Q de Placo o
similar, a menys de 3m, Sistema Placo Silence ´´PLACO´´,
constituït per Estructura metàl.lica de perfils primaris i perfils
secundaris Rigi 60 ´´PLACO´´; una capa de placa acústicas de
guix laminat, Rigitone 8/18 Q ´´PLACO´´, amb perforacions
circulars i amb les vores afinades, 1188x1998x12,5 m, llana de
fibra de vidre Arena Absorció de 40mm d gruix, inclòs fixacions
per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les
plaques, pasta de fraguat en pols Vario ´´PLACO´´, cinta
microperforada, de paper, ´´PLACO´´, sellador neutre e incolor
Rikombi ´´PLACO´´ i accessoris de muntatge, inclou resolució de
trobades i punts singulars , i placa llisa en tabiques verticals

48,38

105,535

5.105,78

(P - 74)
4

K8443230

m2

Sostre acústic composat per perfileria vista T24 Ecophon
Connect color blanc NCS S 0500-N i placa desmuntable
ECOPHON MASTER A TECH 1200x600mm y 40mm de gruix,
fabricada amb llana de vidre contenint un alt percentatje de
material reciclat Post Consumer, amb la superficie vista amb un
revestiment AKUTEX FT color White Frost (NCS S 0500-N) amb
una reflectancia lumínica del 85%, que permet la seva neteja en
humit, part posterior coberta amb un tissú de fibra de vidre i
cantells rectes i tractats; amb pes aproximat del sistema de 5
Kg/m², assajat segons ISO 16000 de determinació de VOC,
complint els requisits de la Clase A segons Decret num.
2011-321 francés; amb plaques intal.lades d'acord al diagrama
d'instal.lació M56, que recomana Ecophon, degut al seu format i
sistema de fixació. El sistema garantitza una absorció acústica
clase A (?w 1,00 con O.d.s. de 200mm) segons norma EN ISO
11654, valor de AC 200 d'acord amb ASTM E-1110. Está
classificat com A2-s1,d0 segons norma EN 13501-1 de reacció
al foc. Compta amb EPD según ISO 14025/EN 15804, i és
totalment reciclable (P - 75)

57,55

110,100

6.336,26

5

K868AKWC

m2

Sistema de panells acústics de paret ECOPHON AKUSTO WALL
C / TECH 2700x600mm i 40mm de gruixr emmarcats amb
Ecophon Connect Marc perimetral Thinline color Gris 03 S

129,99

45,360

5.896,35

EUR
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1500-N, amb panells de llana de vidre amb un alto % de material
reciclat, amb suuperfície vista amb revestiment TEXONA color
Sea Salt (NCS S 0500-N) amb una reflectància lumínica del 81%,
que permete neteja en sec, i coberta amb un tisú de fibra de
vidre en la part posterior i amb part dels cantells longitudinals
revestits amb TEXONA permetent col.locar els panells junts.
Assajat segons ISO 16000 de determinació de VOC, complint els
requisits de la Classe A segons Decret num 2011-321 francés.
Els panells s'instal.laran d'acord al diagrama d'instal.lació M356,
que recomana Ecophon, degut al seu format i sistema de fixació.
El sistema garantitza una absorció acústica classe A (?w 1,00
con O.d.s. de 43mm) segons norma EN ISO 11654, valor de AC
240 d'acord amb ASTM E-1110. Está classificado com a
A2-s1,d0 segons norma EN 13501-1 de reacció al foc i és
totalment reciclable. (P - 77)

6

K844SOLO

u

Panell acústic unitari, Ecophon Solo Square, de 120*120cm,
composat subjecció connect ajustabled d' Ecophon, 4 cables
acerats, i peces de subjecció panell Connect Helicoïdal, i placa
ECOPHON MASTER A TECH 1200x1200mm i 40mm de gruix,
fabricada amb llana de vidre contenint un alt percentatje de
material reciclat Post Consumer, amb revestiment AKUTEX FT
color White Frost (NCS S 0500-N) amb una reflectancia lumínica
del 85%, en les dues cares, que permet la seva neteja en humit,
cantells rectes i tractats; amb pes aproximat del sistema de 6,5
Kg/ut, assajat segons ISO 16000 de determinació de VOC,
complint els requisits de la Clase A segons Decret num.
2011-321 francés; amb plaques intal.lades d'acord al diagrama
d'instal.lació 402, que recomana Ecophon, degut al seu format i
sistema de fixació. El sistema garantitza una absorció acústica
clase A (?w 1,00 con O.d.s. de 200mm) segons norma EN ISO
11654, valor de AC 200 d'acord amb ASTM E-1110. Está
classificat com A2-s1,d0 segons norma EN 13501-1 de reacció
al foc. Compta amb EPD según ISO 14025/EN 15804, i és
totalment reciclable (P - 76)

183,07

15,000

2.746,05

7

K842G8MU

m2

Muntatge de Cel ras registrable de plaques d'escaiola, amb
cantell recte, per a perfils de 15mm, de 600x 600 mm i 18 a 21
mm de gruix, col·locat amb estructura d'acer galvanitzat vista
formada per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm
de base cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m i perfils secundaris formant retícula, amb
aportació de 30% del material, per a una alçària de cel ras de 3
m com a màxim (P - 73)

14,37

10,750

154,48

8

K898K2A0

m2

Pintat de parament vert./horitz. de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 78)

4,96

180,000

892,80

TOTAL

CAPÍTOL

OBRA

01

PRESSUPOST EM-ALCANAR

CAPÍTOL

04

PAVIMENTS

NUM. CODI

21.683,38

01.03

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

K9B393CL

m

Paviment amb franja linial, de fins a 20cm amplada com a màxim,
amb peces de pedra natural calcària nacional amb una cara
polida i abrillantada, preu mitjà, de 30 mm de gruix i de 1251 a
2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 (P
- 80)

35,56

10,550

375,16

2

E93A5570

m2

Llosa de 5 cm de gruix amb formigó HA-25/P/20/I de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm (P - 3)

7,95

1,920

15,26

3

E9E1D215

m2

Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x2,5 cm, classe
1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a l'estesa
amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de
color amb ciment blanc de ram de paleta (P - 4)

27,03

5,840

157,86

EUR
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4

K4D3D503

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per
a bigues de directriu recta, a una alçària <= 3 m (P - 66)

26,04

1,360

35,41

5

K7C29552

m2

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de
gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica
entre 1,613 i 1,471 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell recte,
col·locada amb adhesiu de formulació específica (P - 69)

11,56

2,800

32,37

6

K9Z4AA16

m2

Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6
mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 (P - 81)

3,55

2,800

9,94

7

K9361560

m2

Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 10 cm, abocat
des de camió (P - 79)

12,17

2,800

34,08

TOTAL

CAPÍTOL

OBRA

01

PRESSUPOST EM-ALCANAR

CAPÍTOL

05

TANCAMENTS SECUNDARIS

NUM. CODI

660,08

01.04

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

KAF8KDMU

u

Muntatge de balconera i portes d'alumini, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents i 6 fixes, per a un buit
d'obra aproximat de 310x252 cm, existent i acopiat, amb
aportació de material per a adecuació a nova posició, totalment
instal.lat (P - 82)

184,90

1,000

184,90

2

1A231380

u

Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de
fusta d'una llum de bastiment aproximada de 80x200 cm, amb
bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta (P - 1)

314,60

5,000

1.573,00

3

1A231390

u

P-915.-Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles
batents de fusta d'una llum de bastiment aproximada de 90x200
cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta (P
- 2)

335,16

4,000

1.340,64

TOTAL

CAPÍTOL

OBRA

01

PRESSUPOST EM-ALCANAR

CAPÍTOL

06

INSTAL.LACIONS

TITOL 3

01

INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ

NUM. CODI
1

K21W0002

TOTAL

UA
u

TITOL 3

DESCRIPCIÓ
Desmuntatge i desplaçament d'instal.lacions
climatització,
col.locat en nova ubicació i en funcionament, inclòs p.p.
aportació material per a canonades iguals a existents, desaigüe,
regates i revestiments, totalment acabat (P - 62)

01

PRESSUPOST EM-ALCANAR

CAPÍTOL

06

INSTAL.LACIONS

TITOL 3

02

INSTAL.LACIONS VENTIL.LACIÓ

NIVELL 4

01

EQUIPS

1

EEMH2H20

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

830,00

1,000

830,00

830,00

01.06.01

OBRA

NUM. CODI

3.098,54

01.05

UA
u

DESCRIPCIÓ
Unitat de ventilació amb recuperador estàtic, cabal nominal de
2100 m3/h, estructura de tub d'acer galvanitzat i envoltant de
panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb
aïllament, configuració en 2 plantes, secció d'impulsió formada
per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtres plans d'eficàcies
F7, secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug amb
transmisió i filtre pla d'eficàcia M5, col.locada. Inclourà regulador

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

7.199,56

1,000

7.199,56

EUR
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manual de velocitat en els dos ventiladors, silent-blocks,
connexions amb junta elàstica, teulada de protecció a intemperie
i boques d'aire exterior amb pic i flauta i reixa insectes. (P - 18)

TOTAL

NIVELL 4

OBRA

01

PRESSUPOST EM-ALCANAR

CAPÍTOL

06

INSTAL.LACIONS

TITOL 3

02

INSTAL.LACIONS VENTIL.LACIÓ

NIVELL 4

02

CONDUCTES

NUM. CODI

7.199,56

01.06.02.01

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

EE51D0BN

m2

Formació de conducte rectangular de placa de llana mineral de
roca (MW) per a aïllaments (106 a 115 kg/m3), de 25 mm de
gruix, amb paper kraft-alumini per la cara externa i tel natural per
l'altra cara, amb atenuació acústic, tipus pannel de llana mineral
CLIMAVER NETO, equivalent o superior, conforme a la norma
UNE EN 14303 recobert per la seva cara exterior per un complex
teixit d'alumini i amb teixit acùstic assajat contra la no proliferació
bacteriana, d'alta resistenca mecánica, per la seva cara interior.
Reacció al foc (Euroclases) EN 13501-1 A2-s1,d0, col.locat
encastat a fals sostre. (P - 7)

24,23

67,750

1.641,58

2

EE51D0BD

m2

Formació de conducte rectangular de placa de llana mineral de
roca (MW) per a aïllaments (106 a 115 kg/m3), de 25 mm de
gruix, amb paper kraft-alumini per la cara externa i tel natural per
l'altra cara, amb atenuació acústic, tipus pannel de llana mineral
CLIMAVER A2 DECO COLOR, equivalent o superior, conforme a
la norma UNE EN 14303 recobert per la seva cara exterior per un
complex teixit d'alumini i amb teixit acùstic assajat contra la no
proliferació bacteriana, d'alta resistenca mecánica, per la seva
cara interior. Reacció al foc (Euroclases) EN 13501-1 A2-s1,d0,
col.locat encastat a fals sostre. (P - 6)

39,81

14,150

563,31

3

EE42Q612

m

Conducte circular de fibra de vidre de 100 mm a 200 mm de
diàmetre, muntat superficialment GSI-M0 de S&P Aïllant acustic,
equivalent o superior. (P - 5)

13,21

25,000

330,25

4

EEKT24A0

u

Silenciador circular de xapa llisa d'acer galvanitzat, de 125 mm
de diàmetre de connexió i 1000 mm de llargària amb llana
mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada
interior, inclosos elements de connexió, muntat superficialment
tipus ASK-1 de Koolair, equivalent o superior. (P - 16)

115,62

4,000

462,48

5

EEKT26A0

u

Silenciador circular de xapa llisa d'acer galvanitzat, de 160 mm
de diàmetre de connexió i 1000 mm de llargària amb llana
mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada
interior, inclosos elements de connexió, muntat superficialment,
tipus ASK-1 de Koolair, equivalent o superior. (P - 17)

122,66

12,000

1.471,92

6

EEKS501E

u

Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 200
mm d'amplària, 200 mm d'alçària i 1000 mm de llargària, amb 1
cel·la de llana mineral i xapa resonadora d'acer galvanitzat amb
protecció de vel de seda de vidre, de 100 mm de gruix, KOOLAIR
PAK900 200x200mm,col. equivalent o superior (P - 13)

137,30

1,000

137,30

7

EEKS511E

u

Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 200
mm d'amplària, 200 mm d'alçària i 1500 mm de llargària, amb 1
cel·la de llana mineral i xapa resonadora d'acer galvanitzat amb
protecció de vel de seda de vidre, de 100 mm de gruix, KOOLAIR
PAK1500 200x200mm,col. equivalent o superior (P - 14)

188,17

4,000

752,68

8

EEKS521E

u

Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 300
mm d'amplària, 200 mm d'alçària i 1500 mm de llargària, amb 1
cel·la de llana mineral i xapa resonadora d'acer galvanitzat amb
protecció de vel de seda de vidre, de 100 mm de gruix, KOOLAIR
PAK1500 300x200mm,col. equivalent o superior (P - 15)

219,58

4,000

878,32

EUR
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43530 ALCANAR

PRESSUPOST
TOTAL

NIVELL 4

6.237,84

01.06.02.02

OBRA

01

PRESSUPOST EM-ALCANAR

CAPÍTOL

06

INSTAL.LACIONS

TITOL 3

02

INSTAL.LACIONS VENTIL.LACIÓ

NIVELL 4

03

REIXES

NUM. CODI

Pàg.: 6

Data: 27/04/20

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

EEK11G21

u

Reixa impulsió/extracció 200x100mm, Koolair 20-45-H-O+MM,
equivalent o superior, amb lames horizontals a 45º amb comporta
reguladora i marc de montaje i tots el accesoris necessaris per la
seva col.locació, instal.lada. (P - 11)

36,95

4,000

147,80

2

EEK17Q48

u

Reixa impulsió/extracció 250x150mm, Koolair 20-45-H-O+MM,
equivalent o superior, amb lames horizontals a 45º amb comporta
reguladora i marc de montaje i tots el accesoris necessaris per la
seva col.locació, instal.lada. (P - 12)

42,18

2,000

84,36

3

EEK11A3D

u

Reixa impulsió/extracció 350x150mm, Koolair 20-45-H-O+MM,
equivalent o superior, amb lames horizontals a 45º amb comporta
reguladora i marc de montaje i tots el accesoris necessaris per la
seva col.locació, instal.lada (P - 8)

50,22

4,000

200,88

4

EEK11D71

u

Reixa impulsió/extracció 300x200mm, Koolair 20-45-H-O+MM,
equivalent o superior, amb lames horizontals a 45º amb comporta
reguladora i marc de montaje i tots el accesoris necessaris per la
seva col.locació, instal.lada (P - 10)

55,30

2,000

110,60

5

EEK11D3D

u

Reixa impulsió/extracció 500x150mm, Koolair 20-45-H-O+MM,
equivalent o superior, amb lames horizontals a 45º amb comporta
reguladora i marc de montaje i tots el accesoris necessaris per la
seva col.locació, instal.lada (P - 9)

62,80

2,000

125,60

TOTAL

NIVELL 4

OBRA

01

PRESSUPOST EM-ALCANAR

CAPÍTOL

06

INSTAL.LACIONS

TITOL 3

03

INSTAL.LALCIONS ELÈCTRIQUES

NUM. CODI

669,24

01.06.02.03

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

EG42429H

u

Interruptor diferencial de la classe ac, gamma terciari, de 40 a
d'intensitat nominal, bipolar (2p), de sensibilitat 0,03 a, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la
norma une-en 61008-1, de 2 mòduls din de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil din (P - 24)

84,74

1,000

84,74

2

EG42439H

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN (P - 25)

93,60

2,000

187,20

3

EG415D9B

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal,
tipus pia corba c, bipolar (2p), de 6000 a de poder de tall segons
une-en 60898 i de 10 ka de poder de tall segons une-en
60947-2, de 2 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
din (P - 23)

32,46

2,000

64,92

4

EG49H005

u

Interruptor horari de programació diaria (24 hores) i setmanal (7
dies), per a obrir i tancar dos circuits segons un programa
establert, amb reserva de marxa de 150 hores, instal·lat (P - 26)

84,23

1,000

84,23

5

EG4R4850

u

Contactor de 230 V de tensió de control, 20 A d'intensitat

44,96

4,000

179,84

EUR
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PRESSUPOST

Pàg.: 7

Data: 27/04/20
nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 1 mòdul DIN de 18 mm
d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús
AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió (P - 27)

6

EG315334

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+) segons norma CPR, tripolar, de
secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 22)

2,32

44,000

102,08

7

EG22H811

m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N
i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 21)

1,73

40,000

69,20

8

EG21H81J

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat
superficialment (P - 20)

5,96

6,000

35,76

9

EG151B22

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb
grau de protecció ip-54, muntada superficialment (P - 19)

24,49

2,000

48,98

TOTAL

TITOL 3

OBRA

01

PRESSUPOST EM-ALCANAR

CAPÍTOL

06

INSTAL.LACIONS

TITOL 3

08

INSTAL-LACIÓ DE TRANSPORT

NUM. CODI
1

ELV1U015

TOTAL

UA
u

TITOL 3

DESCRIPCIÓ
Plataforma savaescales mecànica, tipus PH300 de Thyssenkrupp
o similar, per a minusvàlids, de 800*1250mm, amb guia mural
amb un recorregut màxim de 150 cm, embarcament doble a
180º, elèctrica de 370w, i 300kg de pes, inclou fixacions, portes i
proteccions, totalment connexionat, en funcionament i legalitzat
(P - 28)

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

9.804,76

1,000

9.804,76

9.804,76

01.06.08

OBRA

01

PRESSUPOST EM-ALCANAR

CAPÍTOL

07

SEGURETAT I SALUT

NUM. CODI

856,95

01.06.03

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

H1411111

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 29)

5,69

5,000

28,45

2

H1421110

u

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 30)

5,95

5,000

29,75

3

H1423230

u

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 (P - 31)

4,90

1,000

4,90

4

H1432012

u

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P 33)

18,42

1,000

18,42

5

H1431101

u

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 32)

0,24

10,000

2,40

6

H1441201

u

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 34)

0,67

10,000

6,70

7

H1453310

u

Parella de guants rentables i transpirables per a ús general, amb

2,12

5,000

10,60

EUR
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Pàg.: 8

Data: 27/04/20
dits i palmell de nitril porós sobre suport de punt de cotó, i
subjecció elàstica al canell (P - 35)

8

H1455710

u

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420 (P - 36)

2,69

2,000

5,38

9

H145K153

u

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats
segons UNE-EN 420 (P - 37)

20,38

1,000

20,38

10 H1462242

u

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques (P - 38)

25,89

5,000

129,45

11 H1481131

u

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors
(P - 39)

11,05

5,000

55,25

12 H1488580

u

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 40)

18,95

1,000

18,95

13 H1521431

m

Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser
de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb
mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 41)

6,17

3,000

18,51

14 H6AA2111

m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs (P - 42)

2,77

15,000

41,55

15 HBBA1511

u

Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el
desmuntatge inclòs (P - 43)

18,51

1,000

18,51

16 HBC1B001

m

Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc
alternats i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)

1,20

50,000

60,00

17 HM31161J

u

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs (P - 45)

44,71

1,000

44,71

18 HQUA1100

u

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 46)

101,04

1,000

101,04

TOTAL

CAPÍTOL

OBRA

01

PRESSUPOST EM-ALCANAR

CAPÍTOL

08

CONTROL DE QUALITAT

NUM. CODI
1

JJV1INST

TOTAL

UA
u

CAPÍTOL

DESCRIPCIÓ
Jornada per a inspecció durant l'execució de les instal·lacions
variades realitzades, segons exigències del Projecte i del CTE (P
- 47)

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

600,00

1,000

600,00

600,00

01.08

OBRA

01

PRESSUPOST EM-ALCANAR

CAPÍTOL

09

GESTIÓ DE RESIDUS

NUM. CODI

614,95

01.07

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

K2R540E0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat (P - 64)

22,61

41,413

936,35

2

K2RA63G0

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o

18,00

41,413

745,43

EUR
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Data: 27/04/20

Pàg.: 9

demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 65)
TOTAL

CAPÍTOL

01.09

1.681,78

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST

Data: 27/04/20

1

Import

NIVELL 4: NIVELL 4
NIVELL 4
NIVELL 4
NIVELL 4
Titol 3

Pàg.:

01.06.02.01
01.06.02.02
01.06.02.03
01.06.02

Equips
Conductes
Reixes
INSTAL.LACIONS VENTIL.LACIÓ

7.199,56
6.237,84
669,24
14.106,64
14.106,64

Import

NIVELL 3: TITOL 3
Titol 3
Titol 3
Titol 3
Titol 3
Capítol

01.06.01
01.06.02
01.06.03
01.06.08
01.06

INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ
INSTAL.LACIONS VENTIL.LACIÓ
INSTAL.LALCIONS ELÈCTRIQUES
INSTAL-LACIÓ DE TRANSPORT
INSTAL.LACIONS

830,00
14.106,64
856,95
9.804,76
25.598,35
25.598,35

Import

NIVELL 2: CAPÍTOL
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Obra

01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
01.08
01.09
01

ENDERROCS
TANCAMENTS I DIVISORIES
REVESTIMENTS I ACABATS
PAVIMENTS
TANCAMENTS SECUNDARIS
INSTAL.LACIONS
SEGURETAT I SALUT
CONTROL DE QUALITAT
GESTIÓ DE RESIDUS
Pressupost EM-ALCANAR

3.234,39
785,37
21.683,38
660,08
3.098,54
25.598,35
614,95
600,00
1.681,78
57.956,84
57.956,84

Import

NIVELL 1: OBRA
Obra

01

Pressupost EM-ALCANAR

57.956,84
57.956,84

EUR

ADECUACIÓ ACCESSIBILITAT, RITE I ACÚSTICA
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43530 ALCANAR

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..........................................................................

57.956,84

13 % Despeses Generals SOBRE 57.956,84.....................................................................

7.534,39

6 % Benefici Industrial SOBRE 57.956,84..........................................................................

3.477,41

Subtotal

68.968,64

21 % IVA SOBRE 68.968,64...............................................................................................

14.483,41

€

83.452,05

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( VUITANTA-TRES MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS )

Alcanar, Abril de 2020

ANDREU QUERAL MOLINÉ SLPU
Andreu Queral Moliné
Arquitecte

1

