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M.1 OBJECTE DEL PROJECTE 

1.01 Identificació del projecte 
 

El Projecte comprèn l’adequació i rehabilitació de l’estadi federatiu d’hoquei herba per tal d’actualitzar les instal·lacions de la zona de 
vestidors i reparar els elements interiors i exteriors per tal de garantir la seguretat als usuaris. 

 

1.02 Objecte del Projecte 
 
L’objecte del projecte és la consolidació i la rehabilitació de la zona de grades del camp d’hoquei herba, tant pel que fa a l’estat de 
l’estructura prefabricada coom a la impermeabilització de la mateixa i l’adequació de les instal·lacions de serveis i vestidors que estan 
sota aquestes graderies. 
També es preveu realitzar feines de reposició, neteja, pintura i manteniment de l’entorn general d’aquest equipament. 
 

1.03 Antecedents 
 
L’edifici objecte del projecte és el Camp Municipal d’Hoquei Herba de Terrassa, que forma part dels equipaments esportius de la ciutat, 
i està situat dins del complex esportiu de la Zona Olímpica de Terrassa. 
 
L’any 2017 es commemorà el 25è aniversari de la celebració dels Jocs Olímpics de Barcelona’92, en els que la ciutat de Terrassa va 
esdevenir sub-seu olímpica per la competició d’Hoquei herba. Esdeveniment que va comportar una gran transformació urbanística per 
la ciutat en general, i especialment per les instal·lacions esportives d’aquest complex en concret. 
 
En aquests 25 anys Terrassa s’ha mantingut com un clar referent a nivell nacional, i internacional, en el mon de l’Hoquei Herba, 
convertint-se aquest esport en un dels majors elements de projecció de la ciutat a nivell exterior. 
 
El Camp Municipal de Hoquei Herba, és l’única instal·lació municipal destinada actualment a la pràctica d’aquest esport, raó per la què 
esdevé una instal·lació única i amb una gran importància estratègica pel que fa a la projecció i la imatge de la ciutat a nivell nacional i 
internacional. 
 
En general l’edifici presenta un estat de degradació que s’ha agreujat en els últims anys, que es veu reflectit en les filtracions d’aigua 
en murs de façana i cobertes; en el deteriorament de les instal·lacions de sanejament i producció d’aigua calenta sanitària, i en el 
deteriorament dels espais de vestidors de l’equipament. 
 
L’Ajuntament de Terrassa, una vegada realitzat un primer informe de diagnosi, ens encarrega la redacció del Projecte Executiu i 
l’Estudi Bàsic de Seguretat així com la posterior direcció de les obres d’adequació i rehabilitació de l’Estadi Federatiu d’Hoquei Herba 
de Terrassa. 
 
La finalitat principal de la intervenció és poder realitzar unes actuacions d’urgència, per tal de desaccelerar la degradació de l’edifici i 
procedir a la seva rehabilitació. 
 
Hi ha alguns elements que queden fora de la intervenció com la redistribució dels espais interiors de vestidors, l’actuació en la pèrgola, 
la substitució de la gespa artificial i les infraestructures del propi camp d’hoquei (reg, desguassos, porteries, marcador, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

1.04 Agents del projecte 
 
Títol del projecte PROJECTE D’ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ DE L’ESTADI FEDERATIU D’HOQUEI HERBA A 

TERRASSA. 
      

 
Situació i emplaçament   c/ Antoni Bros, s/n 

     08225 Terrassa 
 
Promotor    Ajuntament de Terrassa – Serveis Tècnics Municipals 
     c/ Pantà, 20  – 08221 Terrassa 
 
Autor projecte   G9 arquitectura i gestió scp 
 
     Jan Dinarès Quera 

Xavier Humet Cienfuegos-Jovellanos 
Passeig Olabarria, 125 - 08197 Valldoreix 

     telèfon: 93 5898215 – email: grupg9@gmail.com 
 
Col·legi i núm. Col·legiat  Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona 
     Jan Dinarès Quera, arquitecte Tècnic i Enginyer d’Edificació, col·legiat número 7847 

Xavier Humet Cienfuegos-Jovellanos, Arquitecte Tècnic i Enginyer d’Edificació, col. núm. 5087 
 
Òrgan que encarrega  Ajuntament de Terrassa 
 
Data de l’encàrrec   juny de 2016 
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1.05 Documentació prèvia 
 
S’ha disposat de la documentació lliurada per l’Ajuntament de Terrassa: 
 

- Plànols en suport paper i format Din-A3 del projecte executiu de l’Acondicionament Olímpic elaborat pel COOB (novembre de 
1991). 
 
- Plànol en suport digital (DWG) de l’aixecament topogràfic de la Zona Olímpica. 
 
 

1.06 Superfície d’actuació 
 
La superficie total de l’àmbit d’actuació és de 11.546 m2. Correspòn a l’anomenat Camp Auxiliar dins l’equipament dels Jocs Olímpics 
del 1992. 
Dins aquest àmbit, les grans zones a ctuar són: 
 
  Zona graderies:  840 m2 
  Zona serveis i vestidors 600 m2 
  Zona est   1.087 m2 
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M.2 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

2.01 Descripció general i condicionants 
 
El projecte contempla, entre d’altres, els següents aspectes: 
 
-Rehabilitacions d'obra zona interiors vestidors: 
 
Retirada de plaques de cel-res, subministrament i instal·lació noves plaques, pintat paraments verticals i elements metàl·lics, 
substitució rajoles. 
 
-Rehabilitacions d'obra zona exterior: 
 
Retirada blocs grades i reposició, sanejament paviment grades, tractaments-condicionaments murs exteriors. 
 
-Instal·lacions: 
Nova caldera de ACS de 2000 l. i actuacions climatització vestidors. 
Actualització instal·lació elèctrica interior i exterior. 
 
-Tancaments metàl·lics, filats metàl·lics, baranes....  
Intervenció en planxes inferiors grades oxidades, rehabilitació baranes perimetrals, reposicions portes, substitució cadires..... 
 
-Seguretat  
Sistema de detecció d’incendis i protecció davant del foc 

2.02 Treballs previs, enderrocs i desmuntatges 
 

Exteriors: 

Els treballs previs per a la intervenció de la impermeabilització de les grades consisteixen en la retirada dels seients i els elements 
metàl·lics de subjecció. 

S’enderrocaran els trams previstos de parets de bloc de morter de les parts superiors de les grades i es refaran segons especificacions 
descrites en l’apartat corresponent. 

Es considerarà el desmuntatge dels tancaments de xarxa de simple torsió que s’han de canviar. 

Desmuntatge dels trams de baranes oxidades que s’hauran de substituir. 

Retirada de les llumeneres de l’aparcament que estan trencades i en mal estat i reposició de les mateixes. 

Caldrà realitzar una rasa des del carrer Antoni Bros fins a la sala d’instal·lacions per a l’escomesa de gas. Es farà un tall al paviment 
d’aglomerat, s’excavarà una rasa de 40x60cm, es col·locarà el tub d’escomesa i es tornarà a reomplir segons recomanacions de la 
companyia. L’acabat es farà amb 20 cm de formigó. 

 

Interiors: 

Enderroc i adequació de parets i revestiments de la zona de bany per a públic de la zona sud dels vestidors. 

Enderroc de paviment del bany adaptat masculins i femenins del públic. 

Desmuntatge de tot el cel-ras i el suports del mateix de tota la superfície de vestidors (excepte oficines RFEH). 

Desmuntatge d’instal·lacions elèctriques i llumeneres. 

Desmuntatge i retirada de les instal·lacions de la sala d’instal·lacions. 

Desmuntatge de les instal·lacions de bombeig del reg del camp d’hoquei per a la seva posterior reubicació a la sala d’instal·lacions. 

 

2.03 Impermeabilització i reparacions en la grada 
El primer tractament que es realitzarà en la zona de les grades és un polit i fresat general de tots els elements de formigó de les peces 
prefabricades, tant les part horitzontals com les verticals. Aquells punts on hi hagi fissures i pèrdua de material es sanejaran amb raig 
de sorra fins a deixar l’armadura afectada vista i el formigó afectat per la carbonatació totalment repicat. 

Es farà la intervenció de reparació estructural de les peces prefabricades aplicant un morter amb base ciment, anticorrosiu i protector 
de l’acer de les armadures (Mapefer 1K de Mapei o equivalent). S’aplicarà un morter de reparació amb base ciment bicomponent 
tixotròpic reforçat amb fibres i amb baix mòdul elàstic. L’acabat serà fratassat. 

En el cas de que s’observin fissures profundes en alguna de les peces, es realitzarà d’obertura de la fissura amb radial, s’aspirarà el 
material de rebutg i es reomplirà amb morter fluid de retracció controlada i fraguat ràpid (tipus Mapegrout SV de Mapei o equivalent). 

Una vegada reparades les patologies de les peces prefabricades es procedirà al tractament de les juntes, tant estructurals com de les 
unions entre peces. Aquest tractament es realitzarà amb sellador adhesiu poliuretànic, monocomponent i tixotròpic d’alt mòdul elàstic i 
enduriment ràpid (tipus Mapeflex PU45 de Mapei o equivalent). 

El tractament de les juntes superiors a 1 cm d’amplada es realitzarà amb banda elàstica col·locada en forma de omega, fons de junta 
antiadherent i reblert fins a enrasar amb el pla d’impermeabilització amb escuma de poliuretà. Sobre aquesta escuma es col·locarà una 
nova banda autoadhesiva per donar-hi, posteriorment, continuïtat amb la membrana impermeable. 

El sistema d’impermeabilització de la superfície de la graderia estarà format per les següents intervencions: 

 

- Aplicació de morter de ciment reforçat amb fibres per regularització superficial i refer les pendents de les parts horitzontals de 
les grades i assegurar el correcte desguàs (Planitop Fast 330 de Mapei o equivalent). 

- Imprimació del suport i empolsada amb àrid de quars de 1,2 mm (Primer SN de Mapei o equivalent). 

-  Impermeabilització de suport mitjançant membrana de poliurea híbrida bicomponent, lliure de dissolvents, aplicada 
mitjançant pulverització amb bomba bimescladora a alta pressió (Purtop 400M de Mapei o equivalent). 

- Aplicació d’acabat amb dos capes de poliuretano alifàtic d’alt grau d’elasticitat, resistent a l’abrassió i als raigs ultraviolats, 
amb empolsada de cuars de 0,5 mm entre capa i capa en les zones on es requereixi un acabat antilliscant (Mapefloor Finish 
55 de Mapei o equivalent). 

 

Nota important: prèviament a l’inici dels treballs d’impermeabilització en les grades es faran les actuacions d’obra civil en les parets de 
bloc. Els elements metàl·lics es tractaran en les zones d’unió abans de procedir a aplicar les capes impermeabilitzants. 

2.04 Treballs de paleteria 
 
Exteriors: 
 
En la zona superior de les grades hi ha dos trams de paret de tancament de bloc (zona nord i zona sud) que presenten inestabilitat. 
S’enderrocaran totalment aquests trams i es refaran amb paret de bloc armat i massissat. E col·locaran connectors a la llosa de 
formigó ( una barra de diàmetre 12 cada 20 cm i de 40 cm de llarg). Es col·locarà una barra vertical cada 20 cm en tota l’alçada de la 
paret. En la última peça superior es col·locarà una peça de lligada amb dues barres horitzontals de diàmetre 12. Es coronarà amb una 
peça especial de morter. 
 
Interior: 
 
Es refaran les parets de la zona de banys de públic segons la nova distribució per a poder incorporar dos banys adaptats. Les parets 
noves es faran amb el mateix sistema constructiu que les existents. Es col·locaran els aparells sanitaris corresponents i les barres fixe i 
abatible. 
 
Es col·locaran dues portes de 80 cm de pas lliure de xapa d’acer per a pintar de les mateixes característiques de les existents. 
 
Es canviarà el paviment d’aquests banys adaptats, enrajolant amb peça ceràmica antilliscant. 
 
Es faran les intervencions adequades de connexió a la xarxa de sanejament dels nous aparells sanitaris. 
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Es posaran les peces d’enrajolat trencades i despreses i es col·locaran peces protectores a les cantonades. La reposició dels 
enrajolats es realitzaran sanejant totalment les restes de ciment cola i aplicant un nou ciment cola elàstic assegurant que la peça 
queda totalment plena, almenys en un 70%. 

2.05 Elements metàl·lics 
S’intervindrà en tots els elements metàl·lics exteriors que, degut a la manca de manteniment, estan en mal estat. Tots els elements 
metàl·lics portaran dues capes d’imprimació i dues capes d’acabat. 
 
Es preveu la substitució d’alguns trams de tanca del camp d’hoquei degut al seu avançat estat d’oxidació. 
 
Es substituiran els punts d’ancoratge dels elements metàl·lics que estiguin en estat avançat d’oxidació. 
 
Es considerarà la substitució  dels tancaments de malla galvanitzada de simple torsió situades darrera les porteries. Es repassaran els 
elements verticals que les subjecten reposant aquells que estan degradats. 
 
Tots els elements exterior de ferro pintats es tornaran a pintar: barana perimetral camp d’hoquei, baranes de les grades, baranes de 
les escales d’accés a grades, portes exteriors dels vestidors, pilars de la visera. El tractament d’aquests elements consistirà en un 
decapat amb sorrejat, dues capes protectores i dues capes d’acabat amb pintura (color a escollir per la DF). 
 
Les portes metàl·liques interiors dels vestidors també es pintaran encara que el sistema de decapat de la pintura actual serà manual. 
 

2.06 Revestiments 
Exteriors: 
 
Es preveu pintar algun tram de paret de bloc de morter que està a l’exterior. Prèviament al pintat es realitzarà una neteja amb aigua a 
pressió de tota la superfície. 
 
Interiors: 
 
Es pintaran alguns  dels revestiments arrebossats i el bloc vist. 
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2.07 Xarxa d’aigua freda i calenta sanitària 
 
La connexió a la xarxa d’aigües es realitzarà a través d’una canonada existent provinent de la xarxa de l’Estadi, en canonada d’acer de 
diàmetre 63, soterrada.  
 
El material de les canonades per zones comuns i sala de calderes  es realitzarà mitjançant acer inoxidable (INOX AISI 316). 
 
El material de les canonades per l’interior de vestuaris es realitza mitjançant inox pressfiting (INOX AISI 316). 

Recobriment de les canonades 
 
Es donarà compliment al apèndix 03.1 del ITE 3 de l’actual reglament d’instal·lacions tèrmiques als edificis. En les canonades d’aigua 
freda es procedirà al seu aïllament per evitar condensacions 
 
Les canonades de la instal·lació que continguin fluids a una temperatura superior a 40ºC i discorrin per locals sense calefactar o fals 
sostre disposaran d’aïllament tèrmic segons les temperatures del fluid i les característiques de les canonades d’acord amb les 
dimensions indicades a la següent taula:  
 
 
 

Taula de espessor mínim de aïllament tèrmic segons ITE 03.12 
Fluid interior calent    

Diàmetre exterior  Temperatura del fluid (ºC)  
 40 a 65 66 a 100 101 a 150 151 a 200 

D <= 35 20 20 30 40 
35 < D <= 60 20 30 40 40 
60 < D <= 90 30 30 40 50 

90 < D <= 140 30 40 50 50 
140 < D 30 40 50 60 

 
Nota: quan els components siguin instal·lats en el exterior, el espessor indicat serà incrementat, com a 
mínim en 10mm per fluids calents 

 
 
Els materials aïllants emprats s’han de caracteritzar per tenir les següents característiques: 
 

- Un coeficient de conductivitat tèrmica màxima de 0.040 kcal/mhºC a 20 ºC  

- Una resistència a la temperatura compresa entre -35 i 110 ºC  

- Permetre les dilatacions de les canonades  

- Evitar els ponts tèrmics amb les fixacions  

 
En el cas de canonades que discorrin per l’exterior el gruix de l’aïllament serà incrementat, com a mínim, en 10 mm per a fluids calents 
i hauran de garantir les següents condicions: 
 

- La inalterabilitat a causa dels agents atmosfèrics i l’absència de formació de fongs.  

- La resistència a la radiació solar; ja sigui per propietats físiques del material o per recobriments especials que s’hi facin 
(coberta d’alumini)  

- Un perfecte segellat dels passos a l’exterior.  

 
Sectorització de les canonades 
 

Les vàlvules que es muntaran a la xarxa de distribució d’aigua freda seran de tipus esfèric per diàmetres inferiors o iguals a 2” i de 
papallona per diàmetres majors. 
Es col·locaran vàlvules de pas a cada alimentació o zona de servei, per tal de facilitar el treballs de reparació i manteniment. 
Un cop finalitzada la instal·lació de les conduccions, aquestes es senyalitzaran amb cinta adhesiva de colors normalitzats, segons 
normes DIN en trams de dos a tres metres i coincidint sempre amb elements singulars com vàlvules, elements de regulació o canvis 
de direcció de la canonada. 
 
La instal·lació interior es troba realitzada i nomes necessitarà un repàs de la mateixa, reposició de aïllaments tèrmics, i cerca de 
possibles fuges 
 
Tots els elements sanitaris (WC. Lavabos i dutxes) porten incorporada una vàlvula individual de seccionament del subministrament 
d’aigua. D’aquesta manera es facilitaran les tasques de reparació i manteniment d’un element en concret, sense la necessitats de 
seccionar una zona completa.  
 
Es repassarà l’estat de les vàlvules, connexions flexibles i aixetes, substituint les que estiguin en mal estat.  
 
Prova de la instal·lació 
 
En compliment de la normativa actual tots els elements de la instal·lació seran objecte de les corresponents proves. 
 

• La prova d’estanqueïtat es realitzarà a una pressió hidràulica de 20Kg/cm2, i amb aquesta pressió s’inspeccionarà tota la 
instal·lació per comprovar que no es produeixen pèrdues. 

• Un cop realitzada aquesta prova es reduirà la pressió a 6Kg/cm2 i es mantindrà aquesta pressió durant 15 minuts. Es donarà 
per bona la instal·lació si durant aquest temps no es produeix una reducció de la pressió a la instal·lació. 

 
CALCULS 
 
Consums unitaris 
 
Cal tenir present que per evitar molèsties a totes aquelles persones que utilitzen les instal·lacions, cal dimensionar la instal·lació de 
forma que la velocitat de pas no provoqui vibracions ni sorolls molestos. Per tant, es prendran el següents valors com a màxims a 
l’hora de dimensionar la instal·lació: 
 
 
 
 

Localització Velocitat màxima (m/s) 
Col·lectors en zones no ocupades 2 m/s 
Muntants en patis d’instal·lacions 2 m/s 
Ramals en fals sostre 1.5 m/s 
Col·lectors en zones ocupades 1.5 m/s 
Ramals en zones ocupades 1 m/s 
Connexions a aparells 0.5 m/s (excepte fluxòmetres) 

 
 
Amb aquests condicionants les connexions a equips es realitzaran amb les següents seccions: 
 
 
 
 

EQUIP CABAL (l/s) DN connexió (mm) 
WC 0.1 20x3.4 (DN20) 
BOCA REC 0.3 32x5.4 (DN32) 
LAVABO 0.1 20x3.4 (DN20) 
PICA 0.1 20x3.4 (DN20) 
FONT 0.05 20x3.4 (DN20) 
ABOCADOR 0.2 20x3.4 (DN20) 
DUTXA 0.2 25x4.2 (DN25) 
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Cabal instantani 
 
El cabal instantani (Qtot) d’un tram, s’obté de la suma dels cabals instantanis (Qi) dels punts de consum situats aigües avall. 
 
Cabal simultani 
 
Per el càlcul del cabal simultani en cada tram s’ha utilitzat un coeficient de simultaneïtat obtingut amb la següent expressió: 
 

K = 1 / (n-1)1/2 
 

On n és el nombre d’equips alimentats. 
 
El cabal simultani del tram s’obté amb la següent expressió: 
 

Qsim=Qtot · K 
 
 
Diàmetre nominal de les canonades 
 
Per canonades de INOX. 

Diàmetre Exterior  Diàmetre interior 
INOX15 12 
INOX18 15,5 
INOX22 20 
INOX28 26 
INOX35 32 
INOX40 36 
INOX51 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.08 Instal·lació solar 
 
Es disposarà de consum d'aigua calenta per a dutxes, amb la qual cosa és d'aplicació el document CTE-DB-HE4. 
 
Prenent com a base la demanda de referència a 60 ºC que apareix a la taula 3.1 de la secció HE 4 del DB-HE, l'Ordenança reguladora 
de la incorporació de sistemes de captació d'energia solar i el decret d’ecoeficiència, per un criteri de demanda del tipus "vestuaris / 
Dutxes col·lectives" que correspon al tipus de demanda que preveuen els vestidors del present projecte, obtenim: 
 
 

Segons CTE: 
 

Criteri de demanda Litres ACS/dia 
a 60 ºC Nº de serveis/dia Demanda ACS 

a 60 ºC. 
Vestuaris/Dutxes 

col·lectives 
15 por servei 75 serveis 1225 l/d 

 
 

Segons Ordenança: 
 

Criteri de demanda Litres ACS/día 
a 60 ºC Nº de serveis/dia Demanda ACS 

a 60 ºC. 
Vestuaris/Dutxes 

col·lectives 
20 por ser servei 

vicio 
75 serveis 1500 l/d 

 
 

Segons Ecoeficiència: 
 

Criteri de demanda Litres ACS/dia 
a 60 ºC Nº de serveis/dia Demanda ACS 

a 60 ºC. 
Vestuaris/Dutxes 

col·lectives 
20 por servei 75 serveis 1500 l/d 

 
 
Per tant, atès que l'establiment es troba ubicat en una zona climàtica III i la font d'energia de suport serà no efecte Joule, la contribució 
solar mínima anual serà: 
 
 
Segons CTE: 50% x 1225 l / d = 612 l / d 
 
Segons Ordenança: 55% X 1500 l / d = 825 l / d 
 
Segons Ecoeficiència: 50% x 1500 l / d = 750 l / d 
 
Es calcularà segons Ordenança, en ser més restrictiu. 
 
Instal·lació d'ACS solar - Disseny i dimensionat 
 
S'estima el consum mitjà diari d'ACS en 825 litres / dia. 
 
En ser edifici esportiu, es comptabilitzés un màxim de 4 partits diaris, amb 18 jugadors per equip, un  
total de 4 equips.  
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HOJA DE CARGA DE LA INSTALACION ACTUAL Y VALORACION

NECESIDADES TERMICAS

Consumo lts/día 1.000 lts
Temperatura de acumulación: 60 ºC

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

Ocupación (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Consumo A.C.S. (lts/día) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Consumo A.C.S. (lts/mes) 31.000 28.000 31.000 30.000 31.000 30.000 31.000 31.000 30.000 31.000 30.000 31.000 365.000
Tservicio (ºC) 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60
Tª red (ºC) 6,00 7,00 9,00 11,00 12,00 13,00 14,00 13,00 12,00 11,00 9,00 6,00 10
Tm (ºC) 51,00 51,60 48,50 45,40 41,30 35,20 34,80 35,10 38,60 41,60 47,70 50,80
Energía ACS. (Kcal/mes) 1.674.000 1.484.000 1.581.000 1.470.000 1.488.000 1.410.000 1.426.000 1.457.000 1.440.000 1.519.000 1.530.000 1.674.000 18.153.000
Energía ACS. (MJ/mes) 7.004,02 6.209,06 6.614,90 6.150,48 6.225,79 5.899,44 5.966,38 6.096,09 6.024,96 6.355,50 6.401,52 7.004,02 75.952

RADIACION SOLAR Terrassa AZIMUT 0º
Latitud 41º34' INCLINACION: 45º

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
Radiación Superficie Horizontal (MJ/m2dia) 7,12 10,16 14,45 19,04 22,55 24,05 23,12 19,97 15,53 10,97 7,50 6,09 15,05
Factor de Corrección K en superficies inclinadas 1,40 1,29 1,15 1,01 0,91 0,88 0,92 1,03 1,20 1,39 1,52 1,50
Radiación Superficie Inclinada (MJ/m2dia) 9,37 12,32 15,62 18,08 19,29 19,89 19,99 19,33 17,52 14,33 10,72 8,59 15
Horas de sol día 8,00 9,00 9,00 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,00 9,00 8,00 7,50
Intensidad efectiva (W/m2) 325,34 380,25 482,11 528,55 564,01 581,70 584,63 565,35 540,67 442,39 372,08 318,03 474

RENDIMIENTO DE LA INSTALACION

Sistema de captación solar

Tipo de colector: GENERIC Constantes del panel c0: 0,7
Area selectiva unitaria (m2): 2,3 Constantes del panel c1: 0,35
Nº de colectores: 6 Constantes del panel c2: 0,014
Superficie total de captación (m2): 13,80 Rendimiento instalación solar 85,0%
Rendimiento efectivo 94,50% Uo W/m2ºC 1

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
Tª ambiente durante SOL (ºC) 9,00 8,40 11,50 14,60 18,70 24,80 25,20 24,90 21,40 18,40 12,30 9,20 17 17
Rendimiento captador (-) 65,5% 66,1% 67,1% 67,6% 68,0% 68,4% 68,5% 68,4% 68,1% 67,4% 66,3% 65,4% 67,22%
Rendimiento efectivo captador (-) 61,5% 62,2% 63,2% 63,7% 64,1% 64,6% 64,6% 64,5% 64,2% 63,5% 62,5% 61,5% 63,35%
Radiación aprovechada por el captador (MJ/m2mes) 178,78 214,45 306,27 345,53 383,47 385,33 400,38 386,74 337,49 282,35 200,78 163,61 3.585,19
Radiación aprovechada por el sistema (MJ/m2mes) 151,96 182,28 260,33 293,70 325,95 327,53 340,32 328,73 286,87 240,00 170,66 139,07 3.047

FRACCION SOLAR APORTADA POR LA INSTALACION

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
Energía f inal útil (KWh/mes) 1.945,56 1.724,74 1.837,47 1.708,47 1.729,39 1.638,73 1.657,33 1.693,36 1.673,60 1.765,42 1.778,20 1.945,56 21.097,82
Energía solar aportada (Kw h/mes) 582,52 698,74 997,94 1.125,85 1.249,48 1.255,54 1.304,56 1.260,14 1.099,66 919,98 654,22 533,10 11.681,73
Aporte solar (%) 29,94% 40,51% 54,31% 65,90% 72,25% 76,62% 78,71% 74,42% 65,71% 52,11% 36,79% 27,40% 56,2%

 
Les dades utilitzades de radiació solar corresponen als proporcionats per l'Atles de Radiació de Catalunya mentre que els de 
temperatura mitjana ambient s'obtenen de les taules publicades per Censolar.y els de temperatura de l'aigua de xarxa s'obtenen de 
l'Ordenança Solar. 
 
Els resultats del càlcul, són els següents: 
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Per atendre les necessitats energètiques anuals per a l'escalfament del consum d'ACS per a la instal·lació d'estudi s'obtenen els 
següents resultats: 
 

 
♣ Superfície de captació 13.8 m2 
 
♣ Cobertura solar (%) 56,2 

 
 
Es preveu l’ús de 6 col·lectors solars situats a la coberta de l'edifici del Club Natació Terrassa. 
 
Cada col·lector o agrupació de col·lectors disposarà de vàlvules de tall i s’instal·laran purgadors automàtics a totes les parts altes de 
les agrupacions. Es disposarà de 2 agrupacions de 3 col·lectors cadascuna 
 
La xarxa de canonades del circuit primari de col·lectors es realitzarà en coure i s’aïllarà tota amb espuma elastòmera d’un espessor 
mínim de 30 mm  i cobert amb protecció de xapa d’alumini en els seus recorreguts exterior. 
 
El circuit primari estarà impulsat per un grup hidràulic, (situat en un recinte especial) format per una bomba circuladora.  

La radiació solar que incideix en la superfície útil del captador depèn de la seva situació respecte al sol. Per tant, convé 
situar el captador de manera que al llarg del període de captació aprofiti al màxim la radiació solar incident. 
 
El col·lector, respectant la ITE 10.1.3.1 del RITE, s'orientarà cap al sud geogràfic podent-se admetre desviacions no 
majors que 25º respecte a aquesta orientació. 

Pel que fa a la inclinació dels captadors es disposaran amb un angle d'inclinació de 45 °. 
 
Per determinar el volum d'acumulació es complirà amb el CTE, el qual estableix els següents marges per al volum d'acumulació: 
 
50 <v / a <180 
 
50 <1000 / 13.8 <180 ! COMPLEIX 
 

Per tant es preveu un dipòsit d'acumulació solar de 1000 litres de volum. 
 
El sistema d'intercanvi complirà: 
 
P> 500 A 
 
P> 500 x 13.8 m2 = 6.9 kW 
 
S'instal·la un bescanviador de 9 kW. 
 
El sistema de distribució es realitzarà mitjançant una xarxa de canonades i els seus materials han de ser tals que no existeixi 
possibilitat de formació d'obturacions o dipòsits de calç per a les condicions de treball. 
 
A fi d'evitar pèrdues tèrmiques, la longitud de canonades del sistema serà tan curta com sigui possible i evitar al màxim els colzes i 
pèrdues de càrrega en general. 
 
Els trams horitzontals tindran sempre un pendent mínim de l'1% en el sentit de la circulació. 
 
L'aïllament de les canonades d'intempèrie haurà de portar una protecció externa que asseguri la durabilitat davant les accions 
climatològiques , per tant , seran recobertes amb alumini. 
 
L'aïllament no deixarà zones visibles de canonades o accessoris, quedant únicament a l'exterior els elements que siguin necessaris 
per al bon funcionament i operació dels components. 
 
A més, els aïllaments compliran el "Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis" (RITE), tant en el seu gruix com en les seves 
característiques. 
 
Es disposa d'un sistema de control que assegurarà el correcte funcionament de la instal·lació, procurant obtenir un bon aprofitament 
de l'energia solar captada i assegurant un ús adequat de l'energia auxiliar. El sistema de regulació i control comprendrà el control de 
funcionament dels circuits i els sistemes de protecció i seguretat contra sobreescalfaments, gelades etc. 
 
El control de funcionament normal de les bombes serà sempre de tipus diferencial i ha d'actuar en funció de la diferència entre la 
temperatura del fluid portador a la sortida de la bateria de col·lectors i la del dipòsit d'acumulació. 
 
El sistema de control actuarà i estarà ajustat de manera que les bombes no estiguin en marxa quan la diferència de temperatures sigui 
menor que 2ºC i no estiguin parades quan la diferència sigui més gran que 7ºC. La diferència de temperatures entre els punts 
d'arrencada i de parada del termòstat diferencial no serà menor que 2ºC. 
 
 
Instal·lació d'ACS solar – Manteniment 
 
Des del moment de la posada en marxa de la instal·lació i la seva recepció provisional, el titular haurà de realitzar les funcions de 
manteniment, sense que aquestes puguin ser substituïdes per la garantia de l'empresa instal·ladora. 
 
Per tal de garantir aquest manteniment s'haurà de lliurar un contracte de manteniment de la instal·lació solar d'un mínim de 2 anys. 

El manteniment haurà de ser dut a terme per empreses de manteniment o per mantenidors degudament autoritzats per 
l'administració corresponent. 

El manteniment haurà d'incloure un pla de vigilància i un pla de manteniment preventiu. 
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1. Pla de Vigilància 
 
El pla de vigilància es refereix bàsicament a les operacions que permetin assegurar que els valors operacionals de la instal·lació siguin 
correctes. És un pla d'observació dels paràmetres funcionals principals per verificar el correcte funcionament de la instal·lació. 
 
Abastarà el descrit en la següent taula: 
 
 
 

 
 
 
 
 
2. Pla de Manteniment 
 
Són operacions d'inspecció visual, verificació d'actuacions i altres que, aplicades a la instal·lació, hauran de permetre mantenir dins 
d'uns límits acceptables les condicions de funcionament, prestacions, protecció i durabilitat de la instal·lació. 
 
El manteniment implicarà, com a mínim, una revisió anual de la instal·lació per a les instal·lacions amb superfície d'obertura inferior a 
20 m2 (potència nominal inferior a 14 kW) i una revisió cada sis mesos per a les instal·lacions amb una superfície d'obertura superior o 
igual a 20 m2 (potència nominal superior o igual a 14 kW). 
 
El pla de manteniment s'haurà de realitzar per personal tècnic especialitzat que conegui la tecnologia solar tèrmica. La instal·lació 
tindrà un llibre de manteniment en el qual es reflecteixin totes les operacions realitzades així com el manteniment corrector. 
 
El manteniment haurà d'incloure totes les operacions de manteniment i substitució d'elements fungibles o desgastats per l'ús 
necessàries per assegurar que el sistema funcioni correctament durant la seva vida útil. 
 
A continuació es descriuen de forma detallada les operacions de manteniment que s'han de fer en les instal·lacions d'energia solar 
tèrmica per a la producció d'aigua calenta, la periodicitat mínima establerta (en mesos) i les observacions en relació a les prevencions 
a prendre. 
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Acumuladors 
 
Acumulador  de 1000 litres 
 
Sistema de control 
 
El sistema de control estarà format per un equip central, situat en el recinte d’acumulador i bombes, que activarà l’arrencada de les bombes 
en funció de sondes de temperatura del dipòsit i de la impulsió del circuit primari. 
 
La bomba primari s’activa sempre que la temperatura d’aigües de plaques sigui superior en 8ºC a la temperatura de l’aigua dins de 
l’acumulador. Si la temperatura de plaques disminueix per sota del la temperatura de l’acumulador  en menys de + 4ºC, la bomba s’aturarà. 
 
Per seguretat, si la temperatura de l’acumulador arriba als a 70ºC, la instal·lació també serà aturada. 
En períodes estivals, on no existirà consum d’ACS, la instal·lació solar disposarà de dissipadors per evacuar la calor acumulada als panells 
quan aquest superin valor superiors als 75 o 80ºC (Veure esquema de principi) 
 
Control de la legionel·la 
 
Per tal d’assegurar la no creació i proliferació de la legionel·la, en els dos acumulador es disposarà de sistemes automàtics de control de la 
temperatura interior d’aquest. 
En els dos acumulador es disposarà d’un sistema de control per tal d’elevar la temperatura mitjançant la caldera prevista com a recolzament 
del sistema solar. El xoc antilegionela es fara de forma manual, elevant la temperatura dels acumuladors, by-passant la vàlvula mescladora i 
re-circulant l’aigua per tot el circuit. . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Càlculs canonades, bomba de circulació i dipòsit d’expansió 
 
 
 
 
Pel dimensionat de les canonades s’han fet servir les recomanacions realitzades pel fabricant obtenint-se el següents resultats: 
 
 
 
 
 

 

CALCULS HIDRAULICS CALEFACCIÓ

SALT TERMIC
Per la producció de CALOR: 15 °C
Per la producció de FRED: 0 °C

CIRCUITS

PRINCIPALS Calorífica Frigorífica

CALEFACCIÓ i ACS Kcal/h Frig/h Calor Calor Fred Fred Φ (v=1 m/s) Φnom com. v Longitud Lequivalent Ltotal Pc/m Pc Pc total l/m litres
m3/h l/s m3/h l/s mm mm m/s m m m Pa/m kPa mca

Circuit Primari Caldera
Caldera-colector 85.476 --- 5,70 1,58 --- --- 44,90 51 0,78 3        1          4          120 0,43 0,04 2,30 8
colector- Caldera 85.476 --- 5,70 1,58 --- --- 44,90 51 0,78 3        1          4          120 0,43 0,04 2,30 8

Pèrdua en xarxa (Tram més desfavorable) 0,9 0,09
Pèrdua Total 1,0 0,10

Circuit 1: Vestuaris calefaccio
A (bomba)-climatitzador 35.726 --- 2,38 0,66 --- --- 29,03 40 0,53 12      2          14        100 1,44 0,15 1,40 20

--- 0,00 0,00 --- --- 0,00 --- -           -           0,00 0,00 0,00 0
--- 0,00 0,00 --- --- 0,00 --- -           -           0,00 0,00 0,00 0

Pèrdua en xarxa (Tram més desfavorable) 1,4 0,15
Pèrdua en emissor 10,0 1,01
Pèrdua Total 11,6 1,17

Circuit 2: ACS primari
1 (bomba)-bescanviador acs 49.750 --- 3,32 0,92 --- --- 34,26 40 0,73 6        1          7          150 1,08 0,11 1,40 10

Pèrdua en xarxa (Tram més desfavorable) 1,1 0,11
Pèrdua en bescanviador 40,0 4,04
Pèrdua Total 41,2 4,16

Circuit 3: ACS secundari
bescanviador acs - diposit 49.750 --- 3,32 0,92 --- --- 34,26 40 0,73 6        1          7          150 1,08 0,11 1,40 10

Pèrdua en xarxa (Tram més desfavorable) 1,1 0,11
Pèrdua en bescanviador 40,0 4,04
Pèrdua Total 41,2 4,16

Circuit 4: solar primari
plaques - bescanviador 9.000 --- 0,60 0,17 --- --- 14,57 20 0,53 70      14        84        250 21,00 2,12 0,13 11

Pèrdua en xarxa (Tram més desfavorable) 21,0 2,12
Pèrdua en bescanviador 40,0 4,04
Pèrdua en plaques 20,0 2,02
Pèrdua Total 43,1 8,39

Circuit 5: solar secundari
bescanviador  - diposit 9.000 --- 0,60 0,17 --- --- 14,57 20 0,53 6        1          7          250 1,80 0,18 0,13 1

Pèrdua en xarxa (Tram més desfavorable) 1,8 0,18
Pèrdua en bescanviador 40,0 4,04
Pèrdua Total 42,0 4,24

PERDUES DE CÀRREGACABAL

POTENCIA

DIAMETRE

RESUM CÀLCULS HIDRAULICS
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Corbes de Bombes Seccionadores: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

Vt= volum mínim del vas expansió

Vt = V x Ce x Cp V= columna aigua en el circuit
Ce = coeficient dilatació fluid

Ce = (-1,75 + 0,064t + 0,0036t2) x 10-3 Cp = Coeficient pressió del gas

Cp = PM / (PM-Pm) t= temperatura treball
Pm= pressió treball mínima
PM= pressió de treball màxima

PRIMARI SOLAR SECUNDARI SOLAR PRIMARI CALDERA unitats

t 85 60 70 ºC
Ce 1,029 1,017 1,023
Pm 1,5 1,5 1,5 bar absolutos
PM 5,0 3,0 3,0 bar absolutos
Cp 1,4 2,0 2,0
V 25,0 5,0 58,0 ltrs.
Vt 36,75 10,17 118,63 ltrs.

CALCUL DEPÒSITS D'INERCIA TANCAT PER A 
INSTAL·LACIÓ CALEFACCIÓ  SEGONS UNE 100155
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Càlculs ACS 
 
Fins ara s’ha calculat la instal·lació suposant un subministrament energètic per part de les plaques solars. 
 
En cas de que la instal·lació de plaques solar no pugui entrar en servei cal preveure un subministrament d’energia suplementari per tal 
de poder donar el servei d’aigua calenta. En aquest cas s’ha tingut en compte en el càlcul l’aportació d’aigua calenta. 
 
Per tal d’establir el programa de necessitats s’han determinat els següents usos de la instal·lació en un dia: 
 
 
 

 
 
 
Si el cicle de demanda d'aigua és de 2 hores l'augment de la potència de la caldera ens permet  
recuperat el cicles cada hora 

CONSUM ACS

Dependència Necessitats diàries
l/dia

Vestuaris 1.000 l/dia
0  l/dia

TOTAL: 1.000 l/dia

Temperatura mitja de la xarxa (ºC) 10,3 ºC
Temperatura d'acumulació (ºC) 60 ºC
Increment de temperatura (ºC) 49,8 ºC
Temperatura de consum (ºC) 40 ºC

NECESSITATS ENERGÈTIQUES

Cabal de consum 1.000 l/dia

Vaigua (l) 1.000 l/dia
Cpaigua (Kcal/Kg·ºC) 1
Salt Tèrmic 49,8 ºC
Temps demanda (hores) 1
Energia demandada Q (Kcal) 49750
Potència Efectiva Caldera (Kcal/h) 49750
Augment per perdues circuit 0
Potència efectiva caldera (KW) 63,6

Si el cicle de demanda d'aigua és de 2 hores l'augment de la potència de la caldera ens permet recuperat el cicles cada hora

ACUMULACIÓ COSTAT DE LA CALDERA

Energia demandada 49.750 Kcal/h
Temperatura Consum 45 ºC
Temperatura Acumulació 60 ºC
Temperatura Mitja de Xarxa 10,3 ºC
Cabal de consum 1.000 l/dia
Volum Acumulació 698 l
Volum Escollit 1.000 l

TCpKgMQ OH Δ××=
2

)(
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2.09 Electricitat i enllumenat 
 
La instal·lació elèctrica serà reformada mantenint el quadre elèctric principal i les línies de distribució. 
 
S’actuarà principalment als següents punts: 
 
INTERIORS: 
 
-Canvi de lluminàries per altres tipus LED 
-Canvi de aparells d’emergència i senyalització per altres tipus LED 
-Col·locació de nous aparells d’emergència i senyalització 
-Canvi de preses de corrent malmeses 
-Col·locació de tapes a les canals 
-Col·locació de cable nu de terra a canals metàl·liques 
-Substitució de interruptors per detectors de presencia. 
-Repàs de caixes de connexions, amb recargolament de regletes i reposició de tapes. 
-Desplaçament de llums col·locades a volums perillosos 
-Repàs del quadre elèctric, reparació de portes, substitució d’alguna aparamenta, reposició de pilots, reposició de rètols. 
 
 
EXTERIORS: 
 
-Reposició de làmpades de focus projectors de pista 
-Canvi de lluminàries de columnes d’il·luminació de pàrquing 
-Repàs i reposició en cas necessari de projectors grans i petits. 
-Retirada de preses de corrent a zona de grades 
-Comprovació de preses de terra i proteccions de bàculs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
També es donarà estricte compliment a l’acta de revisió periòdica, la qual s’adjunta:  
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Tota la instal·lació que sigui reformada es realitzarà d’acord amb el Reglament electrotècnic de baixa tensió vigent Reial Decret 
842/2002 i de les seves instruccions tècniques complementàries, en especial de la ITC-BT-28 referent a locals de pública 
concurrència. 
 
 
Prescripcions de caràcter general 
 
Sistemes d’instal·lació 
 
La instal·lació elèctrica interior de les aules es realitzarà amb conductors aïllats, per l’interior de tubs protectors muntats a l’interior dels 
paraments, del tipus no propagador de flama, emissió de fums i opacitat reduïda. Els diàmetres d’aquests tubs estaran d’acord amb el 
nombre de conductors que passin pel seu interior, i de les seccions dels mateixos.  
 
Com a norma general, un únic tub, contindrà conductors d’un mateix i únic circuit, no obstant podrà contenir conductors de diferents 
circuits si tots els conductors estan aïllats per la màxima tensió de servei. 
 
Tots els circuits parteixen del mateix interruptor general de comandament i protecció, sense interposició d’aparells que transformin la 
corrent, i cada circuit està protegit per separat per sobreintensitats. 
 
Per l’execució de la instal·lació en tub, es tindran en comte les prescripcions generals següents: 
 

• El traçat es realitzarà seguint les línies paral·leles a les verticals i horitzontals que limiten el local. 

• El tubs s’uniran entre si mitjançant accessoris adequats a la seva classe, que assegurin la continuïtat de la protecció que 
proporcionin el conductors. 

• Les corbes practicades en els tubs seran continues i no originaran reduccions de secció inadmissibles. 

• Serà possible la fàcil introducció i retirada dels conductors després de que es col·loquin i es fixin, disposant dels elements de 
registre que siguin necessaris. 

• Les connexions dels conductors es realitzaran a l’interior de caixes apropiades de material aïllant. Les dimensions 
d’aquestes caixes seran tals que permetin l’allotjament de tots els elements. No es permetrà en cap cas les unions de 
conductors, com empalmes o derivacions, per mitjà de mètodes que no siguin la utilització de borns de connexió. 

• La instal·lació de tubs normals serà admissible un cop s’hagin acabat els treballs de construcció de parets i sostres. 

• En els canvis de direcció, el tubs estaran convenientment corbats o bé previstos de colzes o elements en T apropiats, però 
en aquest últim cas, s’admetran els previstos de caixes de registre.  

• Las tapes dels registres i de les caixes de connexió quedaran accessibles i desmuntables un cop finalitzada l’obra. 

• En el pas de canalitzacions a través d’elements de la construcció, tals com murs, envans i sostres, es realitzaran sense la 
presència de connexions o derivacions de conductors, i estaran suficientment protegits contra accions mecàniques, 
químiques i efectes de la humitat. Si la longituds és superior a 20cm s’utilitzaran tubs blindats. 

 
Presència d’altres instal·lacions 
 
En cas de proximitat de canalitzacions elèctriques amb altres no elèctriques, es disposaran de forma que entre les superfícies exteriors 
de les dues es mantingui una distància de 3 cm, com a mínim. 
 
En cas de proximitat amb conductes de calefacció, aire calent, o de fums, les canalitzacions elèctriques es dissenyaran de forma que 
no puguin assolir temperatures elevades. S’aïllaran mitjançant elements aïllants adequats els conductors de calefacció pròxims a 
conduccions. 
 
Com a norma general, les canalitzacions elèctriques no se situaran paral·lelament per sota d’altres que puguin donar lloc a 
condensacions. 
 
Accessibilitat a les instal·lacions 
 
Les canalitzacions elèctriques es disposaran de manera que en tot moment es pugui controlar el seu aïllament, localitzar i reparar les 
parts avariades, i arribat el moment, canviar en cas de que sigui necessari els conductors deteriorats. 

 
Conductors actius 
 
Els conductors actius utilitzats seran de coure, amb aïllament sec de doble capa i una tensió nominal d’aïllament de 750V, com a 
mínim. La secció dels conductors serà constant en tot el seu recorregut. 
 
Els cables seran no propagadors d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. Aquestes característiques les compleixen el 
cables de la norma UNE-21123 part 4 o 5; o la norma UNE-211002. 
 
Les intensitats màximes admissibles dels conductors utilitzats a l’interior de la instal·lació es regiran per la ICT-BT-07. 
 
La secció dels conductors a utilitzar es determinarà de forma que la caiguda de tensió entre l’origen de la instal·lació i qualsevol punt 
d’utilització, sigui menor del 3% de la tensió nominal per l’enllumenat, i del 5% per la resta dels usos.  
 
La secció dels conductor neutre serà l’especificada a la instrucció ITC-BT-07. 
 
 
Conductor de protecció 
 
Els conductors de protecció seran del mateix tipus que els conductors actius especificats a l’apartat anterior, i tindran la secció 
especificada a la ITC-BT-18 en funció de la secció dels conductors de fase. 
 
Identificació de les instal·lacions 
 
Les canalitzacions elèctriques s’establiran de forma que es puguin identificar de forma eficaç els diversos elements que les componen, 
i poder procedir en tot moment a possibles reparacions i transformacions. 
 
Com norma general, tots els conductors de fase o polars s’identificaran per un color negre, marró o gris, el conductor de neutre 
s’identificarà per un color blau clar i els conductors de protecció per un color groc/verd. 
 
Resistència d’aïllament i rigidesa dielèctrica 
 
La instal·lació haurà de tenir una resistència d’aïllament almenys igual a 1000 x U, sent U la tensió màxima de servei expressada en 
Volt (V), amb un mínim de 500.000 Ohms. 
 
La rigidesa dielèctrica ha de ser tal, que desconnectats els aparells d’utilització, resisteixi durant un minut una prova de tensió de 
2U+1.000V, sent U la tensió màxima de servei expressada en Volt i amb un mínim de 1500V. 
 
Prescripcions per locals de pública concurrència 
 
Protecció contra sobreintensitats 
 
A l’origen de la instal·lació i el més proper del punt d’alimentació de la mateixa, es col·locarà el quadre general de comandament i 
protecció, on es col·locarà un interruptor general de tall omnipolar, així com els dispositius de protecció contra sobreintensitats de 
cadascuna de les línies que parteixen del quadre general. (Segons plànols adjunts). 
 
La protecció contra sobreintensitats per tots els conductors (fases i neutre) de cada circuit es realitzarà amb interruptors 
magnetotèrmics o automàtics de tall omnipolar, amb corba tèrmica de protecció a sobrecàrregues i sistema de tall electromagnètic per 
la protecció de curtcircuits. 
 
El poder de tall mínim dels interruptors automàtics serà de 6kA 
 
En general, els dispositius destinats a la protecció dels circuits s’instal·laran a l’origen d’aquests, així com en les punt en que la 
intensitat admissible disminueixi per canvis de secció, condicions d’instal·lació, sistema d’execució o tipus de conductors utilitzats.  
 
En cas de tenir sobretensions d’origen atmosfèric, la instal·lació deurà estar protegida amb descarregadors a terra situats el més a 
prop possible de l’origen d’aquestes. La línia de posada a terra dels descarregadors deurà estar aïllada i la seva resistència de terra 
tindrà un valor de 10Ohms com a màxim. 
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Protecció contra contactes directes o indirectes 
 
La protecció contra contactes directes s’assegurarà adoptant les següents mesures: 
 

" Allunyament de les parts actives (en tensió) de la instal·lació. 

 
" Interposició d’obstacles que impedeixin tot contacte accidental amb les parts actives. Aquests han d’estar fixats de forma 

segura i resistir el esforços mecànics usuals. 

 
" Recobriment de les parts actives per mitjà d’un aïllament adequat, capaç de mantenir les seves propietats en el temps, i que 

limiti la corrent de contacte a un valor no superior a 1mA. 

 
" La protecció contra contactes indirectes s’assegura adoptant el sistema de la classe B, consistent en col·locar a terra totes 

les masses, mitjançant la utilització de conductors de protecció i elèctrodes de terra artificials, i associar un dispositiu de tall 
automàtic sensible a la intensitat de defecte, que origini la desconnexió de la instal·lació defectuosa ( interruptor diferencial 
de 30mA). La elecció de la sensibilitat del interruptor diferencial I que s’ha d’utilitzar en cada cas, ve determinada per la 
condició de que el valor de la resistència  de terra de la masses R, ha de complir la següent relació: 

 
R<= 24 / I, al local o emplaçament del conductor 
R<= 50 / I, resta de casos 

 
Receptors d’enllumenat 
 
Els circuits d’alimentació a làmpades o tubs de descàrrega estaran previstos per transportar la càrrega dels propis receptors, als seus 
elements associats y a les seves corrents harmòniques. La càrrega mínima prevista en VA serà de 1.8 cops la potència en W dels 
receptors. El conductor de neutre serà de la mateixa secció que els de fase. 
 
Totes les parts sota tensió, així com els conductors, aparells auxiliars i els propis receptors, excepte parts que produeixen o 
transmeten llum, estaran protegides per pantalles adequades o motllures aïllants o metàl·liques posades a terra. 
 
La il·luminació interior es realitza mitjançant equips LED a una alçada mínima de 2.50 m.  
 
A les zones humides seran tipus estanc i s’hauran de respectar les distancies de seguretat: 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Mecanismes i endolls 
 
Les preses de corrent seran del tipus 1N de 10/15A de 230V, amb protecció estanca a les zones 
humides, distribuïdes adequadament segons plànols. La distància des de la seva caixa de 
mecanismes fins al paviment, serà de 30cm, a les oficines i llocs per adults i de 1.6m a les aules i 
zones docents. 
 
Els interruptors i commutadors, seran de bona qualitat del tipus 1N 16A, a les zones humides seran estancs i de col·locació superficial. 
La distancia fins el paviment serà de 1.6m. 
 
El poder de tall mínim dels interruptors automàtics serà de 6kA, essent la sensibilitat dels diferencials de 30mA. 
 
Els tubs es fixaran a les parets amb brides o abraçadores protegides contra la corrosió i sòlidament subjectes. La distància entre 
aquestes serà de 0.80m per a tubs rígids, i de 0.60m per a flexibles. 
 
Posta a Terra 
 
Les postes a terra s’establiran amb l’objecte de limitar la tensió que amb respecte a terra poden presentar en un moment donat les 
masses metàl·liques, assegurar l’actuació de les proteccions i eliminar o disminuir el risc que suposa una avaria. El conjunt de la posta 
a terra a la instal·lació estarà formada per: 
 

• Presses de terra 

• Línies d’enllaç 

• Punt de posta a terra 

• Línia principal de terra 

• Derivacions de la línia principal 

• Conductors de protecció 

 
Els circuits de posta a terra formaran una línia elèctricament contínua en la que no podran incloure’s en sèrie masses o elements 
metàl·lics. 
 
Tampoc s’intercalaran seccionadors, fusibles o interruptors, únicament es permet disposar d’un element de tall en els punts de posta a 
terra, de manera que sigui possible la mesura del valor de la resistència a terra. 
 
Pel que fa a la posta a terra del parar raigs, aquest es connectarà a la xarxa general de terra de l’edifici. 
 
Els conductors de protecció es calcularan segons la ITC-BT-18. La línia d’enllaç amb terra no serà inferior a 35mm2 de coure, i que la 
línia principal de terra serà de secció 6 mm2. 
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2.10 Gas-Combustibles 
 
Per tal de dotar d’un subministrament de gas combustible a l’edifici s’ha determinat la utilització d’una instal·lació de gas natural, i 
realitzant una distribució mitjançant canonada soterrada i en superfície fins a la zona de calderes, que es on s’emplacen els elements 
que consumeixen gas. 
 
Prescripcions canonades soterrades de gas 

• 0.5 m de fondària respecte a la generatriu superior. 

• 0.3 m de separació respecte d’altres serveis. 

• Malla de senyalització de la presència de la canonada. 

 

 
Pel que fa a la alimentació a les calderes que donen servei a la calefacció i ACS del local es disposa de una instal·lació de gas 
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2.11 Calefacció i Ventilació 
 
Funcionament 
 
Atenent a que l’ús de l’edifici és de tipus esportiu, s’ha considerat la utilització del sistema de calefacció i ventilació existent. 
 
Descripció de les instal·lacions 
 
L’objectiu d’aquesta instal·lació és calefactar i ventilar la totalitat d’espais. 
 
S’ha dissenyat una instal·lació de calefacció amb producció centralitzada mitjançant caldera de gas i utilitzant aigua com fluid 
caloportador, distribuït mitjançant canonades d’inox fins els elements terminals. Aquest serà un climatitzador 
 
Sistema de producció centralitzada 
 
La producció d’aigua calenta per als circuits de radiadors es realitza per mitjà d’ una caldera d’acord amb els següents models: 
 
VIESSMAN model VITODENS 200, de 105kW, de condensació. 
 
Aquesta caldera alimenta als circuits de calefacció i dona servei de recolzament a la generació d’ACS 
La sala compleix les indicacions de la norma UNE i la normativa de protecció contra incendis, i disposarà d’espai per donar cabuda a 
les calderes (tant la de calefacció com la de producció d’aigua calenta sanitària) i a tots els elements associats, com circuits, elements 
de regulació i control, i tots els elements necessaris per un correcte funcionament de la instal·lació. 
 
Sistema de distribució d’aigua 
La distribució de l’aigua calenta es realitzarà mitjançant 1 circuit independent, afavorint d’aquesta manera una regulació de la 
demanda. Cada un d’aquests circuits alimentarà una zona diferenciada de l’edifici. Per més detall veure l’esquema de principi. 
 
La distribució es realitzarà mitjançant canonades d’inox pressfiting. Tota la instal·lació es vista. En els seu recorregut les zones no 
calefactades, com són sala de calderes i passos de instal·lacions, les canonades aniran degudament aïllades amb la corresponent 
escuma elastòmera. L’espessor de l’aïllament en funció del diàmetre de les canonades i tenint en compte que la temperatura màxima a 
la xarxa es troba per sobre dels 65ºC, es preveu un aïllament mínim de 30 mm d’espessor. 
 
L’alimentació de tota la xarxa de distribució es realitzarà mitjançant una vàlvula d’accionament manual que es connectarà a la xarxa de 
distribució d’aigua. Abans d’aquesta vàlvula es col·locarà una vàlvula de retenció i un filtre de malla metàl·lica. El diàmetre mínim de la 
canonada de connexió serà de 25 mm 
 
Tota la xarxa es podrà buidar total o parcialment. El buidat general es farà al punt més baix de la xarxa situat a la sala de calderes 
mitjançant canonada de PVC de diàmetre 32 mm. Les connexions entre les vàlvules de buidat i els desguàs es farà de tal manera que 
el pas de l’aigua resulti visible. 
 
Es col·locarà un vas d’expansió de tipus tancat ubicat a la sala de calderes per compensar l’augment de volum de l’aigua existent a la 
instal·lació. 
 
Per la circulació de l’aigua als diferents circuits es disposaran bombes circuladores de rotor humit ubicades a la sala de calderes. Cada 
bomba es protegirà amb filtres de malla i disposarà d’un manòmetre que actuarà de manera diferencial per mesurà la pressió a 
l’entrada i a la sortida d’aquesta. Es preveu que totes les bombes instal·lades siguin d’alta eficiència amb adaptació continua de la 
potencia depenent de la demanda. 
 
La instal·lació hidràulica està formada per un circuit primaris de caldera (80ºC - 70ºC).  
 
El funcionament d’aquests equips es realitzarà per una central comú a tot el sistema de generació de calor. 

 
 
 
 
 
Ventilació dels espais 
 
Per tal de donar un nivell de confort adient a tots els espais, s’ha previst un sistema d’aportació d’aire exterior amb la finalitat d’obtenir 
una renovació correcta de l’aire interior. 
 
S’ha determinat que una renovació òptima segons les especificacions de Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE): 
 
IDA 3: 8 dm3/persona 
 
Considerant un màxim de 38 persones de forma simultània a la zona vestidors, tenim un total de 1102 m3/h (0,3 m3/s) d’aportació 
d’aire de renovació. 
 
Les unitats de tractament d’aire estaran formades per etapes de filtratge, sistema de comportes de ventilació, etapa de recuperació de 
calor, bateria de calor i ventiladors d’impulsió i extracció, d’acord amb les següents característiques: 
 
 UTA 1 – CIRCUIT 1 
 

• Ventilador impulsió  11000 m3/h, pressió estàtica disponible 30mm.c.d.a. 

• Ventilador extracció 11000 m3/h, pressió estàtica disponible 30mm.c.d.a. 

• Recuperador estàtic eficiència 44% i 160Pa 

• Filtres eficàcia F6 i F7. 

• Bateria de calor potència calorífica 41 kW – Tª aigua 80/65. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMÒRIA  PROJECTE D’ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ DE L’ESTADI FEDERATIU D’HOQUEI HERBA – TERRASSA 
  

 

G9 arquitectura i gestió scp · Passeig Olabarria, 125 · 08197 Valldoreix · 93 589 82 15 | grupg9@gmail.com | www.g9arquitecturaigestio.cat 

 
Dades de partida de disseny 
 
Tots aquells espais que normalment no estan ocupats queden fora de qualsevol tipus de climatització. 
Només es realitzarà calefacció, no es realitzarà instal·lació de condicionament d’aire a l’estiu. 
No s’ha considerat la necessitat d’instal·lació d’aparells per a controlar la humitat relativa, ja que no és estrictament necessari la 
realització d’aquest control. 
 
Càlculs 
 
Els càlculs que a continuació es presenten estan basats en els següents paràmetres de disseny: 
 
La temperatura de càlcul a la impulsió de la calefacció es de 80 ºC, i la de retorn de 65 ºC, per tant es considera un salt tèrmic de 
l’aigua de 15 ºC. 
 
Aquest salt tèrmic es l’utilitzat per calcular els cabals dels circuits de distribució i del primari. 
 
 

CIRCUIT 1: CALEFACCIO   Kcal/h Emisor 
  

  
  

Vestuaris   35726,00 Climatitzador 
        
        
        
        
Total Circuit 1 

 
35726,00   

Salt Tèrmic  
 

15   
Q [m3/h] 

 
2,38   

Q[l/s] 
 

0,66   
  

  
  

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

ESTANCIA VESTUARIS HOQUEI
PROYECTO: HOQUEI TERRASSA
EMPLAZAMIENTO: TERRASSA

BS BH %HR gr/kg
Temperatura mínima exterior: -1,80 °C 78 2,64 Orientación: Oeste
Temperatura interior deseada: 21,00 °C 50 7,86 Latitud (aprox.): 41,5
Diferencia -22,80 -5,22 Altitud (aprox.): 300
Temperatura aire primario: -1,80 °C 55 1,86 Viento predominante: N
Temperatura mínima locales adycentes: 15,00 °C 50 5,37 Superficie 395,00 m²
Temperatura mínima Terreno: 12,00 °C

Superficie U (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Renovaciones (*) Q"=V.Ce.Ve.(t2-t1)

m² w/m²·°C °C W m³/h W

Vidrio Exterior 8 m² 3,5 22,8 °C 649
Vidrio Interior 0 m² 5,8 22,8 °C 0
Puerta int.- local calefactado 2 m² 5,8 2,0 °C 23
Puerta int.- local no calefactado 2,0 m² 5,8 6,0 °C 70
Muro Exterior 258 m² 0,7 22,8 °C 4.099
Pared int.- local calefactado 15 m² 1,6 2,0 °C 49
Pared int.- local no calefactado 15 m² 1,6 6,0 °C 147
Forjado techo - local calefactado 0 m² 1,6 2,0 °C 0
Forjado techo - local no calefactado 0 m² 1,6 6,0 °C 0
Forjado suelo - local calefactado 0 m² 1,6 2,0 °C 0
Forjado suelo - local no calefactado 0 m² 1,6 6,0 °C 0
Suelo 395 m² 1,6 9,0 °C 5.787 Infiltraciones 0 0
Cubierta con aislamiento / Cubierta 395 m² 1,5 22,8 °C 13.509 Renovaciones 1.102 8.449

Total 24.333 8.449
(*) Aire Exterior por renovación

según UNE y CTE

Humidificación Agua Evaporada

( 0 m3/h Infilt. + 1102 m3/h Aire ext. ) x 5,22 Gr/Kg. Dif.
= 7 kg/h

840

Temperatura Agua Entrada a la Unidad
                                                                                                                                                                                                                                                               14% Aire Exterior     x -1,80 °C = -0,25 °C

86% Aire recirculado  x 21,00 °C = 18,03 °C
 (Promedio Temperatura aire entrada) 17,77 °C

* Temperatura local + Temperatura corrección altura unidad

Orientación Oeste 0,03
Funcionamiento Instalación de Aire 6-8 horas/dia 0,3
Paredes Exteriores Dues+finestres grans 0,03

Ventana Grande si > 2m2

Total 0,36
41.542 W 35726,0 kcal/h

105 W/m² 90,4 kcal/m²

Condiciones

Pérdidas de calor totales:

Q=Q'x(1+F)+Q"=

Suplementos F:

Pérdidas de calor por:

Calculado para la mínima temperatura exterior

Transmisión Renovación e Infiltraciones

Ratio
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Càlculs hidrallics: 
 
 

 
 
 
 
 
Corbes de bombes seleccionades: 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Dimensionat centrals de producció 
 
Pel dimensionat de les centrals de producció s’ha tingut en conte la màxima simultaneïtat possible. Es considera aquesta del 100%, ja 
que no es pot garantir l’exclusió de funcionament d’unes zones per l’ús d’altres. 
 
La central de producció es troba ubicada a la sala de calderes que compleix les següents característiques: 
 
Característiques sala de calderes a 
 

En compliment de la normativa vigent la sala de calderes deurà complir les següents característiques: 
 

• Extintor amb eficàcia mínima de 89B. 

• Element o disposició constructiva amb superfície no inferior a 1m2 amb baixa resistència mecànica. 

• 1 accés amb mesures mínimes de 2m d’alt per 0.80m d’ample. 

• Obertura de les portes cap a l’exterior. 

• Inscripcions exteriors reglamentaries. 

• Clau de tall general de la sala. 

• Ventilació superior  

• Elements estructurals EF-120, Tancaments ei-120 i portes EI-60. 

• Element general de tall d’emergència del subministrament elèctric a la sala de la caldera. 

• Bunera del local. 

 
Les dimensions de la sala de calderes permeten el pas sense dificultat per a la realització de operacions de maniobra i control.  
 
 
  

CIRCUITS

PRINCIPALS Calorífica Frigorífica

CALEFACCIÓ i ACS Kcal/h Frig/h Calor Calor Fred Fred Φ (v=1 m/s) Φnom com. v Longitud Lequivalent Ltotal Pc/m Pc Pc total l/m litres
m3/h l/s m3/h l/s mm mm m/s m m m Pa/m kPa mca

Circuit 1: Vestuaris calefaccio
A (bomba)-climatitzador 35.726 --- 2,38 0,66 --- --- 29,03 40 0,53 12      2          14        100 1,44 0,15 1,40 20

--- 0,00 0,00 --- --- 0,00 --- -           -           0,00 0,00 0,00 0
--- 0,00 0,00 --- --- 0,00 --- -           -           0,00 0,00 0,00 0

Pèrdua en xarxa (Tram més desfavorable) 1,4 0,15
Pèrdua en emissor 10,0 1,01
Pèrdua Total 11,6 1,17

PERDUES DE CÀRREGACABAL

POTENCIA

DIAMETRE

RESUM CÀLCULS HIDRAULICS
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2.12 Protecció contra Incendis 
 
Per la confecció del Projecte de prevenció d’incendis s’ha tingut en compte el Codi Tècnic de l’Edificació, en especial el document 
bàsic de Seguretat Contra Incendis (CTE-DB-SI) i el Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel que s’aprova el Reglament 
d’instal·lacions de protecció contra incendis. 
 
Compartimentació en sectors d’incendi: 
 
Les característiques dels sectors formats , en quant a superfície, es mostra a continuació: 
 
 
 

id. Sector Nombre del Sector Superfície 
     [m2] 
1 Banys públics 26.80 
2 Sala de calderes 26.08 
3 Vestuaris 507.59 

 
 
 
Es pot comprovar que l’activitat compleix les condicions establertes a la taula 1.1 de la Secció 1 del CTE-DB-SI, ja que les condicions 
màximes indicades a l’esmentada taula. 
Els locals i zones de risc especial integrats als edificis es classifiquen conforme els graus de risc elevat, mig i baix segons els criteris 
que s’estableixen a la taula 2.1 del CTE-DB-SI1.2. 

 
A continuació es mostra una relació dels locals de risc especial a definir en l’activitat així com les condicions que han de complir aquest 
locals en matèria contra incendis segons les especificacions de la taula 2.2 del CTE-DB-SI1.2: 
 
 

Recinte: Sala Calderes (Sala Instal·lacions ) 
Superfície: 26.08m² 
Potència Instal·lada: P < 200 kW 
En aplicació de la taula 2.1 de la de la Secció SI-1 s’obtenen les següents consideracions (*) 
Nivell de risc especial BAIX 
Resistència al foc de la estructura portant R-120 

Resistència al foc de les parets que separen el sector de la resta de l’edifici EI-120 

Vestíbul d’independència en cada comunicació de la zona amb la resta de l’edifici NO 

Portes de comunicació amb la resta de l’edifici EI245-C5 
Màxim recorregut d’evacuació fins a alguna sortida del local ≤ 25 m 

 
(*) Les condicions a aplicar a la sala de calderes en quant a resistència al foc del elements constructius, són les establertes al CTE-DB-
SI, al ser condicions més restrictives que les exposades a la Norma UNE 60601:2000. 
 
Restriccions a la ocupació: 
En el projecte objecte del present estudi no es te cap zona a la qual estigui restringida l’ocupació, ja que no es tenen zones amb cotes 
d’evacuació ascendent > a 2 metres. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Criteris de Senyalització: 
 
Els mitjans de protecció contra incendis d’utilització manual (extintors, boques d’incendi, polsadors manuals d’alarma) es senyalitzarà 
mitjançant senyals en la norma UNE 23033-1 les dimensions dels quals sigui: 
 
i) 210x210mm quan la distància d’observació de la senyal no excedeixi de 10 m; 
ii) 420x420 mm quan la distància d’observació estigui compresa entre 10 i 20 m; 
iii) 594x594mm quan la distància d’observació estigui compresa entre 20 i 30 m. 
 
Els senyals seran visibles en cas de fallida en el subministra d’enllumenat normal. 
 
Quan siguin fotoluminiscents, les seves característiques d’emissió lluminosa complirà l’establert a la Norma UNE 23035-4:1999. 
 
Enllumenat d’emergència: 
 
S’inclou dins d’aquest enllumenat l’enllumenat de seguretat i l’enllumenat de reemplaçament. 
 
Enllumenat de Seguretat 
 
És l’enllumenat d’emergència previst per a garantir la seguretat de les persones que evacuïn una zona o que tenen que acabar un 
treball potencialment perillós  avanç d’abandonar la zona 
L’enllumenat de seguretat estarà dotat per entrar en funcionament automàticament quant es produeixi una fallida de l’enllumenat 
general o quant la tensió d’aquest baixi a menys del 70% del seu valor nominal. 
 
La instal·lació d’aquest enllumenat serà fixa i estarà dotada de fonts pròpies d’energia. Només es podrà utilitzar el 
subministrament exterior per procedir a la seva càrrega, quant la font pròpia d’energia estigui constituïda per bateries 
d’acumuladors o aparells autònoms automàtics. 
 
Enllumenat d’evacuació. 
 
És la part de l’enllumenat de seguretat previst per garantir en reconeixement i la utilització dels medis o recorreguts d’evacuació quant 
els locals estiguin o puguin estar ocupats. 
Als recorreguts d’evacuació, l’enllumenat d’evacuació ha de proporcionar, a nivell de terra i a l’eix dels passos principals, una 
luminància horitzontal mínima de 1 lux. 
Als punts on estiguin situats els equips de les instal·lacions de protecció contra incendis que exigeixen utilització manual i al locals de 
distribució de l’enllumenat, la luminància mínima serà de 5 lux. 
La relació entre la luminància màxima i la mínima a l’eix dels passos principals serà menor de 40 
L’enllumenat d’evacuació haurà de poder funcionar quant es produeixi una fallida a la alimentació normal, com a mínim durant una 
hora, proporcionant la luminància prevista. 
 
Enllumenat ambient o anti-pànic 
 
És la part de l’enllumenat de seguretat previst per evitar tot risc de pànic i proporcionar una il·luminació ambient adequada que permeti 
als ocupants identificar i accedir a les rutes de evacuació i identificar obstacles. 
L’enllumenat ambient o antipànic ha de proporcionar una luminància horitzontal mínima de 0.5 lux a tot l’espai considerat, des del terra 
fins una alçada de 1 m. 
La relació entre la luminància màxima i la mínima en tot l’espai considerat serà menor de 40. 
L’enllumenat ambient o antipànic haurà de poder funcionar quant es produeixi una fallida de la alimentació normal, com a mínim durant 
una hora, proporcionant la luminància prevista. 
Llocs on s’haurà d’instal·lar enllumenat d’emergència. 
  
És obligatori situar enllumenat de seguretat en les següents zones dels locals de pública concurrència: 
  
a) en tots els recintes on la ocupació sigui major de 100 persones. 
b) els recorreguts generals d’evacuació de zones destinades a usos residencial o hospitalari i els de zones destinades a qualsevol altre 
us que estigui prevista la evacuació de més de 100 persones. 
c) als lavabos generals de planta en edificis d’accés públic. 
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d) als estacionaments tancats i coberts per a més de 5 vehicles, inclosos els passadissos i les escales que condueixin des de aquests 
fins l’exterior o fins les zones generals de l’edifici. 
e) als locals que alberguin equips generals de les instal·lacions de protecció. 
f) a les sortides d’emergència i a les senyals de seguretat reglamentàries. 
g) en tot canvi de direcció de la ruta d’evacuació.  
h) a tota intersecció de passadissos amb les rutes d’evacuació  
i) a l’exterior de l’edifici, a la veinitat immediata a la sortida  
j) prop(1) de les escales, de manera que cada tram d’escala rebi una il·luminació directa.  
k) prop(1) de cada canvi de nivell.  
l) prop(1) de cada lloc de primers auxilis.  
m) prop(1) de cada equip manual destinat a la prevenció i extinció d’incendis.  
n) a les habitacions de distribució de la instal·lació d’enllumenat de las zones indicades anteriorment 
 

(1) Prop significa a una distancia inferior a 2 metres, mesurada horitzontalment 
 
A les zones incloses als apartats m) y n), l’enllumenat de seguretat proporcionarà una luminància mínima de 5 lux a nivell d’operació. 
Només s’instal·larà enllumenat de seguretat per a zones d’alt risc a les zones que ho requereixin, segons l’establert al punt 3.1.3 
També serà necessari instal·lar enllumenat d’evacuació, encara que no sigui un local de pública concurrència, a totes les escales 
d’incendis, particularment tota escala d’evacuació d’edificis per a ús de habitatge excepte els unifamiliars, així com tota zona 
classificada com a risc especial a l’Article 19 de la Norma Bàsica de l’Edificació NBE-CPI/96.  
 
En tot moment es complirà la Instrucció Tècnica ICT-BT-28. 
 
S’ha previst enllumenat d’emergència i senyalització, que indicarà permanentment la situació de portes, passadissos i sortides del local 
durant tot el temps que romanguin persones en el local. 
 
Els aparells d’emergència i senyalització estaran dotats d’una font pròpia d’energia que estarà formada per acumuladors CADMI-
NIQUEL ( sense necessitat de manteniment ) de1 hora de durada, s’utilitzarà una xarxa exterior per la seva càrrega. 
 
Instal·lacions de detecció, alarma i extinció: 
 
Extintors portàtils: 
 
La instal·lació de prevenció d’incendis estarà prevista segons el CTE-DB-SI4. 
 
El nombre d’extintors tant a l’edifici existent com a l’edifici de nova construcció serà suficient per a que el recorregut real en tota la 
planta des de qualsevol origen d’evacuació fins un extintor no superi els 15 m. 
 
Aquests extintors seran  de pols polivalent ABC de 6 kg amb una eficàcia com a mínim de  
21A-113B. 
 
Es situaran a una alçada màxima de 1.70 m i es senyalitzaran d’acord amb la Norma UNE 23.033-81, les dimensions de les 
quals sigui: 
 

# 210x210 mm quan la distància d’observació de la senyal no excedeixi de 10 m. 
# 420x420 mm quan la distància d’observació estigui compresa entre 10 i 20 m. 
# 594x594 mm quan la distància d’observació estigui compresa entre 20 i 30 m. 

 
Existirà, en tot moment, una zona lliure d’obstacles al voltant dels elements d’extinció d’incendis. 
 
Als plànols adjunts s’indica la distribució dels extintors necessaris. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boques d’incendi equipades: 
 
La instal·lació es preceptiva ja que es disposa d’una  superfície total construïda superior als 500 m2 conforme CTE-DB-SI 4.1  per a 
una activitat d’ús publica concurrència. 
 
Es disposa de boques d’incendi del tipus BIE-25 mm a l’exterior de l’edifici.  Es reforçarà la instal·lació amb manegues a l’interior. 
 
 
El nombre de boques d’incendi a instal·lar es determina de manera que la separació màxima entre cada boca d’incendi sigui inferior a 50 
metres i la distància de qualsevol punt del local a una boca d’incendi sigui inferior a 25m.  
 
Les BIE estaran col·locades a menys de 5m de cada entrada a cada sector d’incendi o dependència. 
 
La xarxa de canonades és d’ús exclusiu per la instal·lació de protecció contra incendis.   
 
El cabal unitari serà el corresponent a aplicar la pressió dinàmica disponible a l’entrada de la BIE, quan funcionin 2 simultàniament, el factor 
“K” del conjunt, proporcionat pel fabricant. El diàmetre equivalent mínim serà de 10 mm per a BIE 25. 
 
La pressió a la punta de llança no serà inferior a 2 bar ni superior a 5 bar. 
 
Es situaran a una alçada màxima de 1.50 m al centre de la BIE. 
 
Detecció i alarma: 
 
L’edifici disposarà d’una instal·lació d’alarma tot i que es disposa d’una  superfície total construïda inferior a 1000 m2 conforme CTE-
DB-SI 4.1  per a una activitat d’ús publica concurrència. 
 
Tota la instal·lació ve configurada per una centraleta de control. 
 
Es disposarà de polsadors manuals degudament ubicats de manera que tota l’activitat emplaçada al nou edifici, quedi protegida contra 
el foc i  d’una instal·lació de detectors tipus òptics de fums. 
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M.3 ALTRES DADES DEL PROJECTE 

3.1 Planing d’obres 
Es preveu una durada de les obres de 3 mesos. 

3.2 Garantia 
Es fixa un període de garantia d’un (1) any des de la recepció de les obres acabades. Durant el període de garantia el contractista serà 
responsable d'executar totes aquelles correccions i reparacions considerades necessàries per tal que les obres compleixin totalment la 
finalitat amb la qual van estar projectades al projecte d’execució. Al final del període de garantia es farà el certificat final d’aquest. 

3.3 Classificació del Contractista 
 
La classificació del contractista tal i com es disposa en el “Reglament General de Contractació”, a excepció de que l’Administració 
estableixi en el Plec de Clàusules Administratives Particulars una l’altra classificació, haurà de complir els requisits següents: 
 
Grup G, Subgrup 7, Categoria c 
Instal.lacions elèctriques, Grup I, Subgrup 6, Categoria d 
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3.4 Control de Qualitat 
S’exigirà a la empresa Contractista la realització d’un Pla d’autocontrol de qualitat en quan al subministrament de materials i a 
l’execució de les obres. 

Tots els materials que arribin a l’obra hauran d’haver estats autoritzats per la Direcció Facultativa, disposaran de certificats CE a ser 
possible i sempre aniran acompanyats dels corresponents documents per escrit i signats per persona física en quan a la qualitat, 
compromís de subministrament i altres. 

Tota aquesta documentació serà imprescindible portar-la al dia per tal de poder certificar les feines fetes. 
 
Objecte i plantejament general 
 
Per tal d'assolir els nivells de qualitat recollits al Plec de Condicions Tècniques de l'obra (PCT), s’han definit i programat una sèrie 
d'operacions de control (inspeccions i assaigs), que han de servir de base al pla d'autocontrol de qualitat del contractista (PAQ), 
constituint el nivell mínim exigible. Aquestes operacions de control seran realitzades pel contractista sota la supervisió de la 
Direcció d'Execució de l'Obra (DEO). 
 
A l’inici de l’obra, la DEO estudiarà el pla d’autocontrol del contractista, i proposarà els canvis que consideri oportuns per tal d’ajustar 
les actuacions a les necessitats reals de l’obra. En conseqüència, el PAQ ha de ser un document viu, que permeti la seva adaptació a 
la realitat canviant de l’obra. 
 
En el control de qualitat de qualsevol obra cal distingir entre el control de materials i el de processos d'execució, incloent dins d’aquest 
darrer els controls geomètrics i les proves d’acabat. La qualitat final es veu tant condicionada pels processos d'execució com per la 
qualitat intrínseca dels materials. Aquests, fruit de processos industrials, presenten característiques bastant estables i, en molts casos, 
arriben acompanyats de certificats de garantia de qualitat. És per això que aquest pla es centrarà, fonamentalment, en el control dels 
processos d'execució, confiat quasi sempre a inspeccions visuals o comprovacions senzilles que no requereixen de l'actuació d'una 
empresa especialitzada, sense oblidar el paper imprescindible que desenvolupen els laboratoris en el control de qualitat dels materials. 
 
Interrelació amb els sistemes d'organització dels contractistes 
 
A l'hora de plantejar criteris de control de qualitat que puguin resultar efectius a les obres, no es pot oblidar que les empreses 
constructores disposen normalment de sistemes d'organització interna d'assegurament de la qualitat (procediments ISO 9000), que, 
potencialment, són eines molt vàlides per assolir els nivells de qualitat exigits.  
 
Donat que l’aplicació de les esmentades normes ISO ha comportat la unificació de nomenclatures i sistemàtiques, aquest pla de 
control aprofita l'estructuració que allà es defineix per tal de facilitar la seva integració als sistemes propis de les empreses 
constructores. Es tracta de provocar una necessària continuïtat entre el pla de control de projecte i el pla d'autocontrol (o pla de 
qualitat) del contractista, que deixi clara l'assumpció dels criteris de projecte en el document de la contracta. 
 
Cal tenir en compte, en primer lloc, que els objectius i l’abast del sistema de qualitat d’una empresa constructora, tot i estar certificada 
ISO, els marca la pròpia empresa, i per tant, es poden trobar diferències notables entre unes i altres. La norma es centra en els 
procediments, homogeneïtza sistemàtica però no objectius. Per a poder valorar el sistema de qualitat que posseeix una empresa 
resulta imprescindible analitzar els objectius que s’ha plantejat, i no quedar-se exclusivament amb l’etiqueta de presentació. La 
possessió del certificat ISO no pressuposa la seva correcta aplicació a totes les obres, i encara menys, la coincidència amb els 
objectius de qualitat que pugui plantejar el promotor. 
 
Feta aquesta puntualització teòrica, cal assenyalar que la realitat mostra una bona uniformitat entre els diferents sistemes de qualitat 
de les empreses; uniformitat que resulta suficient com per a plantejar un anàlisi conjunt.  
 
En base a aquesta uniformitat, es presenta a continuació, una breu descripció dels apartats en que solen estructurar-se els plans de 
qualitat dels contractistes, destacant aquells on s'incideix amb aquest pla de control: 
 
1. Descripció de l'obra. El pla de qualitat comença explicant les característiques generals de l’actuació, recollint especialment 

aquells aspectes que més es relacionen amb la qualitat de l’obra. 
 
2. Relació d'activitats que es controlen. Cal tenir en compte que ser molt ambiciós pot portar a no aplicar correctament el sistema. 

És fonamental saber destriar el que és realment important, per no malbaratar esforços en temes secundaris que poden 
provocar desencís, i serveixen d’excusa per a invalidar tota la sistemàtica. Dins del pla de control de projecte, es farà una 
relació de les activitats que, com a mínim, hauran de ser considerades en el pla de qualitat del contractista. 

 

3. Organització de l'obra. Organigrama on es detallen les persones que intervindran (fins al nivell d’encarregat inclòs), indicant el 
càrrec i les funcions de cadascú. Es pot acompanyar d'un registre de signatures. S'hauria de fer extensiu al personal de les 
empreses subcontractades. 

 
4. Revisió del projecte. Llistat dels problemes que s'hagin pogut detectar (coherència de documents, mancança de definició o 

definició no satisfactòria, etc.) Tenir constància dels possibles problemes amb temps suficient pel seu anàlisi, és fonamental en 
la qualitat final de l’obra.  

 
5. Control de documents. Relació dels documents aplicables al projecte controlant les versions vigents (legislació, normatives, 

documents del projecte, etc.). El pla de control de projecte ha de ser un d'aquests documents. 
 
6. Recull dels procediments d'execució de les activitats que es controlen. Aquests procediments han ser compatibles amb el plec 

de condicions de projecte. Cal advertir que, en aquest punt, s’acostumen a incloure textos genèrics que “engreixen” el 
document i que, en molts cops, no aporten gaire cosa. S’ha de valorar tot allò que sigui específic per l’obra concreta. 

 
7. Compres i recepció de materials. Aquest apartat inclou normalment la definició del proveïdor dins d'una relació d'industrials 

"aptes" confeccionada per la pròpia empresa, es a dir, el subministrador no s’ha d’escollir exclusivament per criteris econòmics. 
A banda d'això, es redacten les especificacions de compres, que són un recull de les condicions tècniques que s'han d'exigir al 
material concret, i es detallen les operacions de control a realitzar en la recepció de materials: control de certificats, inspeccions 
visuals, mesures geomètriques, assaigs de laboratori, etc. Aquest apartat, en concret el pla d'assaigs de recepció, haurà 
d'estar d'acord amb el contingut del pla de control de projecte en el seu apartat de control de materials.  

 
Un concepte important relacionat amb aquest punt és el de la traçabilitat, que consisteix en deixar constància documental del 
destí físic (parts concretes de l’obra) on s’ha fet ús d’un determinat material. Resulta habitual entre les empreses, i per altra 
banda molt convenient, tenir cura de la traçabilitat del formigó utilitzat a l’obra, però no és freqüent que s’apliqui a altres 
materials. 

 
8. Programa de punts d'inspecció i assaig (PPI/PA) per tal de verificar les condicions d'execució de les activitats que es controlen. 

S'indiquen les inspeccions (o assaigs) que s'han de realitzar, documents o normatives que s'han de tenir en compte, 
freqüències de mostreig, responsables de realitzar-les, si corresponen a punts d'espera o avís i els criteris d'acceptació o 
rebuig. Una inspecció qualificada com punt d’espera o avís, atura el procés d’execució de l’activitat fins que s’hagi donat per bo 
el resultat de dita inspecció (punt d’espera), o s’hagi produït la notificació corresponent (punt d’avís). 

 
9. Fitxes d'execució que desenvolupen el programa de punts d'inspecció anterior. Es tracta de sectoritzar l'obra per tal d'establir la 

relació entre els resultats de les inspeccions i la part d'obra afectada. La fitxa d'execució és el resultat d'aplicar un PPI/PA a un 
sector determinat. 

 
10. Formats tipus de “no conformitat” i “accions correctores”. Quan una inspecció resulta no acceptable, s'aixeca una no 

conformitat, que pot ser poc important (de correcció immediata) o greu. En aquest darrer cas, apareix una acció correctora per 
tal de deixar constància escrita de la solució proposada pel problema concret.  

 
11. El pla de qualitat es completa amb llistats de calibració d'aparells, programació de compres de materials, instruccions tècniques 

relacionades amb els contractes de subministradors i subcontractistes, etc.  
 
 
CONTROL DE MATERIALS 
 
El Plec de Condicions Tècniques del projecte indica els paràmetres de qualitat que cal garantir en cadascun dels materials utilitzats a 
l'obra.  
 
La justificació d'aquests nivells de qualitat pot arribar, en principi, de diferents formes: 
 
# Presentació de la marca de qualitat del producte (AENOR o similar). No s’ha de confondre aquest concepte amb el certificat de 

qualitat de l’empresa fabricant, que és un reconeixement centrat en la seva gestió. La marca de qualitat de producte implica 
l’existència d’un procediment de fabricació establert i una campanya sistemàtica d’assaigs que garantitzen uns determinats 
paràmetres de qualitat per aquell producte.  

 
# Certificat d'assaigs realitzats per un laboratori acreditat (no encarregats específicament per l'obra concreta), sempre que s’hagin 

realitzat en data representativa, a criteri de la DEO. No s'han d’acceptar resultats d'assaigs antics de dubtosa relació amb el 
producte actual. 
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# Realització d'assaigs encarregats específicament per l’obra concreta, a realitzar durant la seva execució. 
 
Per a la major part dels materials que intervenen a l'obra es considera suficient qualsevol de les tres justificacions de qualitat, 
acompanyades d'una inspecció visual de recepció realitzada per un tècnic competent. En el cas dels materials que segueixen a 
continuació, com a excepció del criteri general, serà obligatòria la realització d'una campanya específica d'assaigs per part d'un 
laboratori acreditat. Aquests assaigs es troben definits i valorats en el pressupost del pla de control de qualitat. 
 
Relació de materials on cal realitzar assaigs de control de recepció: 
 

• Morters de reparació 
• Pisivació de les armadures 
• Impermeabilització poliurea 
• Obra de fàbrica ceràmica 
• Cordó polietilé 
• Pintura per exteriors 
• Aglomerat asfàltic 
• Rajoles i paviments 

 
 
Com a regla general, no s'iniciarà l'execució d'una unitat d'obra concreta mentre no es disposin dels documents acreditatius del nivell 
de qualitat dels materials components, i els resultats hagin estats expressament acceptats per la DEO. Aquests documents acreditatius 
quedaran arxivats i s'integraran al document As built final d'obra. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ 
 
El control d'execució es basa en inspeccions sobre els procediments de construcció i en les proves finals d'acabat que, en general, són 
també inspeccions visuals recolzades amb comprovacions que poden ser senzilles o que requereixin l’actuació d’un laboratori 
especialitzat. Moltes d'aquestes operacions de control es troben recollides al Plec de Condicions Tècniques de l'obra. 
 
El contractista, en la seva oferta, ha de presentar un avanç del pla d’autocontrol de qualitat que aplicarà a l’obra, que, en cas de ser 
adjudicatari, haurà de perfeccionar abans de l’inici de les obres. Cal tenir en compte que, en molts casos, el PAQ no podrà redactar-se 
totalment en aquest moment. Allà on per falta de dades o nivell de definició, no es puguin concretar tots els punts que contempla, 
s’haurà d’arribar al detall suficient que permeti el seu desenvolupament posterior. El PAQ és dons un document viu, capaç de recollir 
les circumstàncies particulars de l’obra que es vagin coneixent en el transcurs de la seva execució. 
 
El pla d’autocontrol del contractista haurà de contemplar, com a mínim, les següents activitats de control: 
 
# Estructura 

o Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 
EN ISO 15630-1 

o Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció 
d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO15630-1 

o Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 
15630 

o Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la 
norma UNE36068 

o Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie 
de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, 
UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 

# Impermeabilitzacions 
o Prova d'estanqueitat de llosa inclinada per aspersió durant 24 h 

# Acabats horitzontals 
o Assaig triple-A per a gespa artificial. Absorció d'impactes (FR), Energía de restitució (ER) i Deformació vertical (VD) 

# Elements de protecció 
o Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos tou sobre barana, segons la norma UNE 85238Instal·lacions  

# Sanejament: 
o Jornada o fracció de proves finals de posada en marxa i funcionament de la instal·lació d'evacuació i sanejament, 

realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE,incloent el desplaçament, les comprovacions i 
l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent 

 

Dins l'esmentat pla de qualitat, el contractista indicarà, per a cada activitat de control, el procediment d'execució i el programa de punts 
d'inspecció i assaig (PPI/PA) que aplicarà.  
 
Aquest document (PPI/PA) ha de recollir la relació d'operacions de control que el contractista realitzarà durant el desenvolupament i en 
acabar cada activitat a controlar.  De cada operació de control s'indicarà: 
 
# Punt  a controlar: disposició de la ferralla, verticalitat d’una paret, etc. 
 
# Freqüència de control: per lot (cada 100 m2 per exemple), diària, a l’inici de l’activitat, etc. 
 
# Procediment o normativa a aplicar (si és el cas): norma d’assaig, instrucció EHE, etc. 
 
# Responsable de realitzar la inspecció o l'assaig: cap d’obra, encarregat, DEO, laboratori, etc. 
 
# Criteris d'acceptació o no conformitat: resultats a obtenir, toleràncies, etc. 
 
També es farà constar si el punt de control és un punt d'espera o avís, es a dir, si l'execució de l'activitat ha de quedar aturada mentre 
el responsable de la inspecció no doni el seu vist-i-plau o hagi estat informat, respectivament.  
 
En la fase d'execució de l'obra, l'aplicació del programa de punts d'inspecció sobre un element concret donarà lloc a una fitxa 
d’execució o registre. Abans de l'inici de l'obra, i de manera consensuada amb la DEO, s'establirà una sectorització de l'obra que 
assigni localització a les diferents fitxes d’execució a omplir. S'establiran també els procediments de documentació de les no 
conformitats i de les accions correctores, seguint la sistemàtica que disposi el propi contractista.  
 
Tota aquesta documentació que s'anirà generant durant l'execució de l'obra, quedarà arxivada i formarà part del document EDC de 
final d'obra. 
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Programa de control de qualitat

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  FEDERATIU PCQOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no
polits, segons la norma UNE-ENV 12633

1 J911G2CD

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Lliscabilitat

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Determinació de l'adherència, entre un morter de revestiment i el suport2 J8111100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Adherència

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits,
segons la norma UNE-ENV 12633

3 J9V1GC0D

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Lliscabilitat

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Determinació del gruix de pel·lícula d'un recobriment de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO
2808

4 J89ZSH0M

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Elements metàl.lics 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

PRESSUPOST  FEDERATIU PCQOBRA 01
INSTAL.LACIONSCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Jornada per a execució de les proves finals de posada en marxa i funcionament de la instal·lació de ventilació, segons
exigències del Projecte i del RITE

1 JEV79904

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR

Programa de control de qualitat

AMIDAMENTS Pàg.: 2

u Jornada per a execució de les proves finals de posada en marxa i funcionament de la instal·lació de calefacció, segons
exigències del Projecte i del RITE

2 JEV39604

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Jornada per a execució de les proves finals de posada en marxa i funcionament de la instal·lació elèctrica, segons
exigències del Projecte i del REBT

3 JGV19101

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Jornada per a execució de les proves finals de posada en marxa i funcionament de la instal·lació de gas, segons
exigències del Projecte i del RD 919/2006

4 JKV19503

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Jornada per a prova de funcionament amb verificació del punt de funcionament dels grups motobomba, incloent redacció
de l'informe corresponent

5 JNV13G20

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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3.5 Revisió de preus 
Els preus aplicats en aquest projecte son els de referència del Banc Itec, havent repassat els preus de major incidència ajustant-los a 
preus de mercat actuals.  

Els preus que apliquem als amidaments, les partides d’obra, estan degudament justificats en l’apartat pressupost preus 
descompossats. Sobre aquests preus s’ha aplicat un coeficient en concepte de costos indirectes del 3 %. De les partides d’obra per els 
seus amidaments obtenim el PEM (pressupost d’execució material) que ve incrementat amb els coeficients del 6 % i del 13 % per 
benefici industrial i despeses generals del contractista respectivament. Aquest pressupost és el PEC (pressupost de contracte) al qual 
se li haurà d’aplicar el corresponent IVA, actualment el 21 % i obtindrem així el PEC+IVA (pressupost de contracte amb iva) 

En compliment del Reial Decret 1.098/2.001 de 12 d’’octubre de Contractes de les Administracions Públiques (BOE 26/10/2001) i per 
tractar-se d’’un contracte d’’obra en què el termini d’’execució no excedeix a dotze (12) mesos, no té revisió de preus. 

3.6 Resum de pressupost 
 
El pressupost s’estructura seguint els criteris de la Llei de Contractes. Es defineixen unes partides d’obra agrupades en capítols que 
amb el respectiu amidament formen el Pressupost d’Execució Material, PEM. Aquest es veu incrementat amb els coeficients del 13% 
de depeses generals i el 6 % de benefici industrial que en la seva suma formen el Pressupost per Contracte PEC. Posteriorment al 
incrementar l’IVA del 21% en aquest cas, forma el Pressupost per Contracte més IVA, que habitualment es l’import que surt a licitació 
PEC+IVA. 
Els preus de les partides d’obra estan formats per preus simples i auxiliars que amb els seus corresponents rendiments i la suma de 
tots ells, més el 3% del seu import com a justificant dels preus indirectes de l’obra, forma el preu unitari de cada partida. El desglòs 
d’aquestes partides està en el document “quadres de preus” 

3.7 Pressupost d’Execució Material 

El pressupost d’execució material ascendeix a la quantitat de 194.160,03 € (CENT NORANTA-QUATRE MIL CENT SEIXANTA 

EUROS AMB TRES CÈNTIMS)       PEM   194.160,03 € 

3.8 Pressupost d’Execució per Contracte 

El pressupost d’execució per contracte, un cop incrementat el pressupost d'execució material amb el 13% de Despeses Generals, el 

6% de Benefici Industrial i el 21% d'IVA ascendeix a la quantitat de 279.571,02 € (DOS-CENTS SETANTA-NOU MIL CINC-CENTS 

SETANTA-UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)     PEC   231.050,43 €    
           PEC + IVA  279.571,02 € 

Per al coneixement de l’Administració, a  aquest pressupost es preveuen les següents despeses administratives que no están 
contemplats en aquest projecte: 

- Gestions per al connexionat i alta de nova escomesa de gas    2.200,00 € 

- Legalització de les instal·lacions        1.200,00 € 

 
Valldoreix, juny de 2016 

 
 

G9 arquitectura i gestió scp 
Jan Dinarès Quera 

Xavier Humet Cienfuegos Jovellanos 
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MA.1  NORMATIVA CONSIDERADA 
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MA.1  NORMATIVA APLICABLE AL TIPUS D’OBRA 
 
 
1. Normativa aplicable 
1.1.   Textos generals 
1.2.   Traçat 
1.3.   Geologia I Geotècnia 
1.4.   Drenatge  
1.5.   Ponts I Estructures 
1.6.   Ferms I Paviments 
1.7.   Senyalització 
1.8.   Tanques de Seguretat 
1.9.   Plantacions 
1.10. Aprofitament d’Aigües Freàtiques per a Rec 
1.11. Enllumenat  
1.12. Fonts Ornamentals i Laminars 
1.13. Plecs de Prescripcions Tècniques 
1.14. Amidaments I Pressupostos 
 
 
 
 
 
 
1. Normativa aplicable 
 
Per a la realització del Projecte, el Projectista tindrà en compte la normativa existent i vigent en el decurs de la redacció del Projecte, 
obligatòria o no, que pugui ésser d'aplicació al mateix, i les instruccions específiques rebudes pels serveis tècnics de l’Ajuntament, així 
com les instruccions  dels diferents Serveis Municipals. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, es concreta a continuació una relació de normativa aplicable. 
 
 
1.1. Textos generals 
 
Llei 7/1993, del 30 de setembre, de Carreteres de la Generalitat de Catalunya. 
Ley 25/1988, del 29 de juliol, de Carreteras. 
Ley 16/1985, de 25 de juny (BOE del 29), del Patrimonio Histórico Español, desenvolupada parcialment pel Real Decreto 111/1986 de 
10 de gener (BOE del 28). 
Real Decreto 1812/1994 de 2 de setembre pel que s’aprova el Reglamento General de Carreteras. 
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de juny (BOE del 30), d’avaluació d’impacte ambiental. 
Reglamento per a l’execució del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de juny, d’avaluació d’impacte ambiental, aprovat pel Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de setembre (BOE del 5 d'octubre). 
Decret 114/1988, del 7 d'abril, d’avaluació d'Impacte Ambiental. 
Real Decreto 1627/1997, referent a Seguretat i Salut. 
Ley 16/1987, del 30 de juliol, de “Ordenación de los Transportes Terrestres”, i els seus Reglaments. 
"Recomendaciones para la redacción de estudios de carreteras", publicades el 1983 en sis toms. 
Real Decreto 1317/1989, de 27 d’octubre (BOE del 3 de novembre), pel que s’estableixen les unitats legals de mesura. Modificat 
annex per RD 1737/1997. 
"Metodología para la evaluación de proyectos de inversión en carreteras", publicada el 1980 i desenvolupada per les 
"Recomendaciones para la evaluación económica, coste-beneficio, de estudios y proyectos de carreteras", actualitzades l'octubre de 
1990. 
"Recomendaciones para la redacción de estudios de carreteras (1983)". 
“Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano (1996)”. 
Recomanacions de l’Ajuntament de Barcelona 
IOS – 98. Normas para el proyecto, construcción y explotación de obras subterráneas. 
 
 
1.2. Traçat 
 
1.2.1. Normes generals 

 
Instrucción 3.1-IC , actualitzada, sobre “características geométricas y trazado", aprovada per la Orden Ministerial del 22 d'abril de 1964 
(BOE de 23 de juny), vigent en la part no modificada per la Orden Ministerial del 12 de març de 1976 (BOE del 9 d'abril). 
"Recomendaciones sobre glorietas", publicades el maig de 1989. 
"Trayectoria de giros de vehículos a baja velocidad", publicades l'any 1988, amb suport informàtic. 
"Programa para la regularización de pavimentos bituminosos", publicat el desembre de 1990, amb suport informàtic. 
Esborrany de la “Instrucción 3.1-IC (1996) sobre “trazado". 
 
1.2.2. Especificacions de l’Ajuntament de Barcelona  
 
1.2.3. Secció transversal 
 
"Recomendaciones sobre vías lentas en rampas. Criterios de su necesidad, características, detalles de proyecto", publicada el 
novembre de 1966. 
Comunicación nº 5 Pl, de 1978, sobre “anchura de los carriles adicionales para vehículos lentos en carreteras". 
Orden Circular 312/90 T y P, de 20 d’agost sobre “trazado", en tramitació davant la Secretaría General Técnica del Departamento y las 
Comunidades Europeas, que englobarà tota aquesta normativa. 
 
1.2.4. Nusos i calçades de servei 
 
Orden Circular 306/89 P y P, de 9 de setembre (corregida en 25 de novembre), sobre “calzadas de servicio y accesos a zonas de 
servicio". 
 
 
1.3. Geologia i Geotècnia 
 
Orden Circular 314/90 T y P, de 28 d’agost, sobre “normalización de los estudios geológico-geotécnicos a incluir en anteproyectos y 
proyectos". 
 
 
1.4. Drenatge 
 
Instrucción 4.1-IC sobre “obras pequeñas de fábrica", aprovada per Orden Ministerial de 8 de juliol de 1964 (BOE de l'11 de gener de 
1965). Tot i que no ha estat formalment derogada, el seu contingut ha quedat desvirtuat per la "Colección de pequeñas obras de paso 
4.2-IC", aprovada per Orden Ministerial de 3 de juny de 1986 (BOE del 20), i per la Instrucción 5.2-IC sobre “drenaje superficial", 
aprovada per Orden Ministerial de 14 de maig de 1990 (BOE del 23). 
Instrucción 5.1-IC sobre “drenaje", aprovada per Orden Ministerial de 21 de juny de 1965 (BOE del 17 de setembre), vigent en la part 
no modificada per la Instrucción 5.2-IC sobre “drenaje superficial", aprovada per Orden Ministerial de 14 de maig de 1990 (BOE del 
23). 
"Isolíneas de precipitaciones máximas previsibles en un día (datos hasta 1970)", publicades l'any 1978. 
"Colección de pequeñas obras de paso 4.2-IC", aprovada per Orden Ministerial de 3 de juny de 1986 (BOE del 20). 
"Cálculo hidrometeorológico de caudales máximos en pequeñas cuencas naturales", publicat el maig de 1987. 
"Control de erosión fluvial en puentes", publicat el setembre de 1988. 
Instrucción 5.2-IC sobre “drenaje superficial", aprovada per Orden Ministerial de 14 de maig de 1990 (BOE del 23). 
 
 
1.5. Ponts i estructures 
 
1.5.1. Accions (trens de càrregues, frenada, vent, temperatura, etc.) i combinació d'accions 
 
"Instrucción para el cálculo de tramos metálicos y previsión de los efectos dinámicos de las sobrecargas en los de hormigón armado", 
aprovada per Orden Ministerial de 17 de juny de 1956 (BOE del 21 d'agost), vigent en la part no modificada per la Orden Ministerial de 
28 de febrer de 1972 (BOE del 18 d'abril). Derogada per ORDEN de 25/6/1975. 
"Instrucción relativa a las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera", aprovada per Orden Ministerial de 28 de 
febrer de 1972 (BOE del 18 d'abril).Derogada per ORDEN 12/2/1998. 
RD 2543/1994 , Norma sismoresistente . 
"Instrucción relativa a las acciones a considerar en el proyecto de puentes de ferrocarril", aprovada per la Orden  Ministerial de 25 de 
juny de 1975 (BOE del 20 d'agost). 
 
1.5.2. Seguretat, càlcul, execució i control d'elements de formigó, armat i pretensat 
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Instrucción de hormigón estructural (EHE). RD 2661/98 
 
1.5.3. Recomanacions útils publicades per la "Asociación Técnica de Estructuras Pretensadas (ATEP)" 
 
"Recomendaciones para la disposición y colocación de armaduras" HP-5-79. Any 1979. 
"Recomendaciones para la ejecución y control del tesado de armaduras postesas" HP-2-73. Any 1973. 
"Recomendaciones para la ejecución y el control de la inyección" HP-3-73. Any 1973. 
"Recomendaciones para la aceptación de sistemas de pretensado para armaduras postesas" HP-1-76. Any 1976. 
 
1.5.4. Proves de càrrega 
 
"Pruebas de carga. Colección de puentes de vigas pretensadas", publicada el 1984. 
"Pruebas de carga. Colección de puentes losa", publicada l'any 1984. 
"Recomendaciones para el proyecto y ejecución de pruebas de carga en puentes de carreteras", publicades el 1988. 
 
1.5.5. Recolzaments elastomèrics 
 
"Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos para puentes de carretera", publicada el 1982. 
 
1.5.6. Col·leccions oficials 
 
L'ús d'aquestes col·leccions no és obligatori i s'haurà de considerar en cada cas si les solucions que en elles hi figuren són les més 
adequades al cas en qüestió. 
 
Justificant-ne l'ús, si és el cas, no s'hauran d'incloure en el Projecte els càlculs justificatius i els amidaments detallats de l'element de 
què es tracti. 
 
"Colección de pasarelas de hormigón tipo PH-1", aprovada per Orden Ministerial de 26 de setembre de 1978 (BOE del 15 de 
novembre). 
"Colección de pasarelas metálicas tipo PM-1", aprovada per Orden Ministerial de 22 de setembre de 1980 (BOE del 3 de 
novembre).Modificada por ORDEN  4/6/92. 
"Colección de pasarelas metálicas tipo PDM-1", aprovada per Orden Ministerial de 22 de setembre de 1980 (BOE del 3 de novembre). 
"Colección de puentes losa", aprovada per Orden Ministerial de 26 de setembre de 1984 (BOE del 19 d'octubre). 
"Colección de puentes de vigas pretensadas I", aprovada per Orden Ministerial de 26 de setembre de 1984 (BOE del 24 d'octubre). 
"Colección de puentes de tres vanos", aprovada per Orden Ministerial de 27 de desembre de 1984 (BOE del 30 de gener de 1985). 
"Colección de puentes de vigas pretensadas II", aprovada per Orden Ministerial de 27 de desembre de 1984 (BOE del primer de febrer 
de 1985). 
"Colección de puentes de vigas metálicas", aprovada per Orden Ministerial de 27 de desembre de 1984 (BOE del 12 de febrer de 
1985). 
"Colección de puentes de vigas pretensadas IC", aprovada per Orden Ministerial de 3 de juny de 1986 (BOE del 20). 
"Colección de puentes de vigas pretensadas IIC", aprovada per Orden Ministerial de 3 de juny de 1986 (BOE del 20). 
"Colección de pequeñas obras de paso 4.2-IC", aprovada per Orden Ministerial de 3 de juny de 1986 (BOE del 20). 
 
1.5.7. Altres disposicions 
 
"Inspecciones principales de puentes de carretera", publicada l'any 1988. 
Orden Circular 302/89T, de 31 de maig de 1990, sobre “pasos superiores en carreteras con calzadas separadas". 
 
1.5.8. Altres normes i instruccions que es poden aplicar en absència d'especificacions en la normativa vigent actual 
 
"Building Code Requirements for Reinforced Concrete" ACI-318-83. 
"Analysis and Design of Reinforced Concrete Bridge Structures" ACI-343R-77 (81). 
"CEB-FIP Model Code for Concrete Structures" (1978) (Publicat en espanyol per l’"Instituto Eduardo Torroja"). 
"Standard Specifications for Highway Bridges", AASHTO 77. 
 
La documentació nord-americana sofreix normalment modificacions puntuals anuals. 
 
 
1.6. Ferms i paviments 
 
1.6.1. Dimensionament 

 
Instrucción 6.1 y  2-IC sobre “secciones de firme", aprovada per Orden Ministerial de 23 de maig de 1989 (BOE del 30 de juny). 
Instrucción 6.3-IC sobre “refuerzo de firmes", aprovada per Orden Ministerial de 26 de març de 1980 (BOE del 31 de maig). 
Orden Circular 287/84PI, de 12 de novembre de 1984, sobre “criterios para la aplicación de las normas 6.1-IC y 6.3-IC". 
Normativa de l’Ajuntament de Barcelona.  
 
1.6.2. Materials 
 
"Mezclas bituminosas porosas", publicat l'any 1987. 
"Nota informativa sobre capas drenantes en firmes", publicada el 4 d'abril de 1991. 
 
1.6.3. Característiques superficials 
 
Orden Circular 308/89C y E, del 8 de setembre, sobre recepció definitiva d'obres, en la qual es fixen criteris sobre regularitat 
superficial. 
"Nota informativa sobre el efecto de la renovación del pavimento en la accidentalidad", del 18 de febrer de 1991. 
 
 
1.7. Senyalització 
 
Orden Circular 8.1-IC sobre senyalització (vertical), de 25 de juliol de 1962. Hi ha un esborrany de la Instrucción 8.1-IC/90 sobre el 
mateix tema, en tramitació davant la Secretaría General Técnica del Departamento y las Comunidades Europeas. 
"Recomendaciones para la señalización informativa urbana", publicades el novembre de 1981 per la Asociación de Ingenieros 
Municipales y Provinciales de España (AIMPE). 
"Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de carreteras", publicades l'any 1984. 
Orden Circular 292/86T, de maig de 1986, sobre marques vials (prescripcions tècniques). 
"Catálogo de señales de circulación", publicat el novembre de 1986. 
Norma 8.2-IC sobre “marcas viales", aprovada per Orden Ministerial, de 16 de juliol de 1987 (BOE del 4 d'agost i del 29 de setembre). 
Instrucción 8.3-IC”sobre senyalització d'obres, aprovada per Orden Ministerial, de 31 d’agost de 1987 (BOE del 18 de setembre) sobre 
senyalització, abalisament, defensa, neteja i acabament d'obres fixes fora de població. Aquesta ordre ha estat modificada parcialment 
pel Real Decreto 208/1989, de 3 de febrer (BOE de l'1 de març), pel qual s'afegeix l'article 171.b) A del Código de la Circulación. 
Orden Circular 300/89 P y P, del 20 de març, sobre senyalització, abalisament, defensa, neteja, i acabament d'obres fixes fora de 
població. 
Orden Circular 301/89T, del 27 d'abril, sobre senyalització d'obres. 
Orden Circular 304/89 MV, del 21 de juliol, sobre projectes de marques vials. 
Orden Circular 309/90 C y E, del 15 de gener, sobre fites d'aresta. 
Recomendaciones sobre barreras de seguridad. 
Orden circular 325/97 T. 
 
 
1.8. Tanques de seguretat 
 
Orden Circular 229/71 CV, de febrer de 1971, sobre normes provisionals sobre tanques de seguretat  (en revisió). 
"Nota informativa sobre el proyecto y construcción de barreras rígidas de seguridad", publicada el  maig de 1986. 
Notes de servei de la Subdirección General de Construcción y Explotación, del 30 de gener de 1989, 15 de gener i 18 de juliol de 
1990. 
Orden Circular 319/91 T y P, del 13 de març de 1991, sobre tolerància de gruix en tanques metàl·liques per a tanques de seguretat 
contínues. 
 
 
1.9. Plantacions 
 
Instrucción 7.1-IC sobre “plantaciones en la zona de servidumbre de las carreteras", aprovada per Orden Ministerial, de 21 de març de 
1965 (BOE del 8 d'abril.) 
"Recomendaciones para la redacción de los proyectos de plantaciones", publicades l'any 1984. 
"Catálogo de especies vegetales a utilitzar en plantaciones de carreteras", publicat per la Dirección General de Carreteras l'any 1990. 
Normativa referent a parcs i jardins de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
 
1.10. Aprofitament d’aigües freàtiques per a rec 
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Projecte de Reglament per a l’ús de les aigües del subsòl de la ciutat de l’Ajuntament de Barcelona. 
Guia per al disseny i el control sanitari dels sistemes de reutilització d’aigües residuals, publicada per la Direcció General de Salut 
Pública de la Generalitat de Catalunya. 
Prevenció del risc sanitari de la reutilització d’aigües residuals depurades com a aigües de reg, publicada per la Direcció General de 
Salut Pública de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
1.11. Enllumenat 
 
Orden Circular 9.1-IC, del 31 de març de 1964, sobre enllumenat de carreteres. 
"Recomendaciones internacionales sobre alumbrado de vías públicas", publicada l'abril de 1964. 
Recomanacions de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
 
1.12. Fonts ornamentals i laminars 
 
Criteris tècnics generals per al disseny i realització dels projectes i obres que constitueixen les fonts ornamentals i laminars. 
 
1.13. Plecs de Prescripcions Tècniques 
 
1.13.1. Prescripcions tècniques generals 
 
"Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG-3/75)", aprovat per Orden Ministerial de 6 de 
febrer de 1976", amb l'aprovació del Consejo de Ministros el mateix dia (BOE del 7 de juliol.) 
 
Al llarg del temps s'han revisat un cert nombre d'articles de l'esmentat Plec, tasca que ha de culminar amb l'aprovació d'una nova 
edició d'aquest Plec que serà el PG-3/??, la redacció del qual està autoritzada. 
 
Per mitjà d'ordres s'estan revisant i corregint els articles del PG-3/75, la relació dels quals s'exposa tot seguit: 
 
Orden Circular 292/86 T, de maig de 1986 pels arts. 278 i 700 del PG-3/75. 
Orden Ministerial del 21 de gener de 1988 (BOE del 3 de febrer), posteriorment modificada per la Orden Ministerial de 8 de maig de 
1989 (BOE del 18), que revisa els arts. 210 al 214. 
Orden Ministerial del 21 de gener de 1988 (BOE del 3 de febrer), posteriorment afectada per la Orden Ministerial de 28 de setembre de 
1989 (BOE del 9 d'octubre), que revisa els arts. 240 al 248. 
Orden Ministerial del 28 de setembre de 1989 (BOE del 9 d'octubre), que revisa l'article 104 "Desarrollo y control de obras". 
Orden Circular 294/87 T, de 23 de desembre de 1987, que revisa els arts. 530 al 532. 
Orden Circular 297/88 T, de 29 de març de 1988, que revisa els arts. 510, 511, 533 i 540. 
Orden Circular 299/89 T, de 23 de febrer de 1989, que revisa l'article 542 "Mezclas bituminosas en caliente" 
Orden Circular 311/90 C y E, de 20 de març, que revisa l'article 550 "Pavimentos de hormigón vibrado". 
 
1.13.2. Ciments 
 
"Pliegos de prescripciones técnicas generales para la recepción de cementos" RC/97. 
 
1.13.3. Fustes tractades 
 
Normativa vigent 
 
1.13.4. Morters i formigons 
 
Normativa vigent 
 
1.13.5. Ferro galvanitzat 
 
Normativa vigent 
 
1.13.6. Acers inoxidables 
 
Normativa vigent 
 

1.13.7. Estructures metàl·liques i serralleria 
 
Normativa vigent 
 
1.13.8. Material ceràmic 
 
Normativa vigent 
 
1.13.9. Control de qualitat 
 
"Recomendaciones para el control de calidad en obras de carreteras", publicades l'any 1978. 
"Recomendaciones sobre actividades mínimas a exigir al Contratista para el autocontrol de obras", MOPTMA, document intern (1990). 
1.13.10. Preus, terminis, revisions i classificació de contractistes 
 
Orden Ministerial de 28 de març de 1968 (BOE del 30), modificada per la Orden Ministerial de 15 d’octubre de 1987 (BOE del 30). 
Orden Ministerial de 12 de juny de 1968 (BOE del 25 de juliol). 
Orden Ministerial de 14 de març de 1969 (BOE del 29), modificada parcialment por la Orden Ministerial de 21 de maig de 1979 (BOE 
del 28). Es refereix als costos horaris de les diferents categories laborals. 
Decreto 3650/1970, de 19 de desembre (BOE del 29), referent a les fórmules de revisió de preus, complementat pel Real Decreto 
2167/1981, de 20 de agost (BOE del 24 de setembre), establint noves fórmules per a ferms i paviments. 
"Método de cálculo para la obtención del coste de maquinaria en obras de carretera", publicat l'any 1976, amb els costos actualitzats el 
1989 per SEOPAN. 
Orden Circular 316/91 P y P, del 5 de febrer de 1991, sobre "Instrucciones para la propuesta y fijación de fórmulas polinómicas de 
revisión de precios en los proyectos de obras de la Dirección General de Carreteras". 
 
1.13.11. Especificacions pròpies de l’Ajuntament de Barcelona 
 
 
1.14. Amidaments i pressupostos 
 
"Comunicación nº 3/75, de julio, sobre cálculo, medición y valoración de obras de paso". 
Real Decreto 982/1987, de 5 de juny (BOE del 30 de juliol), amb el qual es dóna nova redacció als articles 67 i 68 del Reglamento 
general de contratación del Estado. 
Ordre del 10 de febrer de 1992, de modificació de l'Ordre del 25 d'abril de 1988, per a la fixació en un 13% del percentatge previst en 
l'article 68 1.a) del "Reglamento general de contratación del Estado". 
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PER ORDENAR 
 
El Codi Tècnic de l’Edificació: 
 
DB-SE i DB-SUA pel que fa la reparació d’elements existents sempre i quan sigui l’adequació viable, i d’obligat compliment en les 
actuacions de nova construcció. 
 
“Codi d’Accessibilitat”  
 
Tots els espais de circulació, estança o comunicació d’ús públic i d’accés restringit compleixen els requeriments de disseny i 
accessibilitat vigents, per la qual cosa es pot considerar l’edifici objecte d’aquest projecte com a adaptat.   El projecte compleix els 
requeriments que estableixen les instruccions i la normativa que són aplicables en la redacció de projectes d’ús públic en matèria de 
supressió de barreres arquitectòniques:   
• Llei 13/1982 d’integració social dels Minusvàlids, Títol IX, sec. 1a sobre Mobilitat i Barreres Arquitectòniques (arreu de l’Estat)  
• Llei 20/1991 de Promoció de l’Accessibilitat i de Supressió de Barreres Arquitectòniques. DOGC 04.12.91.  
• Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i 
d’aprovació del Codi d’accessibilitat. DOGC 28.04.95.  
• Ordre VIV/561/2010 de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats.  
S’han tingut en compte les especificacions del CT en allò que aquest és més restrictiu. 
 
Ens referim ara a la normativa d’aplicació general. 

 

TEMES GENERALS 
 

 
CONTROL DE QUALITAT 

 
Control de qualitat de l'edificació.  
Decret 375, de 01/12/1988 ; Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques (DOGC Num.1086, 28/12/1988) 
(Correccio errades: DOGC 1111 / 24/02/1989 )  
Control de qualitat dels materials i unitats d'obra.  
Decret 77, de 04/03/1984 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 428, 25/04/1984) 
* S'aprova el plec d'assaig tipus per a obra civil i per a edificacions. Ordre de 21 de març de 1984 
(DOGC num. 493, 12/12/1984) 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.  
Real Decreto 2200, de 28/12/1995 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 32,06/02/1996) 
(Correccio errades: BOE 57 / 06/03/1996 )  
-199704-013 C; Modifica el artículo 14 y las disposiciones transitorias del Real Decreto. 
* Modifica. Real Decreto 338, de 19 de marzo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio (BOE núm. 84, 07/04/2010) 
Us del registre de materials de l'Itec en relació amb el programa de control de qualitat de 
l'edificació.  
Ordre, de 26/06/1996 ; Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques (DOGC Num.2226, 05/07/1996) 
Control de qualitat dels poliuretans produïts in situ.  
Ordre, de 12/07/1996 ; Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques (DOGC Num.2267, 11/10/1996) 
S'estableix l'obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents 
a l'autorització administrativa relativa als sostres i elements resistents.  
Ordre, de 18/03/1997 ; Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques (DOGC Num.2374, 18/04/1997) 
Código Técnico de la Edificación  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 
(Correccio errades: BOE núm. 22 / 25/01/2008 )  
*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE 
núm. 254, 23/10/2007) 
*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99, 
23/04/2009) 
*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 
61, 11/03/2010) 
*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del Ministerio de 
Vivienda (BOE núm. 97, 22/04/2010) 

*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara 
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo y 
la definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado 
Código ; (BOE núm. 184, 30/07/2010) 
Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por 
el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 
Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009) 
(Correccio errades: BOE núm. 230 / 23/09/2009 )  

 
MAQUINÀRIA D'OBRA 

 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos elevadores y de 
manejo mecánico.  
Real Decreto 474, de 30/03/1988 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 121,20/05/1988) 
Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.  
Real Decreto 212, de 22/02/2002 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 52, 01/03/2002) 
* Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 
106, 04/05/2006) 
Se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de 
aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. 
Real Decreto 836, de 27/06/2003 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 170,17/07/2003) 
(Correccio errades: BOE 20 / 23/01/2004 )  
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010) 
Se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-
AEM-4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a "grúas móviles 
autopropulsadas usadas".  
Real Decreto 837, de 27/07/2003 ; Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE Num. 170,17/07/2003) 
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010) 
Criteris d'aplicació de la Instrucció tècnica complementària ITC-MIE-AEM2 del Reglament d'aparells 
d'elevació i de manutenció referent a les grues-torre desmuntables per a obres. Circular 12/1995, 
de 7 de juliol, de la Direcció General de Seguretat Industrial, del Departament d'Indústria i 
Energia  
( Num. , ) 
Se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas  
Real Decreto 1644, de 10/10/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 246, 11/10/2008) 

 
PROJECTES I DIRECCIÓ D'OBRES 

 
Normas sobre el Libro de Ordenes y Asistencias en obras de edificación.  
Orden, de 09/06/1971 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 144, 17/06/1971) 
(Correccio errades: BOE 160 / 06/07/1971 )  
* Modificación de las normas. Orden de 17 de julio de 1971 (BOE num. 176, 24/07/1971) 
Certificado final de Dirección de obras.  
Orden, de 28/01/1972 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 35, 10/02/1972) 
Modificación de los Decretos 462-19710311 y 469-19720224 referentes a la dirección de obras de 
edificación y cédula de habitabilidad.  
Real Decreto 129, de 23/01/1985 ; Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo (BOE Num. 33,07/02/1985) 
Forma de acreditar ante Notario y Registrador la constitución de las garantías a que se refiere el 
artículo 20.1 de la Ley de Ordenación de la Edificación.  
Instrucción, de 11/09/2000 ; Dirección General de los Registros y del 
Notariado (BOE Num.227, 21/09/2000) 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.  
Ley 24, de 27/12/2001 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 313, 31/12/2001) 
* Modificació de la Llei. Ley 51, de 02 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE num. 289, 
03/12/2003) 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Ley "de acompañamiento" a la Ley de 
presupuestos para el año 2003.  
Ley 53, de 30/12/2002 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 313, 31/12/2002) 
(Correccio errades: BOE 81 / 04/04/2003 )  
Ley de Ordenación de la Edificación (LOE).  
Ley 38, de 05/11/1999 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 266, 06/11/1999) 
200212-006 P; Contiene el artículo 105 que modifica la disposición adicional segunda sobre la 
obligatoriedad de las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos en la 
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construcción. 
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.  
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006) 
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )  
Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del Departament de 
la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009) 
Código Técnico de la Edificación  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 
(Correccio errades: BOE núm. 22 / 25/01/2008 )  
*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE 
núm. 254, 23/10/2007) 
*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99, 
23/04/2009) 
*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 
61, 11/03/2010) 
*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del Ministerio de 
Vivienda (BOE núm. 97, 22/04/2010) 
*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara 
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo y 
la definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado 
Código ; (BOE núm. 184, 30/07/2010) 
Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por 
el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 
Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009) 
(Correccio errades: BOE núm. 230 / 23/09/2009 )  

 
RESIDUS D'ENDERROCS I DE CONSTRUCCIÓ 

 
Regulador del Registre general de gestors de residus de Catalunya.  
Decret 115, de 06/04/1994 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 1904, 06/03/1994) 
Catàleg de residus de Catalunya  
Decret 34, de 09/01/1996 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 2166, 09/02/1996) 
* Modificació. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC num. 2865, 
12/04/1999) 
Operacions de valorització i eliminació i la llista europea sobre residus.  
Orden MAM/304/2002, de 08/02/2002 ; Ministerio de Medio Ambiente (BOE Num. 43,19/02/2002) 
(Correccio errades: BOE 61 / 12/03/2002 )  
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.  
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006) 
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )  
Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del Departament de 
la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009) 
Aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones de 
protecció especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig.  
Decret 152, de 10/07/2007 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4924, 12/07/2007) 
* Prorroga el Pla. Decret 203, de 22 de desembre de 2009 ; del Departament de la Presidència 
(DOGC núm. 5533, 24/12/2009) 
Se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  
Real Decreto 105, de 01/02/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 38, 13/02/2008) 
Finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del 
rebuig dels residus.  
Llei 8, de 10/07/2008 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5175, 17/07/2008) 
* Modifica l'article 15. Llei 5, de 20 de març de 2012 ; del Departament de la Presidència (DOGC 
núm. 6094, 23/03/2012) 
S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.  
Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009 ; Departament de la 
Presidència (DOGC Num. 5430,28/07/2009) 
* Modifica l'article 21, 24, 28, 60, 62, 65,74, 75, 81, 91, 94, 103 i s’afegeix una disposició final. 
Llei 9, de 29 de desembre de 2011 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6035, 
30/12/2011) 
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. [ENTRA EN VIGOR el 06/08/2010]  
Decret 89, de 29/06/2010 ; Departament de Medi Ambient i 
Habitatge (DOGC Num. 5664,06/07/2010) 
Residuos y suelos contaminados.  
Ley 22, de 28/07/2011 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 181, 29/07/2011) 

* Modificació. Real Decreto Ley 17, de 4 de mayo de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 
108, 05/05/2012) 
* Modificació. Ley 11, de 19 de diciembre de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 305, 
20/12/2012) 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
 
Dades de l'obra 
 Tipus d'obra 

 Adequació i Rehabilitació de l’Estadi Federatiu d’Hoquei Herba de Terrassa 
 Emplaçament 

 Zona esportiva – c/ Antoni Bros, s/n – 08225 Terrassa 
 Superfície  

 11.546 m² 
 Promotor 

 AJUNTAMENT DE TERRASSA – SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS 
 Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució 

 JAN DINARÈS QUERA – XAVIER HUMET CINFUEGOS-JOVELLANOS 
 Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

 JAN DINARÈS QUERA – XAVIER HUMET CINFUEGOS-JOVELLANOS 
 
Dades tècniques de l'emplaçament 
 Topografia 

Terreny pla  

 Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell freàtic 

- 

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

Zona esportiva 

 

 

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

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

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

 

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

 

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

 

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

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

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

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

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

 

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

 

 

Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 

 

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

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de 
desplaçament o circulació 

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, 
amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

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

- La recollida dels materials perillosos utilitzats 

- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball 

- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de l'obra. 

 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

 

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els següents principis generals: 

- Evitar riscos 

- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

 

- Combatre els riscos a l'origen 

- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball 
i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials 
i la influència dels factors ambientals en el treball 

- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 

- Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Identificació dels riscos. 
 

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

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

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc 
d'incendi. 
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Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...). 

 
Mitjans i maquinaria  
 
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitjes, grues...) 

- Riscos derivats del funcionament de grues  

- Caiguda de la càrrega transportada  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 
Treballs previs 
 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de materials 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

Enderrocs 
 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Fallida de l'estructura 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Acumulació i baixada de runes 

 

 Revestiments i acabats 
 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

 

Instal·lacions 
 

-  Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Talls i punxades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Emanació de gasos en obertures de pous negres 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Caiguda de màstils i antenes 
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PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETAT 
 

 
 

 
 
 
 

  

Estudi de Seguretat

PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA PRESSUPOST  FED ESS01
CAPÍTOL PROTECCIONS PERSONALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

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 - 1)

5,0005,93 29,65

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 - 2)

5,0005,99 29,95

3 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458 (P - 4)

1,00014,94 14,94

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 3)

50,0000,23 11,50

5 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 5)

50,0000,71 35,50

6 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i
dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre
interior, i subjecció elàstica al canell (P - 6)

5,0001,39 6,95

7 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 - 7)

4,0002,39 9,56

8 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 - 8)

4,00021,20 84,80

9 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 - 9)

5,00022,01 110,05

10 H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge
rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN
364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1 (P - 10)

2,000197,84 395,68

11 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament
dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons
UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 (P - 11)

2,00031,42 62,84

CAPÍTOLTOTAL 01.01 791,42

OBRA PRESSUPOST  FED ESS01
CAPÍTOL MITJANS AUXILIARS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 L12CAAAA dia Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica
articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m
d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de
càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg
de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm (P - 12)

10,000308,40 3.084,00

CAPÍTOLTOTAL 01.03 3.084,00

EUR

Estudi de Seguretat

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost FED ESS 3.875,42

3.875,42

EUR
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FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
 
E01 ENDERROCS 
E01.E03 ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS - DESMUNTATGE 

D'INSTAL.LACIONS 
ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMIENTS AMB RETIRADA I DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS, REALIZATS EN L'INTERIOR DE LA 
EDIFICACIÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. ES CONSIDERA L´ENDERROC D'ELEMENTS CONSTITUITS PER AMIANT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS ENDERROC 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ELEMENTS A ENDERROCAR EN ALÇADA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNES  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: ESLLAVISSADES D'OBJECTES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES MECÀNIQUES I MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PRODUCTE DEL PROCÉS D´ENDERROC  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: EN L'ÚS D'EINES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: POLS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: PRODUIT PER LES MÀQUINES D´ENDERROC  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: EN L'ÚS D'EINES DE PERCUSSIÓ I TRENCADORES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
 
MESURES PREVENTIVES 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 26 /27 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
 

E02 MOVIMENTS DE TERRES 
E02.E04 REBLERTS I TERRAPLENS 
REBLERT, TERRAPLENAT I COMPACTACIÓ DE TERRES, AMB MITJANTS MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ACCÉS A FONS PER A REBLIMENTS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIE IRREGULAR 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: A L'INTERIOR DE L'EXCAVACIÓ A REBLIR  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: RECORREGUT SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL COMPLEMENTS MÀQUINES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MÀQUINES D'EXCAVACIÓ  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
 
MESURES PREVENTIVES 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en servei 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
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I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /25 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 14 /26 

 
 

E02.E05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES O RUNES PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ I TRANSPORT A ABOCADOR 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA DE CÀRREGA I TRANSPORT  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
 
 
 
 
    

E03 FONAMENTS 
E03.E01 FONAMENTS SUPERFICIALS 
FONAMENTS SUPERFICIALS REALIZATS AMB FORMIGÓ EN MASA O ARMAT, CONSIDERANT PER A LA SEVA EXECUCIÓ, ENCOFRAT 
(FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), ABOCAMENT DE FORMIGÓ DES DE CAMIÓ, AMB CUBILOT O BOMBA, I MUNTATGE D'ARMADURES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

CAIGUDES A POUS O RASES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ATRAPAMENT PER ENCOFRATS 

PLAFONS DE MALLA ELECTROSOLDADA 
ELEMENTS FERRALLATS 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 2 1 2 
 Situació: CONTACTE AMB AGLOMERANTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS 

CIRCULACIÓ A LA VORA DE RASES I POUS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
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I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte elèctric 16 

 
 
E09 PAVIMENTS 
E09.E03 PAVIMENTS SINTÈTICS ( PVC, GOMA, MOQUETES, ETC. ) 
PAVIMENTS SINTÈTICS EN ROTLLES O LLOSETES DE PVC, DE GOMA I DE SURO, ADHERITS I DE MOQUETES ADHERIDES I TENSADES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

EJECUCIÓN ESCALERAS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: COLES, MÀSTICS 

PULIT EN SEC - POLS 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 2 2 3 
 Situació: COLES, MÀSTICS  
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: MATERIALS COMBUSTIBLES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000045 Formació 13 /18 /21 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 4 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
 
E14 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
E14.E02 TUBS MUNTATS SOTERRATS 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, VÀLVULES,ETC.)  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 1 2 2 
 Situació: COLES 

LIQUATS DEL PETROLI 
 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 
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21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, etc) 20 
I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 20 /21 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 11 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
 
E15 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
E15.E01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICACIÓ DE BAIXA TENSIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MUNTATGE DE SAFATES 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES 

PELAT DE CABLES 
COPS AMB EQUIPS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTAL.LACIÓ MÒDULS CONTADORS 

INSTAL.LACIÓ ARMARIS CONNEXIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
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I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 11 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte elèctric 16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16 

 
 
E21 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
E21.E01 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

TREBALLS EN LOCALS TANCATS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 4 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte elèctric 16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16 
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Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del R.D.1627/1997) 
 
- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat 

desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 

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

 

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

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 

- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

- Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
 

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

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

 
Mesures de protecció col·lectiva 
 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra 

- Senyalització de les zones de perill 

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

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

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

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 

- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, 
frenada, blocatge, etc 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 

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

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 

- Utilització de paviments antilliscants.  

- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Col·locació de reixat en forats horitzontals 

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

- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 

- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 

Mesures de protecció individual 
 
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 

- Utilització de calçat de seguretat 

- Utilització de casc homologat 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó 
de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 

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

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

- Utilització de mandils 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de 
subministrament d'aire 

 

Mesures de protecció a tercers 
 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de 

vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 

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

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

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

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

  

Primers auxilis 

 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

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

 

Relació de normes i reglaments aplicables 
 
(en negreta les que afecten directament a la Construcció) 

Data d'actualització: 12/05/1998 

 
Directiva 92/57/CEE de  24 de Junio (DO: 26/08/92) 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles 
 
RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 
Transposició de la Directiva 92/57/CEE 
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d'edificació i obres públiques 
 
Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 

Prevención de riesgos laborales 

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 

 
RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97). 

Reglamento de los Servicios de Prevención 

Modificacions:RD. 780/1998 de30 de abril (BOE: 01/05/98) 

 

RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 

 

RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971) 

  

RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores 
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RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización 

 

RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo 

 

RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 

 

RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual 

 

RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo 

Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971) 
 

O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción 

Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 

O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 

Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 

 

O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 

Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 

 

O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) 

Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 

Correció d'errades: BOE: 17/10/70 

 

O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e Higiene 

Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 

 

O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitación 

O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 

Reglamento de aparatos elevadores para obras 

Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 

O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 

Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención referente a grúas-torre desmontables para 
obras 

Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 

O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 

 

O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 

Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 

 

RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 

Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo 

 

O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 

Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 

Modificació:  BOE: 02/11/89 

Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD          1215/1997 

 

O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98) 

S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció 

 

Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de protección personal de trabajadores  
 

 - R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 

 - R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 

 - R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 

Modificació: BOE: 24/10/75 

 - R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 

Modificació: BOE: 25/10/75 

 - R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos 

Modificació: BOE: 27/10/75 

 - R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras 

Modificació: BOE: 28/10/75              

 - R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vias respiratorias. Normas comunes y adaptadores 
faciales 

Modificació: BOE: 29/10/75 

 - R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vias respiratorias: filtros mecánicos 

Modificació: BOE: 30/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes 

Modificació: BOE: 31/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vias respiratorias: filtros químicos y mixtos contra 
amoníaco 

Modificació: BOE: 01/11/75 

- Normativa d'àmbit local (ordenances municipals) 

 

 

 

Els Tècnics redactors de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Dinarès Quera       Xavier Humet Cienfuegos-Jovellanos 
Arquitecte Tècnic i Enginyer d’Edificació   Arquitecte Tècnic i Enginyer d’Edificació  
 
 
Valldoreix, juny de 2016 
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enderroc parcial 1/4

Volum medició Densitat Pes residus Volum aparent

(m3) (tones/m3) (tones) (m3)
obra de fàbrica massissa 0 1,8 0,00 0,00
obra de fàbrica perforada 8,16 1,5 12,24 8,16
obra de fàbrica buida 0 1,2 0,00 0,00
formigó armat 0 2,5 0,00 0,00
paret de mamposteria 0 2,6 0,00 0,00
metalls ( acer ) 0 7,85 0,00 0,00
fustes 0 0,8 0,00 0,00
……… 0 0,0 0,00 0,00

Superfície de  medició Volum Pes Pes residus Volum aparent

(m2) (m3/m2) (tones/m2) (tones) (m3)
 parets i murs

 obra de fàbrica massissa : 0 0,065 0,105 0,00 0,00
 envà de 4-5 cm enguixat dues cares

 obra de fàbrica massissa : 0 0,17 0,294 0,00 0,00
 paret de 15 cm enguixada dues cares

 obra de fàbrica massissa : 0 0,32 0,564 0,00 0,00
 paret de 30 cm enguixada dues cares

 obra de fàbrica buida: 0 0,065 0,078 0,00 0,00
 envà de 4-5 cm enguixat dues cares

 obra de fàbrica buida: 0 0,016 0,192 0,00 0,00
 paret de 14 cm enguixada dues cares

 paret de mamposteria  0 0,5 1,3 0,00 0,00

sostre amb biguetes 0 0,07948 0,11726 0,00 0,00
IPN-IPE 100

sostre amb biguetes 0 0,103 0,14571 0,00 0,00
IPN-IPE 160

sostre amb biguetes 0 0,112 0,17157 0,00 0,00
IPN-IPE 200

sostre amb biguetes 0 0,1232 0,198 0,00 0,00
IPN-IPE 240

 sostre amb bigues de formigó

cantell 16 cm 0 0,11 0,18 0,00 0,00
cantell 20 cm 0 0,12 0,22 0,00 0,00
cantell 24 cm 0 0,13 0,28 0,00 0,00
 sostre amb bigues de formigó

cantell 16 cm 0 0,16 0,1 0,00 0,00
cantell 20 cm 0 0,2 0,13 0,00 0,00
cantell 24 cm 0 0,24 0,16 0,00 0,00
 sostre amb bigues de formigó

biga i revoltó formigó h=16 0 0,16 0,12 0,00 0,00
biga i revoltó formigó h=20 0 0,2 0,15 0,00 0,00
biga i revoltó formigó h=24 0 0,24 0,18 0,00 0,00

cantell 12 cm 0 0,12 0,15 0,00 0,00
cantell 15 cm 0 0,15 0,18 0,00 0,00
cantell 20 cm 0 0,2 0,24 0,00 0,00

Amb revoltó de maó, intereix 70 cm, sense capa de compressió. Alçada de biga h= variable.

Amb revoltó ceràmic ( bovedilla), intereix 70 cm, sense capa de compressió .Alçada de biga h= variable.

Amb revoltó de formigó,  intereix 70 cm, sense capa de compressió. Alçada de biga h= variable.

 llosa de ceràmica armada , intereix 50-60 cm (sostre ceràmic)

   Residus d'enderroc en rehabilitació: enderroc parcial   (partides d'obra mesurades en m3 )

   Residus d'enderroc en rehabilitació: enderroc parcial  (medició en m2 )

 de pedra calcària o granítica. 50 cm gruix

 sostre amb biguetes metàl·liques
Amb revoltó de rajola, intereix 70cm, sense capa de compressió . Alçada de perfil h=variable. El resultat

corresponent al perfil  s'incorpora a acer reutilitzable.

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo 
y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, 
a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el 
equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el 
equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de 
nuevo.

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el 
equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de 
nuevo.

enderroc parcial 2/4

Superfície de  medició Volum Pes Pes residus Volum aparent

(m2) (m3/m2) (tones/m2) (tones) (m3)

cantell 8 cm 0 0,08 0,19 0,00 0,00
cantell 10 cm 0 0,1 0,24 0,00 0,00
cantell 12 cm 0 0,12 0,29 0,00 0,00
cantell 15 cm 63 0,15 0,36 22,68 9,45
cantell 20 cm 0 0,2 0,48 0,00 0,00

El resultat corresponent de les bigues i les tarimes 
s'afegeig  a fustes reutilitzables

 biga 16x10, tarima  2,5cm 0 0,041 0,0246 0,00 0,00
 biga 15x15, tarima  2,5cm 0 0,0475 0,0285 0,00 0,00
 biga 20x12, tarima  2,5cm 0 0,049 0,0294 0,00 0,00
 biga 24x14, tarima  2,5cm 0 0,061 0,0366 0,00 0,00

El resultat corresponent de les bigues s'afegeig  a fustes 
reutilitzables

 biga 16x10, revoltó h=8 cm 0 0,0854 0,075 0,00 0,00
 biga 15x15, revoltó h=8 cm 0 0,0732 0,066 0,00 0,00
 biga 20x12, revoltó h=10 cm 0 0,097 0,09 0,00 0,00
 biga 24x14, revoltó h=12 cm 0 0,1122 0,105 0,00 0,00
 capes de compressió de sostres i forjats amb armat

2 cm de gruix 0 0,02 0,05 0,00 0,00
3 cm de gruix 0 0,03 0,075 0,00 0,00
4 cm de gruix 0 0,04 0,1 0,00 0,00
5 cm de gruix 0 0,05 0,125 0,00 0,00
 cobertes (acabat)

0 0,0634 0,12 0,00 0,00

0 0,0577 0,11 0,00 0,00

0 0,04173 0,065 0,00 0,00

pissarra vella sobre empostissat de fusta de 2-2,5 cm de 
gruix

0 0,0125 0,02 0,00 0,00

0 0,025 0,1 0,00 0,00

0 0,035 0,042 0,00 0,00

maó massís 4 cm gruix 0 0,04 0,072 0,00 0,00

0 0,1 0,18 0,00 0,00

0 0,032 0,0576 0,00 0,00

0 0,036 0,0432 0,00 0,00

0 0,072 0,0864 0,00 0,00

envans de sostremort de maó buit de 4,5cm i 20% de 
forats

envans de sostremort de totxana de 9 cm i 20% de 
forats

doblat de rasilla col.locat amb 3 cm de morter

 cobertes (base i pendent)
encadellat  ceràmic de 3,5 cm de gruix

sorra o morter de pendents (gruix unitari 1 cm)

envans de sostremort de maó massís de 4 cm i 20% de 
forats

 sostres amb bigues de fusta i revolto de guix o maó, intereix 50 cm

amidament per superfície de coberta, no de la 
projecció en planta els resultats dels elements que 
tenen fusta, es passen a fustes reutilitzables

teules àrabs velles, preses amb 3 cm de morter. pes 
teula 2,4 kg / peça

teules àrabs noves preses amb 3 cm de morter. pes 
teula 2 kg /peça 

teules àrabs velles col.locades a llata per canal o salt 
de garsa, pes teula 2,4 kg /peça

 llosa de formigó armat

 sostres amb bigues de fusta i tarima de fusta, intereix 50 cm
No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo 
y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a 
continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la 
imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si 
sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga 
suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté 
dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de 
nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que 
borrar la imagen e insertarla de nuevo.
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enderroc parcial 3/4

0 0,023 0,02875 0,00 0,00

cel ras de canyís  enguixat 0 0,017 0,016 0,00 0,00

526 0,015 0,0117 6,15 7,89

8 0,03 0,05 0,40 0,24

0 0,05 0,08 0,00 0,00

0 0,07 0,11 0,00 0,00

0 0,05 0,08 0,00 0,00

0 0,0234285 0,03 0,00 0,00

0 0,0334285 0,04 0,00 0,00

0 0,01 0,075 0,00 0,00

 revestiments

enguixat 0 0,01 0,012 0,00 0,00
arrebossat de ciment 0 0,02 0,02 0,00 0,00
arrebossat de calç, estuc 0 0,01 0,016 0,00 0,00

20 0,03 0,034 0,68 0,60

0 0,007 0,014 0,00 0,00

 altres

0 0,001 0,025 0,00 0,00

0 0,01 0,018 0,00 0,00

Elements intal·lacions

0 1 0,2 0,00 0,00
..................

0 0 0 0,00 0,00

parquet, tarima 2 cm sobre llates cada 35 cm

parquet encolat o flotant, (gruix unitari 1 cm )

enrajolat de paret, inclòs arrebossat

enrajolat de paret, sense arrebossat

vidres. vidre senzill, gruix nominal 1 cm

fibrociment en plaques, amb o sense amiant, gruix 
placa ondulada 6 mm. Per a conductes: diàmetre x 
3,14 x longitud

els resultats dels elements que tenen fusta, es passen a fustes reutilitzables

rajola hidràulica o ceràmica gruix total 3 cm

rajola hidràulica o ceràmica gruix total 5 cm

rajola hidràulica o ceràmica gruix total 7 cm

terratzo sobre morter  gruix total 5 cm

tarima de fusta de 2cm sobre llates cada 35 cm.

 cel rasos
cel-ras de placa d'escaiola enguixada per sota

cel ras de cartró guix de 15 mm de gruix

 paviments

enderroc parcial 4/4

pes T volum m3  

12,240 8,16

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

22,680 9,45

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

6,154 7,89

0,400 0,24

0,680 0,60
     vidres 0,000 0,00

0,000 0,00
Elements intal·lacions 0,000 0,00
.................. 0,000 0,00

42,154 T 26,34 m3

Tones m3

 fusta , bigues reutilitzables bigues 16x10 cm 0,032 0,025 0,000 0,00

bigues 15x15 cm 0,045 0,036 0,000 0,00

bigues 20x12 cm 0,048 0,04 0,000 0,00

bigues 24x14 cm 0,0672 0,055 0,000 0,00
 empostissats, tarimes,llates 2-2,5 cm gruix 0,025 0,015 0,000 0,00
 fusta sense format 0,000 0,00

 acer , perfils reutilitzables IPN h=10 0,0015142 0,01274 0,000 0,00

IPN h=16 0,0032857 0,0242857 0,000 0,00

IPN h=20 0,0047837 0,0384285 0,000 0,00

IPN h=24 0,0065857 0,0517 0,000 0,00

varis 0,000 0,00

0,00 0,00

 Residus d'enderroc en rehabilitació i reforma d'edifici

Resum de residus d'enderroc reutilitzables

  altres elements susceptibles de ser reutilitzats:

     paviments

     revestiments

     fibrociment en plaques

     cobertes (acabat)

     cobertes (base i pendents)

     cel rasos

     sostre amb bigues de fusta i tarima de fusta

     sostre amb bigues de fusta i revoltó de guix o maó

     capa de compressió de sostres i forjats amb armat

     sostres amb bigues de formigó

     llosa de ceràmica  armada

     formigó armat

Resum de residus d'enderroc parcial durant la construcció

     parets i murs de fàbrica

     murs de mamposteria, pedra

     sostres amb bigues metàl·liques
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Obra:

Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

no no

Pes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 12,578 0,512 8,543

formigó 170101 0,084 23,391 0,062 9,975

petris 170107 0,052 1,131 0,082 0,875

metalls 170407 0,004 0,016 0,001 0,004

fustes 170201 0,023 0,002 0,066 0,005

vidre 170202 0,001 0,002 0,004 0,001

plàstics 170203 0,004 0,001 0,004 0,007

guixos 170802 0,027 6,154 0,004 7,890

betums 170302 0,009 0,009 0,001 0,001

fibrociment 170605 0,010 0,009 0,018 0,002

……… - 0,000 - 0,000

Elements intal·lacions 1,000 0,000 0,200 0,000

.................. 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 43,29 t 0,9544 27,30 m3

Codificació residus LER Pes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)
   sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m3

- altres

-

-

-Terres contaminades especificar -

Residus que contenen hidrocarburs especificar -

Residus que contenen PCB especificar -

totals d'enderroc 

Residus de construcció

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

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

Materials de construcció que contenen amiant especificar -

mateixa obra altra obra

si

Residus d'enderroc 

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

   Destí de les terres i materials d'excavació

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

no es considera residu és residu
reutilització  abocador

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ DE L'ESTADI FEDERATIU D'HOQUEI HERBA DE TERRASSA

C/ ANTONI BROS, S/N

TERRASSA Comarca : VALLÈS OCCIDENTAL

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

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

tipus

quantitats
DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

-
-
-
-
-
-

si
si
si
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada
terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 0
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0

Total 0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 23,39
Maons, teules i ceràmics 40 12,58
Metalls 2 0,02
Fusta 1 0,00
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no si

Contenidor per Fustes no si

Contenidor per Plàstics no si

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no si

Contenidor per Guixos i altres no especials no si

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

si 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                                                                          

R.D. 105/2008

* 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.

no no especial
no no especial
no no especial

si inert
si no especial
si no especial

cal separar tipus de residu
no inert

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 de ...

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

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

  GESTIÓ (obra)

Terres

reutilizació Terres per a l'abocador

a la mateixa obra (m3)

6.-

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

                    fusta en bigues reutilitzables

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

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.-

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.-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
minimització

gestió dins obra

MINIMITZACIÓ

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

si

si

tipus de residu

Runes

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

0,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana al abocador : 15 Km 2,97
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 8,93

     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 0,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum
Excavació m3  (+20%) 0,00 €/m3 5,00 €/m3 2,97 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 2,97 €/m3 8,93 €/m3

Formigó 13,47 120,26

Maons i ceràmics 11,53 102,98

Petris barrejats 1,18 10,54

Metalls 0,00 -

Fusta 0,01 -

Vidres 0,00 0,01

Plàstics 0,01 -

Paper i cartró 0,00 -

Guixos i no especials 10,65 -

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

233,95

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

eurosEl pressupost de la gestió de residus és de : 3.353,70

549,90

El volum dels residus és de : 27,30

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

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

Materials d'embalatge, mermes i material sobrant d'obra

0,00 - -

0,00 0,15

0,00 284,26 31,70

0,00 - 0,00

0,00 53,26 31,63

- 100,00 -

0,00 0,05 0,03

0,00 0,02 0,01

0,00 0,03 0,02

- 57,66 -

- 5,90 -

- -

runa neta

- 67,33 -

*** 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)

Classificació          Transport                                                                Valoritzador / Abocador          

0,00 - 0,00

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

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

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

**   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

PRESSUPOST 

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: 

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

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  (decret 161/2001)
gestor adreça codi del gestor

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
gestió fora obra

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

unitats 2

unitats 3

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats 2 unitats 1

si

-

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..)

-

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.

-

-

-

-

-

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

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

documentació gràfica

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

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

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

CONTENIDOR 9 M 3

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

CONTENIDOR 1000 L

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté 
dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que 
borrar la imagen e insertarla de nuevo.

CONTENIDOR 200 L

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

CONTENIDOR 5 M3
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Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
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.

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.

T 0,00 T

T 43,29 T

   Càlcul de la fiança

Residus d'excavació * 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc * 42,154 T 11 euros

Tones

euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

** Fiança mínima 150€

PES TOTAL DELS RESIDUS 42,2

Total fiança ** 463,69

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de generació de residus, per causa de 
modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de TERRASSA

euros/T 0,00

euros/T 463,69

Previsió final de 
l'Estudi

Total excavació (tones) 0,00

Total construcció i enderroc (tones) 43,29 0,00 %

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
fiança

FIANÇA

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET  89/2010

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

Previsió inicial de l'Estudi Percentatge de reducció per 
minimització



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MA.5 – FITXES DE PRODUCTES 
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FITXES DE PRODUCTES –TRACTAMENT SUPERFICIAL GRADERIES 
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FITXES DE PRODUCTES –TRACTAMENT DE JUNTES 
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FITXES DE PRODUCTES –TRACTAMENT REPARACIÓ ESTRUCTURA 
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PL - PLEC DE CONDICIONS 
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PLEC DE CONDICIONS GENERALS 

Condicions tècniques 

L'empresa adjudicatària, prèviament a l'inici de les obres de la contracta, aportarà un document signat pel responsable de 
la mateixa, en el que constarà el Tècnic o Tècnics degudament titulats i els instal.ladors amb carnets autoritzats, en les 
condicions fixades tant en el present plec de condicions, com en els criteris de valoració que determini el plec de 
condicions generals. 

De les obres haurà de responsabilitzar-se una persona, en tant que encarregat, capatàs o cap de colla, tingui cura de la 
seva execució i respongui dels problemes que puguin presentar-se. Aquesta persona serà la mateixa des del 
començament fins al final de l'obra/obres, excepte per causes extraordinàries suficientment justificades, o per determinar-
ho expressament la inspecció facultativa. 

L’adjudicatari es veurà obligat a presentar el planing d'obres i el Pla de Seguretat i Salut dins els 10 dies següents a 
l'adjudicació. 

Condicions dels materials 

Els materials que subministri el contractista hauran d'acomplir les característiques contingudes en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals de materials, obres i instal.lacions municipals. 

Els materials i el mobiliari urbà, independent d'acomplir amb les condicions generals contingudes al Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals, hauran d'ajustar-se a les característiques particulars que la inspecció 
facultativa determini per a cada subministrament. 

Dintre de l'import del pressupost, el contractista haurà d'acceptar les variacions de materials que la inspecció 
facultativa de les obres indiqui. 

La Propietat es reserva el dret de subministrar qualsevol material que pugui posseir o adquirir, ja sigui a través 
d'aquest mateix contracte, ja per qualsevol altre medi. 

Els materials rescatats es consideraran de propietat municipal i en els casos en que la direcció facultativa així 
ho disposi, es traslladaran als magatzems municipals; del contrari es traslladaran d'immediat a l'abocador. 

Tots els productes resultants de l’excavació dels ferms i dels enderrocs d’altres elements de l’obra, es portaran 
a la central de matxuqueig i reciclatge marcat per la direcció facultativa pel seu aprofitament. 

El dipòsit de runes s'efectuarà exclusivament per mitjà de contenidor. 

Els amidaments de les excavacions, demolicions càrregues i transports s’entenen M.S.P. (mesurats sobre 
perfil). 

El transport d’interior d’obra està inclòs en el transport a l’abocador i el preu serà únic sigui qui sigui el mitjà 
que s’utilitzi, (camions, contenidors o alternatius). 

Les excavacions, demolicions i càrregues siguin a mà o a màquina, seran a un preu únic. 

 

 

Assaigs de qualitat 

El contractista haurà de demanar obligatòriament a tots els subministradors de l'obra, i lliurar-ne una còpia a la 
inspecció facultativa, si els seus productes estan en possessió d'un segell o marca de qualitat AENOR, INCE, 
CIETSID, TORROJA, RELE, Laboratori General d'Assaigs i Investigacions, etc., o en el seu defecte, 
documentació acreditativa de l'autocontrol i procés de fabricació efectuat pel mateix o per auditoria externa 
que no comporti segell o marca de qualitat. 

La direcció facultativa, usualment ordenarà a l'adjudicatari la pràctica dels assaigs i anàlisi de materials que 
estimi pertinents, en el laboratori oficial que designi. 

Els resultats dels assaigs es comunicarà a la Propietat, per a que doni la seva conformitat. 

Totes les despeses generades pel Control de Qualitat seran a càrrec del Contractista. 

Senyalització de les obres 

L'adjudicatari vindrà obligat a disposar i col.locar, un nombre suficient, els senyals de trànsit i protecció de les obres i de tercers 
necessàries per evitar qualsevol perill, quan les circumstàncies així ho exigeixin o ho disposi la inspecció facultativa de l’administració 
local. Les despeses ocasionades per aquests treballs de senyalització i protecció, es consideren incloses dintre de les despeses 
generals de l’obra. 

L'empresa adjudicatària vindrà obligada a disposar d'informació sobre cadascuna de les actuacions a efectes de millora de la relació 
amb el ciutadà, segons especificacions que doni la inspecció facultativa. 

En qualsevol cas, la senyalització exigeix els requisits mínims següents: 

1. Tancar tot obstacle a la via pública amb tanques metàl.liques i en forma continua, tant pel que fa a les voreres com a les 
calçades, i tant si es tracta de personal com de materials, deixalles, maquinària, mitjans de transport o unitats d'obra sense 
acabar. 

2. Col.locar els distintius reglamentaris indicadors d'obres i els d'estrenyiment de calçada a les distàncies reglamentàries 
respecte dels obstacles, en totes les direccions en els quals es produeixi el trànsit d’acord a la Normativa vigent o indicades 
per la Direcció Facultativa. 

3. Aïllar totalment amb tanques, els sots, rases que hagin de reparar-se, quan no s'hi estigui treballant directament. 

4. Definir de nit totalment qualsevol obstacle amb llums vermelles suficients i tanques reflectants. 

5. Pintures provisional de senyalització i el seu posterior esborrat. 

6. Utilitzar elements de senyalització normalitzats per l’Ajuntament; els especials hauran de ser aprovats per la inspecció 
facultativa dels serveis tècnics, essent obligació de l'adjudicatari la seva col.locació en els llocs que s'indiquin. 

7. Seran a càrrec de l'adjudicatari les despeses que pel material de senyalització, així com les obligacions, que es produeixin 
pel compliment d'aquest apartat. 

8. Es prohibeix la fixació d'anuncis en les tanques que s'hagin d'instal.lar amb motiu de les obres objecte d'aquest contracte. 

9. Es prohibeix expressament tot tancament d'obres i materials provisional i/o definitius amb cintes de plàstic o similars. 

La vigilància i condicions de seguretat i protecció de l'obra segons la legislació vigent seran responsabilitat de l'adjudicatari. 
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Instal.lacions i escomeses 

Les escomeses provisionals i els tancaments de l'obra aniran a càrrec del contractista. 

L'empresa adjudicatària de les obres objecte d'aquest Plec, assumirà, en tot allò que correspon als treballs que es detallen, la funció 
d'empresa mantenidora davant de l'Ajuntament, el Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya i de les ECAS que 
corresponguin, segons s'estableix a la ITC MI BT 042 del R.E.B.T. i Ordres del Departament d'Indústria i Energia de 14-5-1987 i 30-5-
1987, així com Instruccions Complementàries. 

Aniran a càrrec del contractista adjudicatari de les obres, la confecció de tots els documents (projecte, certificació i butlletins) i tràmits 
necessaris per la legalització de les instal.lacions davant els Serveis d'Indústria de la Generalitat de Catalunya, tenint de gestionar amb 
els Serveis d'Enllumenat de l'Ajuntament i les Companyies. subministradores d'energia, les instàncies de sol.licitud d'aprovació i posta 
en marxa necessàries. La instal.lació no es considera conclosa fins que els esmentats tràmits estiguin totalment complimentats. 

Període de manteniment de l'arbrat i enjardinament 

En el cas de partides d'obra de gespa, sembres i plantacions, el seu manteniment en el primer any després de la recepció definitiva de 
les obres es inclosa als preus, no essent d’abonament independent. 

En partides d'arbrat i enjardinament general, l’adjudicatari mantindrà al seu càrrec les mateixes, en el termini fixat d'un any des de la 
recepció provisional de les obres. 

Preus 

L'adjudicatari no tindrà dret a cap revisió de preus. 

Si durant l'execució de les obres fos necessari substituir algunes unitats d'obra per d'altres no previstes en el pressupost, 
l'execució d'aquestes noves unitats es regularà de conformitat amb el que disposa l'art. 54 del Reglament de Contractació 
de les Corporacions Locals, abonant les certificacions corresponents al preu que, per a la nova unitat d'obra, figura en el 
quadre general de preus, llevat dels nous preus que haurien de fixar-se contradictòriament. Per la fixació de preus 
contradictoris s'estarà a la base citada dels preus de l'ITEC, i de qualsevol altre quadre de preus de mercat, i en tot cas, 
fixant el més baix d'entre ells. 

Sobre els preus esmentats s'aplicarà un 19% en concepte de Benefici Industrial i Despeses d'Empresa. La baixa aplicada 
per l'empresa adjudicatària al pressupost total, serà d'aplicació també en els preus que es composin. 

Altres despeses a càrrec del contractista 

Seran a càrrec del contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari, les següents despeses, at títol indicatiu 
i sense que la relació sigui limitadora: 

1. Les despeses de protecció d’acopis i de la propis obra contra tot deteriorament, dany o incendi. 

2. Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa. 

3. Les despeses de conservació dels desguassos. 

4. Les despeses de subministrament, col.locació i conservació de senyals de tràfic i altres recursos necessaris per a 
proporcionar seguretat dins de les obres. Queden inclosos els següents aspectes: 
Pel que fa a la senyalització horitzontal: 

- Quan estigui previst repavimentar la calçada s’empraran marques vials amb pintura groga amb microesferes 
incorporades amb la finalitat d’aportar més visibilitat nocturna. 

- Quan no estigui previst repavimentar, s’empraran cintes adhesives retrorreflectants amb condicions de retirabilitat 
segons Norma 8.3.I.C per tal de conservar la marca original. 

- S’hauran de reposar a l’estat original i/o repintar totes les marques que s’hagin malmès per efecte d’obres encara 
que aquesta afectació surti de l’àmbit concret de l’obra. 

- En el cas d’haver-se d’eliminar alguna marca horitzontal es farà amb màquina granalladora. En cap cas 
s’acceptarà la utilització de màquina fresadora ni el pintat de color negre d’escamoteig. 

 
Pel que fa a la senyalització vertical: 

- La senyalització vertical d’obres en desviament haurà de ser, com a mínim, de tipus Nivell 2 de retrorreflexió de 
2,4 cd/m2. En zones d’especial perillositat i amb alta il·luminació urbana, caldrà utilitzar senyalització de Nivell 3 
de retrorreflexió, segons Norma UNE 135 334. 

- Una vegada finalitzats els desviaments i obres, els senyals hauran de retornar al seu estat inicial la qual cosa 
implicarà la retirada total dels senyals i suports emprats en els desviaments i obres i la reposició correcte dels 
paviments malmesos. 

- La senyalització de la nova ordenació viària és farà d’acord al Manual de Senyalització de l’Ajuntament prioritzant-
se la minorització de suports verticals 

5. Les despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal.lacions per al subministrament de l’aigua i l’energia elèctrica 
necessàries per a les obres, tant en el que fa referència a la circulació rodada com als vianants.  

6. Les despeses d’instal.lacions, obra civil i connexions provisionals necessàries per a mantenir en funcionament els serveis 
d’enllumenat i semàfors fins que no entrin en funcionament els definitius. 

7. Les despeses de demolició de les instal.lacions provisionals. 

8. Les despeses necessàries per a mantenir la vialitat al llarg del temps que durin les obres. 

9. Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a l’execució de l’obra en 
diferents fases en cas que sigui necessari per a mantenir la funcionalitat de la via o en cas que així ho requereixi la Direcció 
Facultativa. 

10. Les despeses ocasionades per treballs nocturns o en cap de setmana, necessaris a per a una menor afectació sobre el 
trànsit. 

11. Les despeses de lloguer de contenidors per l’emmagatzement de runa. 

12. Les despeses de transport de terres o runes amb qualsevol mitjà dins de l’obra i, fins a l’abocador. 

13. Treballs de replanteig i recolzament topogràfic a la Direcció Facultativa. 

14. Les despeses ocasionades pel tancament total de l’obra. 

15. Les despeses ocasionades per la protecció de l’arbrat existent o nou, segons les prescripcions donades pels Serveis 
Tècnics Municipals. 

16. Les despeses ocasionades pel muntatge, manteniment, desmuntatge de les instal.lacions (caseta o local) per a dur a terme 
les tasques administratives de direcció d’obres. aquestes instal.lacions disposaran de l’equip i material necessaris per a 
poder desenvolupar amb agilitat i comoditat aquestes tasques. 

17. Totes les despeses de neteja final d’obra. 

18. La col·locació a la nova rasant del paviment de totes les tapes de servei afectades per l’execució de la pavimentació. 

19. L’abonament del cost de l’execució del paviment s’ajustarà a la medició real executada. 

Com a Condicions Tècniques complementàries d’aquest plec, s’hauran de seguir les indicacions particulars per a l’execució de l’AS 
BUILT definitiu i, la confecció del fitxer digital referent al topogràfic, segons les indicacions de l’IMI. 
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Normatives i disposicions aplicables 

Seran d’aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest Plec, les disposicions que a 
continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni s’oposin a allò que en ell s’especifica. 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG 3/75, aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976. 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC/97. 

- Instrucció per al projecte i l’execució d’obres de formigó estructural, EHE. 

o Eurocodi núm. 2 “Projecte d’estructures de formigó”. 

o Eurocodi núm. 3 “Projecte d’estructures d’acer”. 

o Eurocodi núm. 4 “Projecte d’estructures mixtes de formigó i acer. 

- Normes del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l’execució d’assaigs de materials actualment en vigència. 

- Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïments d’aigües, contingut a la Instrucció del Ministeri d’Obres 
Públiques i Urbanisme. 

- lec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de Poblacions, de la vigent Instrucció del Ministeri 
d’Obres Públiques i Urbanisme. 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts, PG-4/88, esmentat a l’Ordre 2808/1988, de 21 de 
gener, sobre modificació de determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts 
i, al qual queden incorporats els articles modificats. 

- Plec General de condicions tècniques de la Direcció General d’Arquitectura 1960 (adaptat pel Ministeri de l’Habitatge segons 
Ordre de 4 de juny de 1973). 

- Reglament de seguretat del treball a la Indústria de la Construcció i Obres Públiques (Ordre Ministerial d’1 d’abril de 1964). 

- Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d’abril de 1964). 

- Mètodes d’assaig del Laboratori Central d’Assaigs de Materials (M.E.L.C.). 

- Normes UNE. 

- UNE-14010 Examen i qualificació de soldadors. 

- Normes ASME-IX “Welding Qualifications”. 

- Normes MV-102 acer laminat per a estructures en edificació. 

- Norma MV-103 càlcul de les estructures d’acer laminat a l’edificació. 

- Norma MV-104 execució de les estructures d’acer laminat a l’edificació. 

- Norma MV-106 cargols ordinaris i calibrats per a estructures d’acer. 

- Norma MV-107 cargols d’alta resistència per a estructures d’acer. 

- Normes tecnològiques de l’edificació. 

- Normes de pintures de l’Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials Esteban Terradas. 

- Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó I.E.T. 

- Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de la Construcció i Obres Públiques (Ordre Ministerial d’1 d’abril de 1964). 

- Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre Ministerial del 28 d’agost de 1970). 

- Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de 1980). 

- Ordre Circular 299/89T de 1989 del M.O.P.U, referenciat a “Recomanacions sobre mescles bituminoses en calent”. 

 

 

 

 

Els senyals de trànsit han de complir la Instrucció 8.1 I.C. i els senyals d’obra la Instrucció 8.3. I.C. 

Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC DE 03.08.1998), pel qual es fixen els 
criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en la construcció. 

Segons l’esmentat acord, s’exigeix que els productes, corresponents a les famílies de materials que es relacionen a continuació, si 
estan inclosos en el plec de condicions d’aquest projecte, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat 
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l’Associació Europea de Lliure Canvi. 

També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l’etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 
880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

En cas d’alguna discrepància o conflicte entre aquest article i qualsevol de les clàusules dels plecs de les famílies a continuació 
relacionades, preval aquest article esmentat. 

Relació de plecs de família a aplicar a aquest article: 

- Ciments. 

- Guixos. 

- Escaioles. 

- Productes bituminosos en impermeabilització de cobertes. 

- Armadures actives d’acer. 

- Filferros trefilats llisos i corrugats. 

- Malles electrosoldades i biguetes semiresistents. 

- Productes bituminosos impermeabilitzants. 

- Poliestirens expandits. 

- Productes de fibra de vidre com aïllants tèrmics. 

- Xemeneies modulars metàl.liques. 

- Tubs de coure per a ús termohidrosanitari. 

- Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari. 

- Cables elèctrics per a baixa tensió. 

- Aparells sanitaris. 

- Aixetes sanitàries. 
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Tots aquests documents obligaran en la redacció original i, amb les modificacions posteriors declarades d’aplicació obligatòria i, que es 
declarin com a tals durant el termini de les obres d’aquest projecte. 

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole promulgades per l’administració de 
l’Estat, de l’Autonomia, Ajuntament i d’altres organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s’han de fer, tant si són 
esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió del Director d’Obra resoldre qualsevol discrepància que pugui 
haver respecte a allò que disposa aquest plec. 

Es compliran les disposicions aplicables dels Plecs de l’Ajuntament de Barcelona que s’adjunten: 

- Plec de Condicions Tècniques de la Unitat Operativa d’Enllumenat. 

- Plec de Prescripcions Tècniques Particulars de Clabsa. 

- Plec de Condicions Tècniques Facultatives d’obra nova de Jardineria de Parcs i Jardins. 

- Plec de Condicions Tècniques per a les Instal·lacions de Reg de parcs i Jardins. 

- Plec de Condicions Tècniques Particulars de les Fustes 

PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 
Aquest plec serà el que es genera amb el Pressupost, en format ITEC i que s’adjunta en la còpia digital del Projecte. 

 

 

 

 

Valldoreix, juny de 2016 

 

 

 

 

Jan Dinarès Quera, arquitecte tècnic i enginyer d’edificació 

Xavier Humet Cienfuegos-Jovellanos, arquitecte tècnic i enginyer d’edificació 
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 P.1 AMIDAMENTS 



Adequació i Rehabilitació de l´Estadi Federatiu d´Hoquei Herba - Terrassa

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  ESTADI FEDERATIUOBRA 01
TREBALLS PREVIS, DESMUNTATGES I ENDERROCSCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

1 K2164771

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Banys femenins

C#*D#*E#*F#2 Obertura porta 1,000 0,900 2,100 1,890

TOTAL AMIDAMENT 1,890

u Arrencada  de full i bastiment  de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor2 K21A3011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m3 Enderroc  de mur  de bloc de formigó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor3 K2142611

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 zona graderies

C#*D#*E#*F#2 nord 1,000 15,000 1,200 0,200 3,600

C#*D#*E#*F#3 sud 1,000 19,000 1,200 0,200 4,560

TOTAL AMIDAMENT 8,160

m2 Arrencada  de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor4 K2194421

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 zona banys

C#*D#*E#*F#2 masculins 1,000 7,780 5,860 45,591

C#*D#*E#*F#3 2,000 1,200 0,400 0,960

C#*D#*E#*F#4 . 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 51,551

m2 Repicat  d'arrebossat  de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor5 K2182231

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 previsió banys 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m2 Arrencada  d'enrajolat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor6 K2183501

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 zona vestidors 1,000 50,000 50,000

EUR

Adequació i Rehabilitació de l´Estadi Federatiu d´Hoquei Herba - Terrassa

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 50,000

m2 Arrencada de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor,
inclòs part proporcional de mitjans auxiliar per treballs a més de 3m d'alçada.

7 K2183801

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Zona serveis

C#*D#*E#*F#2 banys públic 1,000 5,860 7,800 45,708

C#*D#*E#*F#3 1,000 5,860 69,640 408,090

TOTAL AMIDAMENT 453,798

m2 Arrencada  de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor8 K21B3011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 zona vestidors

C#*D#*E#*F#2 públic masculins 1,000 2,500 2,500 6,250

TOTAL AMIDAMENT 6,250

u Cala d'inspecció en paret d'obra ceràmica de 30x30x30 cm amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
contenidor, inclou reposició d'elements enderrocats, no inclou pintura

9 41665312

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

pa Desmuntatge de seients i fixacions i càrrega manual fins a camió o contenidor10 K21QG901

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

11 K21B1011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Reposicions 1,000 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

U DESMUNTATGE I RECOLLIDA DE XARXES PARAPILOTES EXISTENTS EN EL CAMP D'HOQUEI, APLEC DEL
MATERIAL PER A POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ, SENSE DESMUNTAR ELS POSTES EXISTENTS. INCLOU
COL·LOCACIÓ POSTERIOR.

12 K21QLM02

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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u Partida alçada destinada al desmunatge de la sala d'instal.lacions. Inclou retirada de les instal·lacions obsoletes, dipòsitd,
màquines de clima, i resta de material per a deixar la sala totalment diàfana. Inclou càrrega manual i transport a l'abocador
o centre reciclador.

13 K21QG902

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Partida alçada destinada al desmuntatge de la instal.lació elèctrica i d'enllumenat. Inclou retirada de les instal·lacions fins
al quadre elèctric. Inclou càrrega manual i transport a l'abocador o centre reciclador.

14 K21QG903

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  ESTADI FEDERATIUOBRA 01
INTERVENCIÓ EN EXTERIORSCAPÍTOL 02
GRADERIESSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Fresat i/o polit mecànic i aspirat. Treballs de decapat mecànic del suport, eliminant la capa superficial del mateix (lletada
de formigó, terratzo o altres recobriments) i millorant considerablement la planimetria. Aquest procés es realitza a velocitat
mitja amb dos passades creuades en tota la superfície a tractà i finalitza amb una aspiració al vuit de totes les zones
decapades. 

1 E9DA0ZZ1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Graderies 1,000 2,960 99,420 294,283

C#*D#*E#*F#2 7,000 0,860 99,420 598,508

TOTAL AMIDAMENT 892,791

m2 Neteja de superficies de formigó amb raig de sorra de silice de granulomètria  1-2 mm2 K45RU500

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Graderies

C#*D#*E#*F#2 7,000 0,400 99,420 278,376

C#*D#*E#*F#3 35,000 0,420 0,200 2,940

C#*D#*E#*F#4 . 1,000 1,000 99,420 99,420

TOTAL AMIDAMENT 380,736

m2 Regularització de suport i correcció de pendents amb morter nivellador Planitop Fast 300 de Mapei o equivalent.3 M0D7G903

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Graderies 60% supefície 1,000 2,960 99,420 0,600 176,570

C#*D#*E#*F#2 7,000 0,860 99,420 0,600 359,105

TOTAL AMIDAMENT 535,675

m Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm d'ample i 5 mm de profunditat, amb segellador i adhesiu poliuretànic,
pintable, d'alt mòdul elàstic, per a moviments de fins al 20%. Color gris en llonganisses de 600 ml, Mapeflex PU45 de
Mapei o equivalen, aplicada amb pistola manual

4 M0F11191

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Graderies 1,000 99,420 99,420

EUR
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C#*D#*E#*F#2 7,000 99,420 695,940

C#*D#*E#*F#3 35,000 2,000 0,400 28,000

C#*D#*E#*F#4 . 1,000 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 843,360

m Segellat i impermeabilització elàstica de junt de dilatació i fissures subjectes a moviments de 5 a 10 mm d'ample amb
banda de TPE Mapeband TPE de Mapei o equivalent, reforçada a cada costat amb un teixit no teixit de polièster, de 170
mm d'ample i 1,2 mm de gruix, adherida amb Adesilex PGM

5 M0F1A1A1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Graderies

C#*D#*E#*F#2 junta estructural 3,000 2,960 8,880

C#*D#*E#*F#3 21,000 0,400 8,400

C#*D#*E#*F#4 21,000 0,860 18,060

TOTAL AMIDAMENT 35,340

m2 Pont d'unió entre superfícies de formigó amb adhesiu epoxídic, bicomponent, tixotròpic, de reologia modificada, Adesilex
PG4 de Mapei o equivalent

6 M022UE00

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Graderies

C#*D#*E#*F#2 junta estructural 3,000 2,960 0,400 3,552

C#*D#*E#*F#3 21,000 0,400 0,400 3,360

C#*D#*E#*F#4 21,000 0,860 0,400 7,224

TOTAL AMIDAMENT 14,136

m Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 40 mm, col·locat a pressió a l'interior del junt7 E7J211B1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Graderies

C#*D#*E#*F#2 junta estructural 3,000 2,960 8,880

C#*D#*E#*F#3 21,000 0,400 8,400

C#*D#*E#*F#4 21,000 0,860 18,060

TOTAL AMIDAMENT 35,340

m Col·locació de banda butílica autoadhesiva, sense armadura, previst en una de les seves cares d'una fulla d'alumini lacat i
a l'altre d'un film protector de plàtic siliconat retirable, d'aplicació sens fog. Mapeband SA de Mapei o equivalent.

8 E7J211Z1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Graderies

C#*D#*E#*F#2 junta estructural 3,000 2,960 8,880

C#*D#*E#*F#3 21,000 0,400 8,400

C#*D#*E#*F#4 21,000 0,860 18,060

TOTAL AMIDAMENT 35,340

EUR
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m2 Imprimació del suport amb un imprimador epoxídic, bicomponent, fileritzat tipus Primer SN de Mapei o equivalent, inclòs
espolvorejat de quarç de 1,2 mm.

9 M0D7G902

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Graderia

C#*D#*E#*F#2 H 1,000 2,960 99,420 294,283

C#*D#*E#*F#3 7,000 0,860 99,420 598,508

C#*D#*E#*F#4 V 7,000 0,400 99,420 278,376

C#*D#*E#*F#5 35,000 0,420 0,200 2,940

TOTAL AMIDAMENT 1.174,107

m2 Impermeabilització poliuretánica híbrida bicomponent d'assecat ràpid Purtop 400 M de Mapei o equivalent, per a
impermeabilització de terrasses o cobertes planes per a un gruix de 2 mm., aplicada mitjançant pulverització amb bomba
doble mescladora d'alta pressió. Aplicació i preparació del suport segons s'especifica en la fitxa tècnica del producte. Per a
un rendiment de 2 kg/m2. Producte amb marcat CE i DdP (Declaració de prestacions) segons Reglament (UE) 305/2011.

10 M0D7UE01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Graderia

C#*D#*E#*F#2 H 1,000 2,960 99,420 294,283

C#*D#*E#*F#3 7,000 0,860 99,420 598,508

C#*D#*E#*F#4 V 7,000 0,400 99,420 278,376

C#*D#*E#*F#5 35,000 0,420 0,200 2,940

TOTAL AMIDAMENT 1.174,107

m2 Aplicació d'acabat amb dues capes de poliuretà alifàtic bicomponent amb un alt grau d'elasticitat, resistent al desgast i als
rajos ultraviolats, amb pols de quars de 0,5 mm entre capa i capa, Mapeflor Finish 55 de Mapei o equivalent.

11 M0D7G901

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Graderia

C#*D#*E#*F#2 H 1,000 2,960 99,420 294,283

C#*D#*E#*F#3 7,000 0,860 99,420 598,508

C#*D#*E#*F#4 V 7,000 0,400 99,420 278,376

C#*D#*E#*F#5 35,000 0,420 0,200 2,940

TOTAL AMIDAMENT 1.174,107

m Escatat i raspallat de tram d'armadura deteriorada amb mitjans manuals i amb raig de sorra12 K45RB020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Graderies

C#*D#*E#*F#2 cantells 45% 8,000 99,420 0,450 357,912

TOTAL AMIDAMENT 357,912

m2 Protecció de armadures amb morter de ciment anticorrosiu monocomponent realcalinizant, Mapefer 1K de Mapei, aplicat a
brotxa en dues capes amb un gruix total de 2 mm. Part proporcional de bastida i mitjans auxiliars. Mesurada la superfície
executada. Mapefer 1K de Mapei o equivalent compleix els requisits mínims assenyalats per la en 1504-7.

13 M011U123

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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1 Graderies

C#*D#*E#*F#2 cantells 35% 8,000 65,000 0,200 0,350 36,400

TOTAL AMIDAMENT 36,400

m2 Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb desprendiments en
paraments de formigó, amb morter tixotròpic de dos components de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i reforçat
amb fibres, inclòs sanejat manual, repicat mecànic  de 3 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures

14 K45RU510

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Graderies

C#*D#*E#*F#2 cantells 35% 8,000 65,000 0,200 0,350 36,400

TOTAL AMIDAMENT 36,400

PRESSUPOST  ESTADI FEDERATIUOBRA 01
INTERVENCIÓ EN EXTERIORSCAPÍTOL 02
ALTRESSUBCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Col.locació de malla d'acer galvanitzat al tester de la visera per evitar l'entrada de coloms. Inclou la col·locació utilitzant
mitjans auxiliar d'elevació i la fixació de la malla al suport amb muntants verticals de rigidització.

1 K547LM01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 visera

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Coronament de paret amb planxa d'acer galvanitzat de 0,7 mm de gruix, de entre 40 i 50 cm de desenvolupament, amb 2
plecs, col·locada amb adhesiu i fixacions mecàniques, formant inclinació

2 K8J94539

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Coronament façana posterior

C#*D#*E#*F#2 1,000 90,000 90,000

TOTAL AMIDAMENT 90,000

u Reparació de la base d'un pal de suport de tanca de malla de torsió, amb substitució de la platina de base per una nova i
soldat del pal a la nova base

3 L6ARU010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Camp hoquei 2,000 6,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

m2 Reparació de reixat d'acer d'alçària menor o igual a 6 m de tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50
mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, amb substitució de la malla trencada per trams d'entre 4 i 25 m2

4 L6AR5436

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 Camp hoquei 1,000 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m2 Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer amb pintura poliuretà bicomponent, amb dues capes d'imprimació epoxi i dues d'acabat5 K894A0M3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 pèrgola

C#*D#*E#*F#2 9,000 9,600 0,250 21,600

C#*D#*E#*F#3 9,000 3,200 0,500 14,400

TOTAL AMIDAMENT 36,000

m2 Pintat de xapes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat6 K89ABBJ0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 escales oest

C#*D#*E#*F#2 4,000 4,000 1,000 16,000

3 portes vestidors

C#*D#*E#*F#4 2,000 1,200 2,500 6,000

C#*D#*E#*F#5 2,000 1,200 2,500 6,000

C#*D#*E#*F#6 2,000 3,600 2,500 18,000

C#*D#*E#*F#7 2,000 1,600 2,500 8,000

C#*D#*E#*F#8 2,000 1,050 2,100 4,410

C#*D#*E#*F#9 2,000 1,600 2,100 6,720

C#*D#*E#*F#10 2,000 1,050 2,100 4,410

TOTAL AMIDAMENT 69,540

m2 Pintat de biga composta de perfils d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat7 K894GBJ0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 escales oest

C#*D#*E#*F#2 4,000 16,000 0,800 51,200

3 escales est

C#*D#*E#*F#4 2,000 4,000 0,800 6,400

TOTAL AMIDAMENT 57,600

m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2
d'acabat

8 K89B5BJ0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 perimetre camp

C#*D#*E#*F#2 2,000 6,000 12,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 30,000 30,000

C#*D#*E#*F#4 1,000 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#5 1,000 25,000 25,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 73,000

m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120 cm
d'alçària, ancorada a l'obra amb morter

9 KB1218BE

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Reposicions 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

u Reparació puntual de barana de perfils d'acer, amb suplement o substitució de travessers o brèndoles, amb soldadura en
l'obra

10 KB1R122A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Reparacions baranes 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

u Reparació puntual d'ancoratge metàl·lic de barana a llosana, amb retallats, raspallats i passivats amb 2 capes d'imprimació
anticorrosiva i pont d'unió,  de ciment i resines epoxi

11 KB1R133E

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Reparacions 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

m Segellat de fissures en paviment de formigó de zona esportiva, amb sanejat dels llavis, neteja de la fissura amb aire a
pressió,  i aplicació de massilla de poliuretà amb una pistola d'injecció manual

12 L9GRUP10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues
d'acabat

13 K898D240

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 façanes vestidors 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m2 Fregat d'òxid, neteja i repintat de barana d'acer amb barrots a 12 cm de separació, amb pintura de partícules
metàl·liques, dues capes d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat

14 K89BCDJ0

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m2 Tractament anticorrosiu per elements d'acer amb emulsió anticorrosiva  de resines sintètiques15 K8B71300

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  ESTADI FEDERATIUOBRA 01
INTERVENCIÓ EN INTERIORSCAPÍTOL 03

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, col·locades amb
subjecció de barra roscada al sostre mitjançant entramat ocult amb suspensió, per una alçària de sostre de 4 m com a
màxim

1 E844M211

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 vestidors

C#*D#*E#*F#2 1,000 7,800 1,250 9,750

C#*D#*E#*F#3 1,000 69,610 1,250 87,013

TOTAL AMIDAMENT 96,763

m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, de 60x60 cm i 12,5 mm de gruix , amb entramat vist i
suspensió autonivelladora de barra roscada, per una alçària de sostre de 4 m com a màxim

2 K8444400

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 vestidors

C#*D#*E#*F#2 1,000 7,800 6,800 53,040

C#*D#*E#*F#3 1,000 69,610 6,800 473,348

TOTAL AMIDAMENT 526,388

m2 Pintat de xapes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat3 K89ABBJ0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 0,800 2,100 3,360

C#*D#*E#*F#2 2,000 0,800 2,100 3,360

TOTAL AMIDAMENT 6,720

m2 Paviment exterior, de rajola de gres extruït sense esmaltar de forma rectangular preu alt, de 16 a 25 peces m2, col·locat a
truc de maceta amb morter adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

4 K9DA122Y

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Serveis

C#*D#*E#*F#2 1,000 2,300 1,800 4,140

C#*D#*E#*F#3 1,000 2,000 1,700 3,400

TOTAL AMIDAMENT 7,540

u Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x90 cm, amb reixeta de ventilació, pany i
clau, col·locada

5 KADG1132

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Banys públic

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR
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u Placa de senyalització interior de planxa d'd'alumini pintada, amb caràcters alfanumèrics, de 16x10 cm, fixada
mecànicament al parament

6 KB92EGA3

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues
d'acabat

7 K898D240

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt, col·locat amb suports
murals

8 EJ13B712

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació
incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

9 EJ14BA1P

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Aixeta senzilla per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb
entrada de 1/2´´

10 EJ238121

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat,
de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

11 EJ24A121

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb
fixacions mecàniques

12 EJ46U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat
amb fixacions mecàniques

13 EJ46U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 11

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de
petita evacuació

14 EJ33B16F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m2 Reparacions puntuals d'enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada
brillant, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, de 6 a 15 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

15 K8241225

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Reparacions enrajolats 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

m2 Repicat  d'arrebossat  de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor16 K2182231

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 previsió banys 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

PRESSUPOST  ESTADI FEDERATIUOBRA 01
INSTAL.LACIÓ ELÉCTRICACAPÍTOL 04
XARXA CONNEXIO TERRESSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Subministre i col·locació de conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

1 EG380907

AMIDAMENT DIRECTE 90,000

PRESSUPOST  ESTADI FEDERATIUOBRA 01
INSTAL.LACIÓ ELÉCTRICACAPÍTOL 04
CONDUCTORS I CANALITZACIONSSUBCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Subministre i col·locació de conductor de coure de designació UNE RZ1-K 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar
de secció 3x2,5 mm2, col.locat en tub. S'inclou material auxiliar de muntatge.

1 EG31G306

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

m Subministre i col·locació de conductor de coure de designació UNE RZ1-K 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar
de secció 3x1,5 mm2, col.locat en tub. S'inclou material auxiliar de muntatge.

2 EG31G206

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 12

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

m Subministre i col·locació de tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gassos tòxics ni corrossius, resistència a l'impacte
de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat en superficie. S'inclou material
auxiliar de muntatge.

3 EG22H715

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

u Subministre i col·locació de tapa per a safata PVC de 300x60 de canalització de conductors elèctrics i de senyal.4 EIEB42V

AMIDAMENT DIRECTE 33,000

PRESSUPOST  ESTADI FEDERATIUOBRA 01
INSTAL.LACIÓ ELÉCTRICACAPÍTOL 04
QUADRES I SUBQUADRESSUBCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Partida alçada a justificar consistent en repas del quadre general de distribucio, consistent en reparació de portes,
substitució d'alguna aparamenta, reposicio de pilots, reposició de rètols, d'acord amb els esquemes electrics i informes
d'inspeccio.

1 EG1AU001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Subministre i col·locació d'armari metàl·lic marca Scheneider o equivalent amb porta, IP44. Inclou subministre, muntatge i
connexionat, contenint al seu interior tots els elements de comandament i protecció definits a l'esquema unifilar per al
SQCALDERES
Com a norma general es tindran en compte les següents premises:

Tota la aparamenta serà Schneider
Els interruptors automàtics tindran un PdC mínim de 25 kA els de caixa moldeada i 6 kA els tipus magnetotèrmic.
Els elements reflexats als esquemes unifilars s'identificaran d'acord als mateixos
Les connexions s'efectuaran mitjançant terminals a pressió
Les sortides dels cablejats als receptors s'efectuaran mitjançant bornas numerades,
Tots els conductors seran de colors homologats i correctament numerat i identificats.
La alimentació als diferents interruptors que formen les proteccions als circuits s'efectuarà mitjançant 1 conjunt de pletines
de coure (III+N): Embarrat Normal
El quadre disposarà d'un espai de reserva mínim del 20%
S'identificaran amb etiquetes cada un dels circuits.

S'inclou material auxiliar de muntatge.

2 EG1AU013

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  ESTADI FEDERATIUOBRA 01
INSTAL.LACIÓ ELÉCTRICACAPÍTOL 04
ENLLUMENAT INTERIOR I EXTERIORSUBCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 13

u Subministre i col·locació de lampada per a projector de 2000W.1 EHA2U010

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Subministre i col·locació de llumenera estanca IMPELEC o equivalent amb difusor cubeta de plàstic i nombre de
fluorescents 2 de 58 W, de forma rectangular, amb xassís de polièster, reactancia electrònica, IP-55 i muntada
superficialment al sostre. S'inclou làmpada, equip i material auxiliar de muntatge.

2 EHB17354

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Subministre i col·locació de llumenera d'emergència i senyalització LEGRAND URA 34 LED amb làmpada led de 200
lúmens, de 1 h d'autonomia, com a màxim, muntada encastada. S'inclou material auxiliar de muntatge.

3 EH612225

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

u Subministre i col·locació de llumenera d'emergència i senyalització LEGRAND URA 33 amb làmpada fluorescent de 200
lúmens, de 1 h d'autonomia, com a màxim, muntada en superficie. S'inclou material auxiliar de muntatge.

4 EH612226

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Subministre i col·locació de aplic LED de 12W, color blanc, base de policarbonat, difusor de vidre prensat opal, amb grau
de protecció IP54. S'inclou làmpada, equip electrònic i material auxiliar de muntatge.

5 EH2D4A42

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Subministre i col·locació de llumenera decorativa tipus downlight, amb 1 làmpada LED de 12 W i 230 V de tensió
d'alimentació, amb reflector blanc , grau de protecció IP 20, equip electrònic i col.locada encastada. S'inclou làmpada,
equip electronic i material auxiliar de muntatge.
Marca SIMON model 706.200  o equivalent 

6 EH2D4A53

AMIDAMENT DIRECTE 69,000

u Subministre i col·locació de llumenera decorativa tipus downlight, amb 1 làmpada LED de 15 W i 230 V de tensió
d'alimentació, amb reflector blanc , grau de protecció IP 44, equip electrònic i col.locada encastada. S'inclou làmpada,
equip electronic i material auxiliar de muntatge.
Marca SIMON model 706.21  o equivalent 

7 EH2D5A42

AMIDAMENT DIRECTE 66,000

u Subministre i col.locacio de lluminaria LED, tipus indirecta, d'acord amb les prescripcions de Ajt. Terrassa, , per columna
existent de aparcament exterior 

8 EH3E1435

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

PRESSUPOST  ESTADI FEDERATIUOBRA 01
INSTAL.LACIÓ ELÉCTRICACAPÍTOL 04
MECANISMES I EQUIPAMENTSUBCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministre i col·locació d'interruptor de 16 A marca i color a definir per la DF, inclou caixa per a mecanisme, mecanisme,
marc, tapa i accesoris de muntatge. Completament instal·lat.

1 EG622041

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 9,000

u Subministre i col·locació polsador temporitzat de 16 A marca i color a definir per la DF, inclou caixa per a mecanisme,
mecanisme, marc, tapa i accesoris de muntatge. Completament instal·lat.

2 EG64U010

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

u Subministre i col·locació endoll bipolar (II+T) de 16A marca i color a definir per la DF, inclou caixa per a mecanisme,
mecanisme, marc, tapa i accesoris de muntatge. Completament instal·lat.

3 EG638022

AMIDAMENT DIRECTE 107,000

u Subministre i col·locació endoll bipolar (III+T) de 32A marca i color a definir per la DF, inclou caixa per a mecanisme,
mecanisme, marc, tapa i accesoris de muntatge. Completament instal·lat.

4 EG63L042

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Subministre i col·locació de detector de presencia per al comandament automàtic de la il.luminació , encastat, cobertura
360º, temporitzat. S'inclou material auxiliar de muntatge i connexionat.

5 EHT1B010

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

u Subministre i col.locacio de caixa per encastar, meatl.lica, estanca IP55, amb porta i clau, de mides 300x300mm, per anar
instal.lada a zona de grades,  incloent al seu interior:

1 diferencial 2P/40A/30mA
1 PIA 2P/16A
2 bases schuko 16A

6 EG61U160

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  ESTADI FEDERATIUOBRA 01
INSTAL.LACIÓ CALEFACCIÓ, ACS I SOLARCAPÍTOL 05
EQUIPS GENERACIO ACS I CALEFACCIOSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministre i col·locació de caldera de condensacio mural, VIESSMANN VITODENS 200W o similar de 105 kW amb
cremador modulant incorporat, per a calefacció i aigua calenta sanitària de 3 bar de pressió, producció d'aigua calenta
sanitària , per a gas natural, amb vàlvules, vas d'expansió i conjunt d'accessori hidràulic, col·locat

1 EE222DS2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Subministre i col·locació de regulació electrónica VIESMMAN modelo VITOTRONIC 300K o similar per a la regulació de la
instal·lació de calefacció. S'inclou material auxiliar de muntatge i connexionat i posta en marxa.

2 EEV45874

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Subministre i col·locació de xemeneia circular DINAK PLUS o similar de doble paret d'acer inoxidable, amb aïllament
interior de llana de roca d'alta densitat, de 200 mm de diàmetre nominal, unió amb acoblament estanc i muntada
superficialment. S'inclou peces especials (T's, colzes i barret de sortida tipus JET) per a muntatge segons plànols, així
com material auxiliar de muntatge.

3 EE415410

EUR



Adequació i Rehabilitació de l´Estadi Federatiu d´Hoquei Herba - Terrassa

AMIDAMENTS Pàg.: 15

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Subministre i col·locació de dipòsit acumulador d'aigua calenta LAPESA GX1000-R o equivalent de 1000 litres d'acer
inoxidable AISI-316L apte per aigua potable, aïllament de poliureta. De muntatge vertical a terra. Paràmetres de treball
màxim de 8 bars de pressió i 99 ºC de temperatura. S'inclou quadre de comandament electrònics, ànodes de magnesi i
grup de buidat i material auxiliar de muntatge. 

4 EJABTE01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Subministre i col·locació de dipòsit d'expansió SALVADOR ESCODA 100 SMRP o equivalent 100 l de capacitat, de planxa
d'acer i membrana elàstica, amb connexió de 1'' de D, col.locat roscat. S'inclou material auxiliar de muntatge i connexionat

5 EEU4U025

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Subministre i col·locació de bescanviador de plaques SALVADOR ESCODA M3FG o equivalent, de 43 plaques d'acer
inoxidable, 56400kca/h, amb juntes desmontables. S'inclou material auxiliar de muntatge. 

6 EJAC7F11

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Subministre i col·locació de bomba acceleradora WILO YONOS MAXO 25/0.5-7 o equivalent per a un cabal de treball de
fins 4 m3/h i una pèrdua de pressió de 4.5mca., d'alimentació monofasica de 230V, muntada entre tubs i amb totes les
connexións fetes. S'inclou material auxiliar de muntatge.

7 ENL2W001

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Subministre i col·locació de bomba acceleradora WILO YONOS MAXO 30/0.5-7 o equivalent per a un cabal de treball de
fins 8 m3/h i una pèrdua de pressió de 2mca., d'alimentació monofasica de 230V, muntada entre tubs i amb totes les
connexións fetes. S'inclou material auxiliar de muntatge.

8 ENL1W002

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Subministre i col·locació de bomba acceleradora WILO STRATOS Z-25-1-8 o equivalent per a un cabal de treball de
3.3m3/h i una pèrdua de pressió de 2mca., d'alimentació monofasica de 230V, muntada entre tubs i amb totes les
connexións fetes. S'inclou material auxiliar de muntatge.

9 ENL1W004

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Subministre i col·locació de bomba acceleradora WILO STRATOS ECO Z-25-1-5 o equivalent per a un cabal de treball de
0.6m3/h i una pèrdua de pressió de 8mca., d'alimentació monofasica de 230V, muntada entre tubs i amb totes les
connexións fetes. S'inclou material auxiliar de muntatge.

10 ENL1W007

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Subministre i col·locació de tub d'acer inoxidable instal·lat amb sistema pressfiting, de 28 mm de diàmetre nominal, segons
norma AISI 316. S'inclou part proporcional de accessoris de pressió i material auxililiar de muntatge.

11 EF425812

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

m Subministre i col·locació de tub d'acer inoxidable instal·lat amb sistema pressfiting, de 42 mm de diàmetre nominal, segons
norma AISI 316. S'inclou part proporcional de accessoris de pressió i material auxililiar de muntatge.

12 EF427B12

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 16

m Subministre i col·locació de tub d'acer inoxidable instal·lat amb sistema pressfiting, de 51mm de diàmetre nominal, segons
norma AISI 316. S'inclou part proporcional de accessoris de pressió i material auxililiar de muntatge.

13 EF427B13

AMIDAMENT DIRECTE 28,000

m Subministre i col·locació d'ïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes i/o calentes, per a tub de 2´´ de
diàmetre, de 30 mm de gruix i col.locat superficialment. S'inclou material auxiliar de muntatge.

14 EFQ38962

AMIDAMENT DIRECTE 28,000

m Subministre i col·locació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, densitat per a canonades fredes i/o calentes, per a tub
d'1´´1/2 de diàmetre, de 30 de gruix i col.locat superficialment. S'inclou material auxliar de muntatge.

15 EFQ38862

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

m Subministre i col·locació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, densitat per a canonades fredes i/o calentes, per a tub
d'1´´1/4 de diàmetre, de 20 de gruix i col.locat superficialment. S'inclou material auxiliar de muntatge.

16 EFQ38752

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Subministre i col·locació de vàlvula termostàtica mescladora 4 vies, per a instal.lacions d'aigua calenta, de 2'' mm de
diàmetre nominal, amb cos de bronze PN 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb
vàlvula de regulació de la temperatura presajustada, muntada. S'inclou material auxiliar de muntatge.

17 ENF1U020

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Recobriment de canonades en alumnini de 0,4mm de espesor18 EFQALU01

AMIDAMENT DIRECTE 56,000

u Subministre i col·locació de vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar de PN, de bronze,
muntada superficialment. S'inclou material auxiliar de muntatge.

19 EN319327

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

u Subminsitre i col·locació de vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de PN, de bronze,
muntada superficialment. S'inclou material auxiliar de muntatge.

20 EN318327

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

u Subministre i col·locació de Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 10 bar de PN, de bronze,
muntada superficialment. S'inclou material auxiliar de muntatge.

21 EN316327

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Subministre i col·locació de vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, de
bronze, muntada superficialment. S'inclou material auxiliar de muntatge.

22 EN819327

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Subministre i col·locació de vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/2''´´, de 16 bar de PN, de
bronze, preu alt i muntada superficialment. S'inclou material auxiliar de muntatge.

23 EN818327

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Subministre i col·locació de vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, de bronze
i muntada superficialment. S'inclou material auxiliar de muntatge.

24 EN816327

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Subminsitre i col·locació de vàlvula de seguretat amb rosca, de recorregut curt, de diàmetre nominal 1´´, de 10 bar de PN,
de bronze i muntada superficialment. S'inclou material auxiliar de muntatge.

25 EN916327

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Subministre i col·locació de filtre colador roscat, de 1 1/4'' de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de llautó. S'inclou
material auxiliar de muntatge.

26 ENE1U140

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Subministre i col·locació de termòmetre bimetàl.lic de contacte, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120°C, col.locat amb
abraçadora. S'inclou material auxiliar de muntatge.

27 EEU5U001

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

u Subministre i col·locació de manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de
D, col.locat roscat. S'inclou material auxiliar de muntatge.

28 EEU6U001

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Subministre i col·locació d'interruptor horari endollable, de programació diaria (24 hores) i setmanal (7 dies), instal.lat.
S'inclou material auxiliar de muntatge i connexionat.

29 EG49H005

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Subministre i col·locació de conjunt de rètols informatius en sala maquines segons indicacions de la normativa específica.
S'inclou material auxiliar de col·locació.

30 EB92EGG3

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Subministre i col·locació de comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´,
connectat a una bateria o a un ramal. S'inclou material auxiliar de muntatge.

31 EJM12405

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Subministre, formació i col·locació de col·lectors de impulsió i retorn, a base de tub d'acer inoxidable de 8'' apte per a
instal·lacions d'aigua calenta. S'inclou connexió amb els diferents circuits de calefacció, col·locació en superficie i elements
auxiliars de muntatge.

32 EF52H6B1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  ESTADI FEDERATIUOBRA 01
INSTAL.LACIÓ CALEFACCIÓ, ACS I SOLARCAPÍTOL 05
INSTAL·LACIO DE CALEFACCIÓSUBCAPÍTOL 02

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 18

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministre i col.locacio de equip de climatitzacio i ventilacio equipat amb bateria d'aigua calenta de 41kW, temperatura
treball 80-65ºC, equip de recuperacio de calor efciencia 44% 160Pa, aportacio exterior 1100m3/h, elements de prefiltatge i
filtratge F6-F7, comportes automatiques de regulacio de cabal, freecooling, equips de ventilacio amb variadors de
frequencia, disseny compacte per interior, col.locada

Sinclouen valvules de regulacio DN40, amb valvula 3 vies motoritzada, sondes de temperatura i pressio, cablejat, quadre
de control automatic i ingenyeria de programacio

Marca AIRLAN o equivalent

1 EEFD7FC7

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Comporta tallafocs EI120 per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 800 mm d'amplària i 600 mm d'alçària ,
automatica, amb fusible termic, col.locada entre els conductes

2 EEKP5611

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u neteja de conductes de ventilacio existents, amb equip mecànic.
S'inclou  desmuntatge , neteja i muntatge de reixes d'alumini i els seus reguladors de cabal.

3 EEKP6654

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m2 Subministre de planxa i formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, muntat
adossat i penjat del sostre. S'inclou material auxiliar de muntatge.

4 EE52Q03B

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

m2 Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic d'equips i conductes, de 25 mm de gruix, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, muntat exteriorment, adherit

S'inclou tram de conducte existent de retorn d'aire no aillat

5 EE6185B0

AMIDAMENT DIRECTE 216,000

PRESSUPOST  ESTADI FEDERATIUOBRA 01
INSTAL.LACIÓ CALEFACCIÓ, ACS I SOLARCAPÍTOL 05
INSTAL.LACIO SOLARSUBCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Treballs de connexio a bateria de captadors solars plans existents, composta per 6 captadors solars muntats a coberta de
CNT, segons plànols. 

S'inclou connexió entre captadors de la bateria , elements de suports de tubs entre edificis i material auxliar de muntatge i
connexionat.

1 EEA14650

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Subministre i col·locació de dipòsit acumulador d'aigua calenta LAPESA GX1000-R o equivalent de 1000 litres d'acer
inoxidable AISI-316L apte per aigua potable, aïllament de poliureta. De muntatge vertical a terra. Paràmetres de treball
màxim de 8 bars de pressió i 99 ºC de temperatura. S'inclou quadre de comandament electrònics, ànodes de magnesi i
grup de buidat i material auxiliar de muntatge. 

2 EJABTE01
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Subministre i col·locació de bescanviador de plaques SALVADOR ESCODA M3FG o equivalent, de 12 plaques d'acer
inoxidable, 11400kca/h, amb juntes desmontables. S'inclou material auxiliar de muntatge. 

3 EJAC7F1X

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Subministre i col·locació de dipòsit d'expansió SALVADOR ESCODA 35 SMRP o equivalent de 35 l de capacitat, de planxa
d'acer i membrana elàstica, amb connexió de 3/4'' de D, col.locat roscat. S'inclou material auxiliar de muntatge i
connexionat

4 EEU4U01S

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Subministre i col·locació de dipòsit d'expansió SALVADOR ESCODA 12 SMF o equivalent 12 l de capacitat, de planxa
d'acer i membrana elàstica, amb connexió de 3/4'' de D, col.locat roscat. S'inclou material auxiliar de muntatge i
connexionat

5 EEU4U023

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Subministre i col·locació de grup hidraúlic ESCOSOL S014-216 o equivalent per a instal·lacions d'aigua calenta amb
energia solar per fins a 10 captadors, de 0,5-15l/min, amb forma compacte calorifugat i previst per a la instal·lació fixat a
paret (inclou suports, tacs i tirafons). 

S'inclou material auxiliar de muntatge.

6 ENL1ERO

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Subministre i col·locació de aerodissipador ESCOSOL BD-16 o equivalent per a un cabal d'aire de 1350 m3/h , una
potencia termica de 16kw a temperatura ambiente de +15ºC, per a muntatge mural, equipat amb bateria d'intercanvi de
calor fabricada en cobre-alumini, ventilador helicoidal amb motor 230v amb clixón de protecció de sobretemperatura, versió
estandard amb suports fixes i aletes orientables. S'inclou suports fixos, persiana i material auxiliar de muntatge.

7 EE38U001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Subministre i col·locació de tub d'acer inoxidable instal·lat amb sistema pressfiting, de 22 mm de diàmetre nominal, segons
norma AISI 316. S'inclou part proporcional de accessoris de pressió i material auxililiar de muntatge.

8 EF424712

AMIDAMENT DIRECTE 73,000

m Subministre i col·locació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, densitat per a canonades calentes, per a tub d'1´´ de
diàmetre, de 30 de gruix, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment

9 EFQ38661

AMIDAMENT DIRECTE 73,000

u Subministre i col·locació de comptador de caloríes de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de
6,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 25 mm de diàmere nominal, ràcords inclosos d'1'', per a una temperaura
màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal
electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria
de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en posisció vertical
u horitzontal i amb totes les connexións fetes. S'inclou material auxiliar de muntatge.

10 EEVG2B61

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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u Subministre i col·locació de caudalímetre d'àrea variable per a fluids amb una temperatura màxima de treball de 95 ºC,
col·locat entre tubs. S'inclou material auxiliar de muntatge.

11 EEV29030

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Subministre i col·locació de vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 10 bar de PN, de bronze,
muntada superficialment. S'inclou material auxiliar de muntatge.

12 EN315327

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Subministre i col·locació de purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació
incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat. S'inclou material auxiliar de muntatge.

13 EEU11113

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Subministre i col·locació de termòmetre bimetàl.lic de contacte, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120°C, col.locat amb
abraçadora. S'inclou material auxiliar de muntatge.

14 EEU5U001

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Subministre i col·locació de comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´,
connectat a una bateria o a un ramal. S'inclou material auxiliar de muntatge.

15 EJM12405

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Subminsitre i col·locació de vàlvula de seguretat amb rosca, de recorregut curt, de diàmetre nominal 1´´, de 10 bar de PN,
de bronze i muntada superficialment. S'inclou material auxiliar de muntatge.

16 EN916327

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Subministre i col·locació de vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 10 bar de PN, de
bronze, muntada superficialment. S'inclou material auxiliar de muntatge.

17 EN815327

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Subministre i col·locació de vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de
PN, de llautó, muntada entre tubs. S'inclou servomotor i material auxiliar de muntatge.

18 EN716456

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Subministre i col·locació de bomba acceleradora WILO STRATOS ECO Z-25-1-5 o equivalent per a un cabal de treball de
0.6m3/h i una pèrdua de pressió de 8mca., d'alimentació monofasica de 230V, muntada entre tubs i amb totes les
connexións fetes. S'inclou material auxiliar de muntatge.

19 ENL1W007

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Subministre i col·locació de manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de
D, col.locat roscat. S'inclou material auxiliar de muntatge.

20 EEU6U001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Recobriment de canonades en alumnini de 0,4mm de espesor21 EFQALU01
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AMIDAMENT DIRECTE 73,000

PRESSUPOST  ESTADI FEDERATIUOBRA 01
INSTAL.LACIÓ DE FONTANERIACAPÍTOL 06
INSTAL·LACIO INTERIORSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Subministre i col·locació d'ïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes i/o calentes, per a tub de 2´´ de
diàmetre, de 30 mm de gruix i col.locat superficialment. S'inclou material auxiliar de muntatge.

1 EFQ38962

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Partida alçada a justificar corresponent al repas de la instal.lacio de fontaneria existent, incloint canvi de claus d'escaire en
connexio d'aparells, connexions flexibles, valvules defectuoses i en general qualsevol element que no estigui en perfectes
condicions. Inclou la instal·lació de subministrament dels dos banys adaptats dels serveis per al públic amb el mateix
sistema i qualitat.

2 ENX66544

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  ESTADI FEDERATIUOBRA 01
INSTAL.LACIÓ DE FONTANERIACAPÍTOL 06
INSTAL·LACIÓ RECSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Partida alçada a justificar corresponent al desplaçament de l'equip de bombeig existent pel reg, incloint allargament de
canonades de PE150, conexions i desplaçament de quadre de control

1 ENX44533

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  ESTADI FEDERATIUOBRA 01
INSTAL.LACIÓ GASCAPÍTOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 32 mm de diàmetre nominal, amb transició tub de polietilè PE 80 de 40 mm
de diàmetre nominal exterior, de la sèrie SDR 11, segons UNE-EN 1555-1, a tub de coure de 42 mm, amb beina de
protecció d'acer inoxidable amb reblert de resina de poliuretà

1 EK629000

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Subministre i col·locació de comptador de desgnació G-4 segons UNE 60510 amb connexións embridades de 22 mm de
diàmetre, de 10 m3/h (n), com a màxim, de parets deformables i muntat entre tubs en armari específic. S'inclou suports de
col·locació i material auxiliar de muntatge.

2 EK248516

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Subministre i col·locació de vàlvula de pas de gas de 32 mm de DN, amb connexión rosca gas famellai junta plana mascle,
amb obturador esferic, segons norma UNE 60.708. S'inclou material auxilair de muntatge.

3 ENG1U050
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AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Subministre i col·locació de filtre per a tub de diàmetre nominal 32mm, de 4 bar de pressió màxima de servei, pla i muntat
entre tubs. S'inclou material auxiliar de muntatge.

4 EK237216

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Subministre i col·locació d'electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del tipus NO (normalment
oberta), alimentació a 230 V a.c., amb connexions roscades DN32 i pressió màxima de 350 mbar, muntada. S'inclou
material auxiliar de muntatge.

5 ENG6A254

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Subministre i col·locació de centraleta electrònica per a la detecció de gas i detector de superficie, instal.lada i conectada a
l'electrovàlvula i ventilació cuina. S'inclou material auxiliar de muntatge.

6 EM12U010

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Subministre i col·locació de conductor de coure paral.lel separable flexible, de 250 V de tensió nominal, bipolar de secció
2x1,5 mm2 i muntat sota tub. S'inclou material auxiliar de muntatge.

7 EG372202

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

m Subministre i col·locació tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
amb unió roscada i muntat superficialment. S'inclou material auxiliar de muntatge.

8 EG21H71H

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Subministre i col·locació de caixa de derivació quadrada de plàstic segons necessitats, amb grau de protecció normal i
muntada superficialment o encastada. S'inclou material de muntatge.

9 EG151512

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Subministre i col·locació de conjunt de rètols informatius ZONA DE GAS segons indicacions de la normativa específica.
S'inclou material auxiliar de col·locació.

10 EB92EGGX

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Subministre i col·locació de tub de coure semidur de 35 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, soldat per capil.laritat
i col.locat superficialment. S'inclou material auxiliar de muntatge.

11 EF52B4B2

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Regulador de pressió mitjana B d'entrada/pressions mitjana A i baixa de sortida, de 25 m3/h, com a màxim, sense vàlvula
de seguretat, roscat, muntat entre tubs 

12 EK213216

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Subministre i col·locació de tub de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió
nominal, segons norma UNE 12201-2, connectat soldat i col.locat al fons de la rasa. S'inclou material auxiliar de muntatge.

13 EFB1E325
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AMIDAMENT DIRECTE 45,000

m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant14 F9Z1U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 escomesa gas

C#*D#*E#*F#2 2,000 30,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

M3 EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL.LACIONS DE FINS A 1 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE,
AMB MITJANS MECÀNICS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA

15 E222B423

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 escomesa gas 1,000 55,000 0,400 0,600 13,200

TOTAL AMIDAMENT 13,200

m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95% del PN

16 E2252772

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 escomesa gas 1,000 55,000 0,400 0,600 13,200

TOTAL AMIDAMENT 13,200

m2 Paviment de formigó de 15 cm de gruix acabat amb 4 kg/m2 de pols de quars color gris, amb formigó HM-30/B/20/I+E de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E,
col·locat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i remolinat mecànic

17 E9G2D274

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 escomesa gas 1,000 30,000 0,400 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

PRESSUPOST  ESTADI FEDERATIUOBRA 01
INSTAL.LACIÓ CONTRA INCENDISCAPÍTOL 08
EXTINTORSSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subminsitre i col·locació de placa de senyalització interior per a indicació de medis contra incendis, de 210 x 297 mm, amb
pintura fotoluminiscent segons normes UNE y DIN, fixada mecànicament. S'inclou material auxiliar de muntatge.

1 EMDBU005

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

PRESSUPOST  ESTADI FEDERATIUOBRA 01
INSTAL.LACIÓ CONTRA INCENDISCAPÍTOL 08
BIESSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
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u Subministre i col·locació de boca d'incendis amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25, amb mànega de 20 m, amb armari,
muntada superficialment a la paret. S'inclou material auxiliar de muntatge.

1 EM23134R

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Subminsitre i col·locació de placa de senyalització interior per a indicació de medis contra incendis, de 210 x 297 mm, amb
pintura fotoluminiscent segons normes UNE y DIN, fixada mecànicament. S'inclou material auxiliar de muntatge.

2 EMDBU005

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

m Subministre i col·locació de tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 1´´1/4, segons la norma DIN 2440
ST-35, col.locat superficialment. S'inclou material auxiliar de muntatge.

3 EF117222

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

PRESSUPOST  ESTADI FEDERATIUOBRA 01
INSTAL.LACIÓ CONTRA INCENDISCAPÍTOL 08
DETECCIO I ALARMASUBCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministre i col·locació de detector PLANA FABREGA o equivalent per a sistema convencional d'ús general basat en la
dispersió pel fum d'una llum infraroja polsant un emissor. S'inclou base per a detector convencional i material auxiliar de
muntatge.

1 EM111015

AMIDAMENT DIRECTE 47,000

u Subministre i col·locació de sòcol similar troquelat per a muntatge de sensors en tub. S'inclou material auxiliar de
muntatge.

2 EM11TE01

AMIDAMENT DIRECTE 21,000

u Subministre i col·locació de central de detecció d'incendis PLANA FABREGA o equivalent per a 4 zones convencionals
amb tecnologia microporcessada, equipada amb desconnexió de zones. Pilots indicadors de fallada. Disposa de programa
diferenciat ''nit-dia''. Contacte auxiliar de relé d'alarma, prealarma i fallada. Sortida auxiliar de 24V 500 mA. Sortida de
sirenes supervisada 24V 1A. Compleix la norma europea EN-54 parts 2 i 4. S'inclouen 2 bateries de 12 Vcc 7 Ah i material
auxiliar de muntatge.

3 EM121436

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Subministre i col·locació de polsador d'incendi PLANA FABREGA o equivalent amb interruptor d'accionament manual,
protegit amb tapa, muntat superficialment. S'inclou material auxiliar de muntatge.

4 EM14A002

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Subminsitre i col·locació de placa de senyalització interior per a indicació de medis contra incendis, de 210 x 297 mm, amb
pintura fotoluminiscent segons normes UNE y DIN, fixada mecànicament. S'inclou material auxiliar de muntatge.

5 EMDBU005

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Subministre i col·locació de sirena electrònica PLANA FABREGA o equivalent de corrent continu amb so bitònic i muntada
a l'interior. S'inclou material auxiliar de muntatge.

6 EM131067
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AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Subministre i col·locació de sirena electrònica PLANA FABREGA o equivalent amb senyal lluminós, de corrent continu
amb so bitònic, muntada a l'exterior. S'inclou material auxiliar de muntatge.

7 EM133068

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Subministre i col·locació de cable trenat i apantallat tipus Dataflex o similar de 2x1,5 mm2 de color vermell, especial per
detecció d'incendis paral.lel bicolor per a connexió d'element i col.locat en tub. S'inclou materila auxiliar de muntatge.

8 EP49TED1

AMIDAMENT DIRECTE 330,000

m Subministre i col·locació tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
amb unió roscada i muntat superficialment. S'inclou material auxiliar de muntatge.

9 EG21H71H

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

PRESSUPOST  ESTADI FEDERATIUOBRA 01
INSTAL.LACIÓ CONTRA INCENDISCAPÍTOL 08
SENYALITICA EVACUACIOSUBCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subminsitre i col·locació de placa de senyalització interior per a indicació de medis contra incendis, de 210 x 297 mm, amb
pintura fotoluminiscent segons normes UNE y DIN, fixada mecànicament. S'inclou material auxiliar de muntatge.

1 EMDBU005

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

PRESSUPOST  ESTADI FEDERATIUOBRA 01
INSTAL.LACIÓ DE SENYALCAPÍTOL 09
INSTAL·LACIO DE MEGAFONIASUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Partida alçada a justificar corresponent al repas de la instal.lacio de megafonia exterior, consistent en reposicio d'altaveus
defectuosos per altres de caracteristiques equivalents, i/o eliminacio d'aparells i proteccio del cablejat amb caixa de
connexions. Proves de la instal.lacio.

1 EP357765

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  ESTADI FEDERATIUOBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 11
PROTECCIONS PERSONALSSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops,  de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 8121 H1411111

AMIDAMENT DIRECTE 5,000
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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

2 H1421110

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458

3 H1433115

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 4584 H1431101

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 4055 H1441201

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de
cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

6 H1451110

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

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

7 H1455710

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

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

8 H145K153

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

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

9 H1462242

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

10 H147D304

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella,
recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat
segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364

11 H147K602

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  ESTADI FEDERATIUOBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 11

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 27

MITJANS AUXILIARSSUBCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

dia Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m d'alçària
màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de
pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm

1 L12CAAAA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 previsió treballs en alçada 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

PRESSUPOST  ESTADI FEDERATIUOBRA 01
GESTIÓ DE RESIDUSCAPÍTOL 13

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de
capacitat

1 E2R540J0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Interior

C#*D#*E#*F#2 paviment 1,000 8,000 0,070 0,560

C#*D#*E#*F#3 parets 1,000 0,900 2,100 0,150 0,284

C#*D#*E#*F#4 enrajolats 1,000 50,000 0,030 1,500

C#*D#*E#*F#5 arrebossats 1,000 35,000 0,030 1,050

6 exterior

C#*D#*E#*F#7 bloc 1,000 8,160 8,160

C#*D#*E#*F#8 cales 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#9 formigó 1,000 99,000 0,100 0,100 0,990

C#*D#*E#*F#11 Instal.lacions 20,000 20,000

C#*D#*E#*F#12 Ce-ras 22,650 22,650

C#*D#*E#*F#13 acer 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#15 esponjament 30% 0,300 74,243 22,273

TOTAL AMIDAMENT 83,467

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,25 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

2 E2RA63G0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Interior

C#*D#*E#*F#2 paviment 1,000 8,000 0,070 0,560

C#*D#*E#*F#3 parets 1,000 0,900 2,100 0,150 0,284

C#*D#*E#*F#4 enrajolats 1,000 50,000 0,030 1,500

C#*D#*E#*F#5 arrebossats 1,000 35,000 0,030 1,050

6 exterior 0,000

EUR
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C#*D#*E#*F#7 bloc 1,000 8,160 8,160

C#*D#*E#*F#8 cales 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#9 formigó 1,000 99,000 0,100 0,100 0,990

10 0,000

C#*D#*E#*F#11 Instal.lacions 20,000 20,000

C#*D#*E#*F#12 Ce-ras 22,650 22,650

C#*D#*E#*F#13 acer 4,000 4,000

14 0,000

C#*D#*E#*F#15 esponjament 30% 0,300 74,243 22,273

16 0,000

TOTAL AMIDAMENT 83,467

EUR
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €19,24u41665312 Cala d'inspecció en paret d'obra ceràmica de 30x30x30 cm amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre contenidor, inclou reposició d'elements enderrocats, no inclou pintura

P- 1

(DINOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €7,88M3E222B423 EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL.LACIONS DE FINS A 1 M DE FONDÀRIA, EN
TERRENY COMPACTE, AMB MITJANS MECÀNICS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA

P- 2

(SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €15,09m3E2252772 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95% del PN

P- 3

(QUINZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €15,78m3E2R540J0 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 9 m3 de capacitat

P- 4

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €24,81m3E2RA63G0 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,25 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

P- 5

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

 €4,76mE7J211B1 Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 40 mm, col·locat a pressió a
l'interior del junt

P- 6

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €9,57mE7J211Z1 Col·locació de banda butílica autoadhesiva, sense armadura, previst en una de les seves cares
d'una fulla d'alumini lacat i a l'altre d'un film protector de plàtic siliconat retirable, d'aplicació sens
fog. Mapeband SA de Mapei o equivalent.

P- 7

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €36,57m2E844M211 Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix,
col·locades amb subjecció de barra roscada al sostre mitjançant entramat ocult amb suspensió, per
una alçària de sostre de 4 m com a màxim

P- 8

(TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €3,18m2E9DA0ZZ1 Fresat i/o polit mecànic i aspirat. Treballs de decapat mecànic del suport, eliminant la capa
superficial del mateix (lletada de formigó, terratzo o altres recobriments) i millorant
considerablement la planimetria. Aquest procés es realitza a velocitat mitja amb dos passades
creuades en tota la superfície a tractà i finalitza amb una aspiració al vuit de totes les zones
decapades. 

P- 9

(TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €18,01m2E9G2D274 Paviment de formigó de 15 cm de gruix acabat amb 4 kg/m2 de pols de quars color gris, amb
formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E, col·locat amb transport interior mecànic,
estesa i vibratge mecànic i remolinat mecànic

P- 10

(DIVUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €56,95uEB92EGG3 Subministre i col·locació de conjunt de rètols informatius en sala maquines segons indicacions de
la normativa específica. S'inclou material auxiliar de col·locació.

P- 11

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €56,95uEB92EGGX Subministre i col·locació de conjunt de rètols informatius ZONA DE GAS segons indicacions de la
normativa específica. S'inclou material auxiliar de col·locació.

P- 12

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €4.897,74uEE222DS2 Subministre i col·locació de caldera de condensacio mural, VIESSMANN VITODENS 200W o
similar de 105 kW amb cremador modulant incorporat, per a calefacció i aigua calenta sanitària de
3 bar de pressió, producció d'aigua calenta sanitària , per a gas natural, amb vàlvules, vas
d'expansió i conjunt d'accessori hidràulic, col·locat

P- 13

(QUATRE MIL VUIT-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.093,49uEE38U001 Subministre i col·locació de aerodissipador ESCOSOL BD-16 o equivalent per a un cabal d'aire de
1350 m3/h , una potencia termica de 16kw a temperatura ambiente de +15ºC, per a muntatge
mural, equipat amb bateria d'intercanvi de calor fabricada en cobre-alumini, ventilador helicoidal
amb motor 230v amb clixón de protecció de sobretemperatura, versió estandard amb suports fixes
i aletes orientables. S'inclou suports fixos, persiana i material auxiliar de muntatge.

P- 14

(MIL NORANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €98,40uEE415410 Subministre i col·locació de xemeneia circular DINAK PLUS o similar de doble paret d'acer
inoxidable, amb aïllament interior de llana de roca d'alta densitat, de 200 mm de diàmetre nominal,
unió amb acoblament estanc i muntada superficialment. S'inclou peces especials (T's, colzes i
barret de sortida tipus JET) per a muntatge segons plànols, així com material auxiliar de muntatge.

P- 15

(NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €46,76m2EE52Q03B Subministre de planxa i formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0,8 mm
de gruix, muntat adossat i penjat del sostre. S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 16

(QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €34,73m2EE6185B0 Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic d'equips i conductes, de
25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, muntat
exteriorment, adherit

S'inclou tram de conducte existent de retorn d'aire no aillat

P- 17

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €867,47uEEA14650 Treballs de connexio a bateria de captadors solars plans existents, composta per 6 captadors
solars muntats a coberta de CNT, segons plànols. 

S'inclou connexió entre captadors de la bateria , elements de suports de tubs entre edificis i
material auxliar de muntatge i connexionat.

P- 18

(VUIT-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €13.607,93uEEFD7FC7 Subministre i col.locacio de equip de climatitzacio i ventilacio equipat amb bateria d'aigua calenta
de 41kW, temperatura treball 80-65ºC, equip de recuperacio de calor efciencia 44% 160Pa,
aportacio exterior 1100m3/h, elements de prefiltatge i filtratge F6-F7, comportes automatiques de
regulacio de cabal, freecooling, equips de ventilacio amb variadors de frequencia, disseny
compacte per interior, col.locada

Sinclouen valvules de regulacio DN40, amb valvula 3 vies motoritzada, sondes de temperatura i
pressio, cablejat, quadre  de control automatic i ingenyeria de programacio

Marca AIRLAN o equivalent

P- 19

(TRETZE MIL SIS-CENTS SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €356,97uEEKP5611 Comporta tallafocs EI120 per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 800 mm d'amplària
i 600 mm d'alçària , automatica, amb fusible termic, col.locada entre els conductes

P- 20

(TRES-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €1.116,98uEEKP6654 neteja de conductes de ventilacio existents, amb equip mecànic.
S'inclou  desmuntatge , neteja i muntatge de reixes d'alumini i els seus reguladors de cabal.

P- 21

(MIL  CENT SETZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €15,80uEEU11113 Subministre i col·locació de purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i
vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat. S'inclou material auxiliar
de muntatge.

P- 22

(QUINZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €73,86uEEU4U01S Subministre i col·locació de dipòsit d'expansió SALVADOR ESCODA 35 SMRP o equivalent de 35 l
de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió de 3/4'' de D, col.locat roscat.
S'inclou material auxiliar de muntatge i connexionat

P- 23

(SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
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 €70,83uEEU4U023 Subministre i col·locació de dipòsit d'expansió SALVADOR ESCODA 12 SMF o equivalent 12 l de
capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió de 3/4'' de D, col.locat roscat.
S'inclou material auxiliar de muntatge i connexionat

P- 24

(SETANTA EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €187,29uEEU4U025 Subministre i col·locació de dipòsit d'expansió SALVADOR ESCODA 100 SMRP o equivalent 100 l
de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió de 1'' de D, col.locat roscat.
S'inclou material auxiliar de muntatge i connexionat

P- 25

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

 €8,21uEEU5U001 Subministre i col·locació de termòmetre bimetàl.lic de contacte, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120°C,
col.locat amb abraçadora. S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 26

(VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €17,57uEEU6U001 Subministre i col·locació de manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63
mm de i rosca d'1/4' de D, col.locat roscat. S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 27

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €134,47uEEV29030 Subministre i col·locació de caudalímetre d'àrea variable per a fluids amb una temperatura màxima
de treball de 95 ºC, col·locat entre tubs. S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 28

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €427,74uEEV45874 Subministre i col·locació de regulació electrónica VIESMMAN modelo VITOTRONIC 300K o similar
per a la regulació de la instal·lació de calefacció. S'inclou material auxiliar de muntatge i
connexionat i posta en marxa.

P- 29

(QUATRE-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €551,66uEEVG2B61 Subministre i col·locació de comptador de caloríes de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per
a un cabal nominal de 6,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 25 mm de diàmere nominal,
ràcords inclosos d'1'', per a una temperaura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu,
amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb
memòria EEPROM amb capacitat per a emagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de
liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre
tubs en posisció vertical u horitzontal i amb totes les connexións fetes. S'inclou material auxiliar de
muntatge.

P- 30

(CINC-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €19,94mEF117222 Subministre i col·locació de tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 1´´1/4, segons
la norma DIN 2440 ST-35, col.locat superficialment. S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 31

(DINOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €13,98mEF424712 Subministre i col·locació de tub d'acer inoxidable instal·lat amb sistema pressfiting, de 22 mm de
diàmetre nominal, segons norma AISI 316. S'inclou part proporcional de accessoris de pressió i
material auxililiar de muntatge.

P- 32

(TRETZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €18,05mEF425812 Subministre i col·locació de tub d'acer inoxidable instal·lat amb sistema pressfiting, de 28 mm de
diàmetre nominal, segons norma AISI 316. S'inclou part proporcional de accessoris de pressió i
material auxililiar de muntatge.

P- 33

(DIVUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €33,10mEF427B12 Subministre i col·locació de tub d'acer inoxidable instal·lat amb sistema pressfiting, de 42 mm de
diàmetre nominal, segons norma AISI 316. S'inclou part proporcional de accessoris de pressió i
material auxililiar de muntatge.

P- 34

(TRENTA-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €39,99mEF427B13 Subministre i col·locació de tub d'acer inoxidable instal·lat amb sistema pressfiting, de 51mm de
diàmetre nominal, segons norma AISI 316. S'inclou part proporcional de accessoris de pressió i
material auxililiar de muntatge.

P- 35

(TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €15,55mEF52B4B2 Subministre i col·locació de tub de coure semidur de 35 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de
gruix, soldat per capil.laritat i col.locat superficialment. S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 36

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
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 €644,71uEF52H6B1 Subministre, formació i col·locació de col·lectors de impulsió i retorn, a base de tub d'acer
inoxidable de 8'' apte per a instal·lacions d'aigua calenta. S'inclou connexió amb els diferents
circuits de calefacció, col·locació en superficie i elements auxiliars de muntatge.

P- 37

(SIS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €25,81mEFB1E325 Subministre i col·locació de tub de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal
exterior, 10 bar de pressió nominal, segons norma UNE 12201-2, connectat soldat i col.locat al
fons de la rasa. S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 38

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

 €10,00mEFQ38661 Subministre i col·locació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, densitat per a canonades
calentes, per a tub d'1´´ de diàmetre, de 30 de gruix, amb grau de dificultat baix i col.locat
superficialment

P- 39

(DEU EUROS)

 €9,05mEFQ38752 Subministre i col·locació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, densitat per a canonades
fredes i/o calentes, per a tub d'1´´1/4 de diàmetre, de 20 de gruix i col.locat superficialment.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 40

(NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €13,81mEFQ38862 Subministre i col·locació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, densitat per a canonades
fredes i/o calentes, per a tub d'1´´1/2 de diàmetre, de 30 de gruix i col.locat superficialment.
S'inclou material auxliar de muntatge.

P- 41

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €15,40mEFQ38962 Subministre i col·locació d'ïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes i/o
calentes, per a tub de 2´´ de diàmetre, de 30 mm de gruix i col.locat superficialment. S'inclou
material auxiliar de muntatge.

P- 42

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €2,36uEFQALU01 Recobriment de canonades en alumnini de 0,4mm de espesorP- 43
(DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €1.000,00uEG1AU001 Partida alçada a justificar consistent en repas del quadre general de distribucio, consistent en
reparació de portes, substitució d'alguna aparamenta, reposicio de pilots, reposició de rètols,
d'acord amb els esquemes electrics i informes d'inspeccio.

P- 44

(MIL EUROS)

 €1.634,83uEG1AU013 Subministre i col·locació d'armari metàl·lic marca Scheneider o equivalent amb porta, IP44. Inclou
subministre, muntatge i connexionat, contenint al seu interior tots els elements de comandament i
protecció  definits a l'esquema unifilar per al SQCALDERES
Com a norma general es tindran en compte les següents premises:

Tota la aparamenta serà Schneider
Els interruptors automàtics tindran un PdC mínim de 25 kA els de caixa moldeada i 6 kA els tipus
magnetotèrmic.
Els elements reflexats als esquemes unifilars s'identificaran d'acord als mateixos
Les connexions s'efectuaran mitjançant terminals a pressió
Les sortides dels cablejats als receptors s'efectuaran mitjançant bornas numerades,
Tots els conductors seran de colors homologats i correctament numerat i identificats.
La alimentació als diferents interruptors que formen les proteccions als circuits s'efectuarà
mitjançant 1 conjunt de pletines de coure (III+N): Embarrat Normal
El quadre disposarà d'un espai de reserva mínim del 20%
S'identificaran amb etiquetes cada un dels circuits.

S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 45

(MIL SIS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
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 €3,70mEG21H71H Subministre i col·locació tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment. S'inclou
material auxiliar de muntatge.

P- 46

(TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €1,40mEG22H715 Subministre i col·locació de tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gassos
tòxics ni corrossius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat en superficie. S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 47

(UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €1,60mEG31G206 Subministre i col·locació de conductor de coure de designació UNE RZ1-K 0,6/1 kV, amb baixa
emissivitat fums, tripolar de secció 3x1,5 mm2, col.locat en tub. S'inclou material auxiliar de
muntatge.

P- 48

(UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €1,99mEG31G306 Subministre i col·locació de conductor de coure de designació UNE RZ1-K 0,6/1 kV, amb baixa
emissivitat fums, tripolar de secció 3x2,5 mm2, col.locat en tub. S'inclou material auxiliar de
muntatge.

P- 49

(UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €1,41mEG372202 Subministre i col·locació de conductor de coure paral.lel separable flexible, de 250 V de tensió
nominal, bipolar de secció 2x1,5 mm2 i muntat sota tub. S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 50

(UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €3,67mEG380907 Subministre i col·locació de conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla
de connexió a terra. S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 51

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €76,45uEG49H005 Subministre i col·locació d'interruptor horari endollable, de programació diaria (24 hores) i setmanal
(7 dies), instal.lat. S'inclou material auxiliar de muntatge i connexionat.

P- 52

(SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €155,79uEG61U160 Subministre i col.locacio de caixa per encastar, meatl.lica, estanca IP55, amb porta i clau, de mides
300x300mm, per anar instal.lada a zona de grades,  incloent al seu interior:

1 diferencial 2P/40A/30mA
1 PIA 2P/16A
2 bases schuko 16A

P- 53

(CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €8,84uEG622041 Subministre i col·locació d'interruptor de 16 A marca i color a definir per la DF, inclou caixa per a
mecanisme, mecanisme, marc, tapa i accesoris de muntatge. Completament instal·lat.

P- 54

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €13,86uEG638022 Subministre i col·locació endoll bipolar (II+T) de 16A marca i color a definir per la DF, inclou caixa
per a mecanisme, mecanisme, marc, tapa i accesoris de muntatge. Completament instal·lat.

P- 55

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €21,18uEG63L042 Subministre i col·locació endoll bipolar (III+T) de 32A marca i color a definir per la DF, inclou caixa
per a mecanisme, mecanisme, marc, tapa i accesoris de muntatge. Completament instal·lat.

P- 56

(VINT-I-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €31,53uEG64U010 Subministre i col·locació polsador temporitzat de 16 A marca i color a definir per la DF, inclou caixa
per a mecanisme, mecanisme, marc, tapa i accesoris de muntatge. Completament instal·lat.

P- 57

(TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €84,50uEH2D4A42 Subministre i col·locació de aplic LED de 12W, color blanc, base de policarbonat, difusor de vidre
prensat opal, amb grau de protecció IP54. S'inclou làmpada, equip electrònic i material auxiliar de
muntatge.

P- 58

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
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 €92,64uEH2D4A53 Subministre i col·locació de llumenera decorativa tipus downlight, amb 1 làmpada LED de 12 W i
230 V de tensió d'alimentació, amb reflector blanc , grau de protecció IP 20, equip electrònic i
col.locada encastada. S'inclou làmpada, equip electronic i material auxiliar de muntatge.
Marca SIMON model 706.200  o equivalent 

P- 59

(NORANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €70,45uEH2D5A42 Subministre i col·locació de llumenera decorativa tipus downlight, amb 1 làmpada LED de 15 W i
230 V de tensió d'alimentació, amb reflector blanc , grau de protecció IP 44, equip electrònic i
col.locada encastada. S'inclou làmpada, equip electronic i material auxiliar de muntatge.
Marca SIMON model 706.21  o equivalent 

P- 60

(SETANTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €226,10uEH3E1435 Subministre i col.locacio de lluminaria LED, tipus indirecta, d'acord amb les prescripcions de Ajt.
Terrassa, , per columna existent de aparcament exterior 

P- 61

(DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €85,76uEH612225 Subministre i col·locació de llumenera d'emergència i senyalització LEGRAND URA 34 LED amb
làmpada led de 200 lúmens, de 1 h d'autonomia, com a màxim, muntada encastada. S'inclou
material auxiliar de muntatge.

P- 62

(VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €61,52uEH612226 Subministre i col·locació de llumenera d'emergència i senyalització LEGRAND URA 33 amb
làmpada fluorescent de 200 lúmens, de 1 h d'autonomia, com a màxim, muntada en superficie.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 63

(SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €199,46uEHA2U010 Subministre i col·locació de lampada per a projector de 2000W.P- 64
(CENT NORANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €60,99uEHB17354 Subministre i col·locació de llumenera estanca IMPELEC o equivalent amb difusor cubeta de
plàstic i nombre de fluorescents 2 de 58 W, de forma rectangular, amb xassís de polièster,
reactancia electrònica, IP-55 i muntada superficialment al sostre. S'inclou làmpada, equip i material
auxiliar de muntatge.

P- 65

(SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €54,96uEHT1B010 Subministre i col·locació de detector de presencia per al comandament automàtic de la il.luminació
, encastat, cobertura 360º, temporitzat. S'inclou material auxiliar de muntatge i connexionat.

P- 66

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €4,76uEIEB42V Subministre i col·locació de tapa per a safata PVC de 300x60 de canalització de conductors
elèctrics i de senyal.

P- 67

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €134,39uEJ13B712 Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt,
col·locat amb suports murals

P- 68

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

 €228,10uEJ14BA1P Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de
descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació

P- 69

(DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €33,03uEJ238121 Aixeta senzilla per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

P- 70

(TRENTA-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €19,40uEJ24A121 Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb
tub d'enllaç incorporat,  de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

P- 71

(DINOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €21,31uEJ33B16F Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm,
connectat a la xarxa de petita evacuació

P- 72

(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
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 €74,07uEJ46U010 Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 73

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €277,92uEJ46U020 Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 74

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

 €824,67uEJABTE01 Subministre i col·locació de dipòsit acumulador d'aigua calenta LAPESA GX1000-R o equivalent de
1000 litres d'acer inoxidable AISI-316L apte per aigua potable, aïllament de poliureta. De muntatge
vertical a terra. Paràmetres de treball màxim de 8 bars de pressió i 99 ºC de temperatura. S'inclou
quadre de comandament electrònics, ànodes de magnesi i grup de buidat i material auxiliar de
muntatge. 

P- 75

(VUIT-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €1.863,45uEJAC7F11 Subministre i col·locació de bescanviador de plaques SALVADOR ESCODA M3FG o equivalent, de
43 plaques d'acer inoxidable, 56400kca/h, amb juntes desmontables. S'inclou material auxiliar de
muntatge. 

P- 76

(MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €995,86uEJAC7F1X Subministre i col·locació de bescanviador de plaques SALVADOR ESCODA M3FG o equivalent, de
12 plaques d'acer inoxidable, 11400kca/h, amb juntes desmontables. S'inclou material auxiliar de
muntatge. 

P- 77

(NOU-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €93,31uEJM12405 Subministre i col·locació de comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de
diàmetre nominal 1´´, connectat a una bateria o a un ramal. S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 78

(NORANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €327,77uEK213216 Regulador de pressió mitjana B d'entrada/pressions mitjana A i baixa de sortida, de 25 m3/h, com
a màxim, sense vàlvula de seguretat, roscat, muntat entre tubs 

P- 79

(TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €107,34uEK237216 Subministre i col·locació de filtre per a tub de diàmetre nominal 32mm, de 4 bar de pressió màxima
de servei, pla i muntat entre tubs. S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 80

(CENT SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €266,56uEK248516 Subministre i col·locació de comptador de desgnació G-4 segons UNE 60510 amb connexións
embridades de 22 mm de diàmetre, de 10 m3/h (n), com a màxim, de parets deformables i muntat
entre tubs en armari específic. S'inclou suports de col·locació i material auxiliar de muntatge.

P- 81

(DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €133,44uEK629000 Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 32 mm de diàmetre nominal, amb transició tub de
polietilè PE 80 de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de la sèrie SDR 11, segons UNE-EN
1555-1, a tub de coure de 42 mm, amb beina de protecció d'acer inoxidable amb reblert de resina
de poliuretà

P- 82

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

 €54,32uEM111015 Subministre i col·locació de detector PLANA FABREGA o equivalent per a sistema convencional
d'ús general basat en la dispersió pel fum d'una llum infraroja polsant un emissor. S'inclou base per
a detector convencional  i  material auxiliar de muntatge.

P- 83

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €18,25uEM11TE01 Subministre i col·locació de sòcol similar troquelat per a muntatge de sensors en tub. S'inclou
material auxiliar de muntatge.

P- 84

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €402,41uEM121436 Subministre i col·locació de central de detecció d'incendis PLANA FABREGA o equivalent per a 4
zones convencionals amb tecnologia microporcessada, equipada amb desconnexió de zones.
Pilots indicadors de fallada. Disposa de programa diferenciat ''nit-dia''. Contacte auxiliar de relé
d'alarma, prealarma i fallada. Sortida auxiliar de 24V 500 mA. Sortida de sirenes supervisada 24V
1A. Compleix la norma europea EN-54 parts 2 i 4. S'inclouen 2 bateries de 12 Vcc 7 Ah i material
auxiliar de muntatge.

P- 85

(QUATRE-CENTS DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
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 €214,82uEM12U010 Subministre i col·locació de centraleta electrònica per a la detecció de gas i detector de superficie,
instal.lada i conectada a l'electrovàlvula i ventilació cuina. S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 86

(DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €30,23uEM131067 Subministre i col·locació de sirena electrònica PLANA FABREGA o equivalent de corrent continu
amb so bitònic i muntada a l'interior. S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 87

(TRENTA EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €95,04uEM133068 Subministre i col·locació de sirena electrònica PLANA FABREGA o equivalent amb senyal lluminós,
de corrent continu amb so bitònic, muntada a l'exterior. S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 88

(NORANTA-CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €20,07uEM14A002 Subministre i col·locació de polsador d'incendi PLANA FABREGA o equivalent amb interruptor
d'accionament manual, protegit amb tapa, muntat superficialment. S'inclou material auxiliar de
muntatge.

P- 89

(VINT EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €406,46uEM23134R Subministre i col·locació de boca d'incendis amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25, amb
mànega de 20 m, amb armari, muntada superficialment a la paret. S'inclou material auxiliar de
muntatge.

P- 90

(QUATRE-CENTS SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €10,29uEMDBU005 Subminsitre i col·locació de placa de senyalització interior per a indicació de medis contra incendis,
de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE y DIN, fixada mecànicament.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 91

(DEU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €20,40uEN315327 Subministre i col·locació de vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 10
bar de PN, de bronze, muntada superficialment. S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 92

(VINT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €27,91uEN316327 Subministre i col·locació de Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 10 bar
de PN, de bronze, muntada superficialment. S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 93

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

 €48,35uEN318327 Subminsitre i col·locació de vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10
bar de PN, de bronze, muntada superficialment. S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 94

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €71,79uEN319327 Subministre i col·locació de vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar
de PN, de bronze, muntada superficialment. S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 95

(SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €207,71uEN716456 Subministre i col·locació de vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´, de 16 bar de PN, de llautó, muntada entre tubs. S'inclou servomotor i material auxiliar
de muntatge.

P- 96

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

 €19,23uEN815327 Subministre i col·locació de vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´,
de 10 bar de PN, de bronze, muntada superficialment. S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 97

(DINOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €27,88uEN816327 Subministre i col·locació de vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de
16 bar de PN, de bronze i muntada superficialment. S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 98

(VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €41,67uEN818327 Subministre i col·locació de vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/2''´´,
de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment. S'inclou material auxiliar de
muntatge.

P- 99

(QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
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 €56,72uEN819327 Subministre i col·locació de vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de
16 bar de PN, de bronze, muntada superficialment. S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 100

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €155,21uEN916327 Subminsitre i col·locació de vàlvula de seguretat amb rosca, de recorregut curt, de diàmetre
nominal 1´´, de 10 bar de PN, de bronze i muntada superficialment. S'inclou material auxiliar de
muntatge.

P- 101

(CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €35,12uENE1U140 Subministre i col·locació de filtre colador roscat, de 1 1/4'' de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
de llautó. S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 102

(TRENTA-CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €952,90uENF1U020 Subministre i col·locació de vàlvula termostàtica mescladora 4 vies, per a instal.lacions d'aigua
calenta, de 2'' mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze PN 10, connexions roscades, amb
funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura
presajustada, muntada. S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 103

(NOU-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €46,85uENG1U050 Subministre i col·locació de vàlvula de pas de gas de 32 mm de DN, amb connexión rosca gas
famellai junta plana mascle, amb obturador esferic, segons norma UNE 60.708. S'inclou material
auxilair de muntatge.

P- 104

(QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €103,14uENG6A254 Subministre i col·locació d'electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del tipus
NO (normalment oberta), alimentació a 230 V a.c., amb connexions roscades DN32 i pressió
màxima de 350 mbar, muntada. S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 105

(CENT TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €361,45uENL1ERO Subministre i col·locació de grup hidraúlic ESCOSOL S014-216 o equivalent per a instal·lacions
d'aigua calenta amb energia solar per fins a 10 captadors, de 0,5-15l/min, amb forma compacte
calorifugat i previst per a la instal·lació fixat a paret (inclou suports, tacs i tirafons). 

S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 106

(TRES-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €1.743,77uENL1W002 Subministre i col·locació de bomba acceleradora WILO YONOS MAXO 30/0.5-7 o equivalent per a
un cabal de treball de fins 8 m3/h i una pèrdua de pressió de 2mca., d'alimentació monofasica de
230V, muntada entre tubs i amb totes les connexións fetes. S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 107

(MIL SET-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €415,62uENL1W004 Subministre i col·locació de bomba acceleradora WILO STRATOS Z-25-1-8 o equivalent per a un
cabal de treball de 3.3m3/h i una pèrdua de pressió de 2mca., d'alimentació monofasica de 230V,
muntada entre tubs i amb totes les connexións fetes. S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 108

(QUATRE-CENTS QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €375,22uENL1W007 Subministre i col·locació de bomba acceleradora WILO STRATOS ECO Z-25-1-5 o equivalent per a
un cabal de treball de 0.6m3/h i una pèrdua de pressió de 8mca., d'alimentació monofasica de
230V, muntada entre tubs i amb totes les connexións fetes. S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 109

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

 €1.625,60uENL2W001 Subministre i col·locació de bomba acceleradora WILO YONOS MAXO 25/0.5-7 o equivalent per a
un cabal de treball de fins 4 m3/h i una pèrdua de pressió de 4.5mca., d'alimentació monofasica de
230V, muntada entre tubs i amb totes les connexións fetes. S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 110

(MIL SIS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €890,00uENX44533 Partida alçada a justificar corresponent al desplaçament de l'equip de bombeig existent pel reg,
incloint allargament de canonades de PE150, conexions i desplaçament de quadre de control

P- 111

(VUIT-CENTS NORANTA EUROS)
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 €750,00uENX66544 Partida alçada a justificar corresponent al repas de la instal.lacio de fontaneria existent, incloint
canvi de claus d'escaire en connexio d'aparells, connexions flexibles, valvules defectuoses i en
general qualsevol element que no estigui en perfectes condicions. Inclou la instal·lació de
subministrament dels dos banys adaptats dels serveis per al públic amb el mateix sistema i
qualitat.

P- 112

(SET-CENTS CINQUANTA EUROS)

 €1.200,00uEP357765 Partida alçada a justificar corresponent al repas de la instal.lacio de megafonia exterior, consistent
en reposicio d'altaveus defectuosos per altres de caracteristiques equivalents, i/o eliminacio
d'aparells  i proteccio del cablejat amb caixa de connexions. Proves de la instal.lacio.

P- 113

(MIL DOS-CENTS EUROS)

 €1,39mEP49TED1 Subministre i col·locació de cable trenat i apantallat tipus Dataflex o similar de 2x1,5 mm2 de color
vermell, especial per detecció d'incendis paral.lel bicolor per a connexió d'element i col.locat en tub.
S'inclou materila auxiliar de muntatge.

P- 114

(UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €3,22mF9Z1U010 Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamantP- 115
(TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €5,99uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

P- 116

(CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €6,05uH1421110 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- 117

(SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €0,23uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458P- 118
(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €15,09uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

P- 119

(QUINZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €0,72uH1441201 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405P- 120
(ZERO EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €1,40uH1451110 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de
la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

P- 121

(UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €2,41uH1455710 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- 122

(DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €21,41uH145K153 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- 123

(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €22,23uH1462242 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- 124

(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €199,82uH147D304 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

P- 125

(CENT NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)
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 €31,73uH147K602 Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda
de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament
del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE
EN 364

P- 126

(TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €74,85m3K2142611 Enderroc de mur de bloc de formigó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

P- 127

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €13,64m2K2164771 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador
manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 128

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €12,34m2K2182231 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

P- 129

(DOTZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €9,46m2K2183501 Arrencada d'enrajolat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

P- 130

(NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €5,14m2K2183801 Arrencada de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor, inclòs part proporcional de mitjans auxiliar per treballs a més de 3m d'alçada.

P- 131

(CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €6,17m2K2194421 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P- 132

(SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €4,11uK21A3011 Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor

P- 133

(QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €6,85mK21B1011 Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

P- 134

(SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €6,85m2K21B3011 Arrencada  de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidorP- 135
(SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €810,42paK21QG901 Desmuntatge de seients i fixacions i càrrega manual fins a camió o contenidorP- 136
(VUIT-CENTS DEU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €900,00uK21QG902 Partida alçada destinada al desmunatge de la sala d'instal.lacions. Inclou retirada de les
instal·lacions obsoletes, dipòsitd, màquines de clima, i resta de material per a deixar la sala
totalment diàfana. Inclou càrrega manual i transport a l'abocador o centre reciclador.

P- 137

(NOU-CENTS EUROS)

 €550,00uK21QG903 Partida alçada destinada al desmuntatge de la instal.lació elèctrica i d'enllumenat. Inclou retirada de
les instal·lacions fins al quadre elèctric. Inclou càrrega manual i transport a l'abocador o centre
reciclador.

P- 138

(CINC-CENTS CINQUANTA EUROS)

 €133,50UK21QLM02 DESMUNTATGE I RECOLLIDA DE XARXES PARAPILOTES EXISTENTS EN EL CAMP
D'HOQUEI, APLEC DEL MATERIAL PER A POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ, SENSE
DESMUNTAR ELS POSTES EXISTENTS. INCLOU COL·LOCACIÓ POSTERIOR.

P- 139

(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €10,39mK45RB020 Escatat i raspallat de tram d'armadura deteriorada amb mitjans manuals i amb raig de sorraP- 140
(DEU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
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 €4,85m2K45RU500 Neteja de superficies de formigó amb raig de sorra de silice de granulomètria  1-2 mmP- 141
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €151,65m2K45RU510 Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb
desprendiments en paraments de formigó, amb morter tixotròpic de dos components de ciment,
resines sintètiques, fum de sílice i reforçat amb fibres, inclòs sanejat manual, repicat mecànic de 3
cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures

P- 142

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

 €313,57UK547LM01 Col.locació de malla d'acer galvanitzat al tester de la visera per evitar l'entrada de coloms. Inclou la
col·locació utilitzant mitjans auxiliar d'elevació i la fixació de la malla al suport amb muntants
verticals de rigidització.

P- 143

(TRES-CENTS TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €30,68m2K8241225 Reparacions puntuals d'enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de
ceràmica esmaltada brillant, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, de 6 a 15
peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888)

P- 144

(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €16,56m2K8444400 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, de 60x60 cm i 12,5 mm de gruix
, amb entramat vist i suspensió autonivelladora de barra roscada, per una alçària de sostre de 4 m
com a màxim

P- 145

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €20,95m2K894A0M3 Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer amb pintura poliuretà bicomponent, amb dues capes
d'imprimació epoxi i dues d'acabat

P- 146

(VINT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €25,22m2K894GBJ0 Pintat de biga composta de perfils d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i dues d'acabat

P- 147

(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €5,39m2K898D240 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
de fons, diluïda, i dues d'acabat

P- 148

(CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €18,52m2K89ABBJ0 Pintat de xapes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i
dues d'acabat

P- 149

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €20,27m2K89B5BJ0 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

P- 150

(VINT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €32,57m2K89BCDJ0 Fregat d'òxid, neteja i repintat de barana d'acer amb barrots a 12 cm de separació, amb pintura
de partícules metàl·liques, dues capes d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat

P- 151

(TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €20,40m2K8B71300 Tractament anticorrosiu per elements d'acer amb emulsió anticorrosiva  de resines sintètiquesP- 152
(VINT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €17,06mK8J94539 Coronament de paret amb planxa d'acer galvanitzat de 0,7 mm de gruix, de entre 40 i 50 cm de
desenvolupament, amb 2 plecs, col·locada amb adhesiu i fixacions mecàniques, formant inclinació

P- 153

(DISSET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €38,43m2K9DA122Y Paviment exterior, de rajola de gres extruït sense esmaltar de forma rectangular preu alt, de 16 a
25 peces m2, col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888)

P- 154

(TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)



Adequació i Rehabilitació de l´Estadi Federatiu d´Hoquei Herba - Terrassa

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 13

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €203,26uKADG1132 Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x90 cm, amb reixeta
de ventilació, pany i clau, col·locada

P- 155

(DOS-CENTS TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €111,52mKB1218BE Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm,
de 100 a 120 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter

P- 156

(CENT ONZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €48,45uKB1R122A Reparació puntual de barana de perfils d'acer, amb suplement o substitució de travessers o
brèndoles, amb soldadura en l'obra

P- 157

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €7,74uKB1R133E Reparació puntual d'ancoratge metàl·lic de barana a llosana, amb retallats, raspallats i passivats
amb 2 capes d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió,  de ciment i resines epoxi

P- 158

(SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €20,37uKB92EGA3 Placa de senyalització interior de planxa d'd'alumini pintada, amb caràcters alfanumèrics, de 16x10
cm, fixada mecànicament al parament

P- 159

(VINT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €311,48diaL12CAAAA Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de
gasoil, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de
dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions
150x75 cm

P- 160

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

 €37,51m2L6AR5436 Reparació de reixat d'acer d'alçària menor o igual a 6 m de tela metàl·lica de torsió simple amb
acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, amb substitució de la malla
trencada per trams d'entre 4 i 25 m2

P- 161

(TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

 €35,07uL6ARU010 Reparació de la base d'un pal de suport de tanca de malla de torsió, amb substitució de la platina
de base per una nova i soldat del pal a la nova base

P- 162

(TRENTA-CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €24,93mL9GRUP10 Segellat de fissures en paviment de formigó de zona esportiva, amb sanejat dels llavis, neteja de la
fissura amb aire a pressió,  i aplicació de massilla de poliuretà amb una pistola d'injecció manual

P- 163

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

 €24,26m2M011U123 Protecció de armadures amb morter de ciment anticorrosiu monocomponent realcalinizant, Mapefer
1K de Mapei, aplicat a brotxa en dues capes amb un gruix total de 2 mm. Part proporcional de
bastida i mitjans auxiliars. Mesurada la superfície executada. Mapefer 1K de Mapei o equivalent
compleix els requisits mínims assenyalats per la en 1504-7.

P- 164

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

 €19,57m2M022UE00 Pont d'unió entre superfícies de formigó amb adhesiu epoxídic, bicomponent, tixotròpic, de reologia
modificada, Adesilex PG4 de Mapei o equivalent

P- 165

(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €11,26m2M0D7G901 Aplicació d'acabat amb dues capes de poliuretà alifàtic bicomponent amb un alt grau d'elasticitat,
resistent al desgast i als rajos ultraviolats, amb pols de quars de 0,5 mm entre capa i capa,
Mapeflor Finish 55 de Mapei o equivalent.

P- 166

(ONZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €5,19m2M0D7G902 Imprimació del suport amb un imprimador epoxídic, bicomponent, fileritzat tipus Primer SN de
Mapei o equivalent, inclòs espolvorejat de quarç de 1,2 mm.

P- 167

(CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €2,93m2M0D7G903 Regularització de suport i correcció de pendents amb morter nivellador Planitop Fast 300 de Mapei
o equivalent.

P- 168

(DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)
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 €22,42m2M0D7UE01 Impermeabilització poliuretánica híbrida bicomponent d'assecat ràpid Purtop 400 M de Mapei o
equivalent, per a impermeabilització de terrasses o cobertes planes per a un gruix de 2 mm.,
aplicada mitjançant pulverització amb bomba doble mescladora d'alta pressió. Aplicació i
preparació del suport segons s'especifica en la fitxa tècnica del producte. Per a un rendiment de 2
kg/m2. Producte amb marcat CE i DdP (Declaració de prestacions) segons Reglament (UE)
305/2011.

P- 169

(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €1,58mM0F11191 Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm d'ample i 5 mm de profunditat, amb segellador i
adhesiu poliuretànic, pintable, d'alt mòdul elàstic, per a moviments de fins al 20%. Color gris en
llonganisses de 600 ml, Mapeflex PU45 de Mapei o equivalen, aplicada amb pistola manual

P- 170

(UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €22,16mM0F1A1A1 Segellat i impermeabilització elàstica de junt de dilatació i fissures subjectes a moviments de 5 a 10
mm d'ample amb banda de TPE Mapeband TPE de Mapei o equivalent, reforçada a cada costat
amb un teixit no teixit de polièster, de 170 mm d'ample i 1,2 mm de gruix, adherida amb Adesilex
PGM

P- 171

(VINT-I-DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)



PRESSUPOST PROJECTE D’ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ DE L’ESTADI FEDERATIU D’HOQUEI HERBA – TERRASSA 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 P.3 QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 



Adequació i Rehabilitació de l´Estadi Federatiu d´Hoquei Herba - Terrassa

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

u41665312 Cala d'inspecció en paret d'obra ceràmica de 30x30x30 cm amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, inclou reposició
d'elements enderrocats, no inclou pintura

P- 1  €19,24

Altres conceptes 19,24 €

M3E222B423 EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL.LACIONS DE FINS A 1 M DE
FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE, AMB MITJANS MECÀNICS I AMB
LES TERRES DEIXADES A LA VORA

P- 2  €7,88

Altres conceptes 7,88 €

m3E2252772 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN

P- 3  €15,09

Altres conceptes 15,09 €

m3E2R540J0 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat

P- 4  €15,78

Altres conceptes 15,78 €

m3E2RA63G0 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb
una densitat 1,25 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 5  €24,81

B2RA63G0 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb
una densitat 1,25 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €24,56250

Altres conceptes 0,25 €

mE7J211B1 Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 40 mm,
col·locat a pressió a l'interior del junt

P- 6  €4,76

B7J201B0 Cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 40 mm  €1,11300
Altres conceptes 3,65 €

mE7J211Z1 Col·locació de banda butílica autoadhesiva, sense armadura, previst en una
de les seves cares d'una fulla d'alumini lacat i a l'altre d'un film protector de
plàtic siliconat retirable, d'aplicació sens fog. Mapeband SA de Mapei o
equivalent.

P- 7  €9,57

BUN40394 Banda butílica autoadhesiva, per la impermeabilització de les trobades entre
superfícies horitzontals i verticals en terrasses, balconades, banys i dutxes,
Mapeband SA de Mapei ref.7950425.

 €5,88000

Altres conceptes 3,69 €

m2E844M211 Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard
(A) de 15 mm de gruix, col·locades amb subjecció de barra roscada al sostre
mitjançant entramat ocult amb suspensió, per una alçària de sostre de 4 m
com a màxim

P- 8  €36,57

B0A44000 Visos per a plaques de guix laminat  €7,81200
B0CC1410 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN

520
 €5,46000

B7J500ZZ Massilla per a junt de plaques de cartró-guix  €1,56510
B7JZ00E1 Cinta  de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat  €0,26460
B84ZB0E0 Entramat metàl·lic ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada,

per a cel ras
 €7,36560

Altres conceptes 14,10 €

m2E9DA0ZZ1 Fresat i/o polit mecànic i aspirat. Treballs de decapat mecànic del suport,
eliminant la capa superficial del mateix (lletada de formigó, terratzo o altres
recobriments) i millorant considerablement la planimetria. Aquest procés es
realitza a velocitat mitja amb dos passades creuades en tota la superfície a
tractà i finalitza amb una aspiració al vuit de totes les zones decapades. 

P- 9  €3,18
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Altres conceptes 3,18 €

m2E9G2D274 Paviment de formigó de 15 cm de gruix acabat amb 4 kg/m2 de pols de quars
color gris, amb formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I+E, col·locat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge
mecànic i remolinat mecànic

P- 10  €18,01

B064E26B Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I+E

 €12,74648

B9GZ1210 Pols de quars color gris  €2,16560
Altres conceptes 3,10 €

uEB92EGG3 Subministre i col·locació de conjunt de rètols informatius en sala maquines
segons indicacions de la normativa específica. S'inclou material auxiliar de
col·locació.

P- 11  €56,95

B0A61600 Tac de niló de 6 a 8 mm de d, amb vis  €0,64000
BB92EGG3 Placa de senyalització interior de planxa d'd'alumini pintada, amb caràcters

alfanumèrics, de 16x16 cm, per a fixar mecànicament
 €21,16000

Altres conceptes 35,15 €

uEB92EGGX Subministre i col·locació de conjunt de rètols informatius ZONA DE GAS
segons indicacions de la normativa específica. S'inclou material auxiliar de
col·locació.

P- 12  €56,95

B0A61600 Tac de niló de 6 a 8 mm de d, amb vis  €0,64000
BB92EGG3 Placa de senyalització interior de planxa d'd'alumini pintada, amb caràcters

alfanumèrics, de 16x16 cm, per a fixar mecànicament
 €21,16000

Altres conceptes 35,15 €

uEE222DS2 Subministre i col·locació de caldera de condensacio mural, VIESSMANN
VITODENS 200W o similar de 105 kW amb cremador modulant incorporat,
per a calefacció i aigua calenta sanitària de 3 bar de pressió, producció
d'aigua calenta sanitària , per a gas natural, amb vàlvules, vas d'expansió i
conjunt d'accessori hidràulic, col·locat

P- 13  €4.897,74

EE222DSHM caldera de condensacio mural, VIESSMANN VITODENS 200W o similar de
105 kW amb cremador modulant incorporat, per a calefacció i aigua calenta
sanitària de 3 bar de pressió, producció d'aigua calenta sanitària , per a gas
natural, amb vàlvules, vas d'expansió i conjunt d'accessori hidràulic, col·locat

 €4.558,00000

EE222DSHM3 MATERIALS AUXILIARS  €75,00000
Altres conceptes 264,74 €

uEE38U001 Subministre i col·locació de aerodissipador ESCOSOL BD-16 o equivalent per
a un cabal d'aire de 1350 m3/h , una potencia termica de 16kw a temperatura
ambiente de +15ºC, per a muntatge mural, equipat amb bateria d'intercanvi de
calor fabricada en cobre-alumini, ventilador helicoidal amb motor 230v amb
clixón de protecció de sobretemperatura, versió estandard amb suports fixes i
aletes orientables. S'inclou suports fixos, persiana i material auxiliar de
muntatge.

P- 14  €1.093,49

BE38U001 Aereodissipador per a aigua calenta, de 16 kW de potència calorífica per a
una temperatura de l'aigua de 80°C, 10°C de salt tèrmic i -5°C de
temperatura d'entrada de l'aire, de 1350 m3/h de cabal d'aire, com a màxim,
amb suports murals

 €806,00000

Altres conceptes 287,49 €

uEE415410 Subministre i col·locació de xemeneia circular DINAK PLUS o similar de doble
paret d'acer inoxidable, amb aïllament interior de llana de roca d'alta densitat,
de 200 mm de diàmetre nominal, unió amb acoblament estanc i muntada
superficialment. S'inclou peces especials (T's, colzes i barret de sortida tipus
JET) per a muntatge segons plànols, així com material auxiliar de muntatge.

P- 15  €98,40
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BE415410 Mòdul recte de 200 mm de diàmetre nominal, per a xemeneia circular de

doble paret d'acer inoxidable, amb aïllament interior de llana de roca d'alta
densitat

 €49,53000

BEW48000 Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre  €1,81500
Altres conceptes 47,06 €

m2EE52Q03B Subministre de planxa i formació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, muntat adossat i penjat del sostre. S'inclou
material auxiliar de muntatge.

P- 16  €46,76

BE52Q030 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0,8 mm
de gruix

 €16,54000

BEW52000 Suport estàndard per a conducte rectangular metàl.lic, preu alt  €4,41000
Altres conceptes 25,81 €

m2EE6185B0 Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic
d'equips i conductes, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, muntat exteriorment, adherit

S'inclou tram de conducte existent de retorn d'aire no aillat

P- 17  €34,73

Altres conceptes 34,73 €

uEEA14650 Treballs de connexio a bateria de captadors solars plans existents, composta
per 6 captadors solars muntats a coberta de CNT, segons plànols. 

S'inclou connexió entre captadors de la bateria , elements de suports de tubs
entre edificis i material auxliar de muntatge i connexionat.

P- 18  €867,47

BEFD6565 valvules de regulacio DN40, amb valvula 3 vies motoritzada, sondes de
temperatura i pressio, cablejat, quadre de control automatic i ingenyeria de
programacio

 €490,00000

Altres conceptes 377,47 €

uEEFD7FC7 Subministre i col.locacio de equip de climatitzacio i ventilacio equipat amb
bateria d'aigua calenta de 41kW, temperatura treball 80-65ºC, equip de
recuperacio de calor efciencia 44% 160Pa, aportacio exterior 1100m3/h,
elements de prefiltatge i filtratge F6-F7, comportes automatiques de regulacio
de cabal, freecooling, equips de ventilacio amb variadors de frequencia,
disseny compacte per interior, col.locada

Sinclouen valvules de regulacio DN40, amb valvula 3 vies motoritzada,
sondes de temperatura i pressio, cablejat, quadre de control automatic i
ingenyeria de programacio

Marca AIRLAN o equivalent

P- 19  €13.607,93

BEFD6565 valvules de regulacio DN40, amb valvula 3 vies motoritzada, sondes de
temperatura i pressio, cablejat, quadre de control automatic i ingenyeria de
programacio

 €1.225,00000

BEFD7FC7 Subministre i col.locacio de equip de climatitzacio i ventilacio equipat amb
bateria d'aigua calenta de 41kW, temperatura treball 80-65ºC, equip de
recuperacio de calor efciencia 44% 160Pa, aportacio exterior 1100m3/h,
elements de prefiltatge i filtratge F6-F7, comportes automatiques de
regulacio de cabal, freecooling, equips de ventilacio amb variadors de
frequencia, disseny compacte per interior

 €11.557,00000

Altres conceptes 825,93 €

uEEKP5611 Comporta tallafocs EI120 per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat
de 800 mm d'amplària i 600 mm d'alçària , automatica, amb fusible termic,
col.locada entre els conductes

P- 20  €356,97

BEKP5610 Comporta tallafocs EI120 per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat
de 800 mm d'amplària i 600 mm d'alçària , automatica, amb fusible termic,
col.locada entre els conductes

 €335,00000

Altres conceptes 21,97 €
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uEEKP6654 neteja de conductes de ventilacio existents, amb equip mecànic.
S'inclou desmuntatge , neteja i muntatge de reixes d'alumini i els seus
reguladors de cabal.

P- 21  €1.116,98

Altres conceptes 1.116,98 €

uEEU11113 Subministre i col·locació de purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador,
de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de
diàmetre, roscat. S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 22  €15,80

BEV11113 Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula
d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre

 €6,61000

Altres conceptes 9,19 €

uEEU4U01S Subministre i col·locació de dipòsit d'expansió SALVADOR ESCODA 35
SMRP o equivalent de 35 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana
elàstica, amb connexió de 3/4'' de D, col.locat roscat. S'inclou material auxiliar
de muntatge i connexionat

P- 23  €73,86

BEU4U010 Dipòsit d'expansió tancat de 35 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana
elàstica, amb connexió de 3/4' de d

 €50,09000

Altres conceptes 23,77 €

uEEU4U023 Subministre i col·locació de dipòsit d'expansió SALVADOR ESCODA 12 SMF
o equivalent 12 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb
connexió de 3/4'' de D, col.locat roscat. S'inclou material auxiliar de muntatge
i connexionat

P- 24  €70,83

BEU4U023 dipòsit d'expansió SALVADOR ESCODA 35 SMRP o equivalent de 35 l de
capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió de 3/4'' de D,
col.locat roscat. 

 €48,50000

Altres conceptes 22,33 €

uEEU4U025 Subministre i col·locació de dipòsit d'expansió SALVADOR ESCODA 100
SMRP o equivalent 100 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica,
amb connexió de 1'' de D, col.locat roscat. S'inclou material auxiliar de
muntatge i connexionat

P- 25  €187,29

BEU4U025 Dipòsit d'expansió tancat de 100 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana
elàstica, amb connexió de 1' de d

 €162,40000

Altres conceptes 24,89 €

uEEU5U001 Subministre i col·locació de termòmetre bimetàl.lic de contacte, d'esfera de 65
mm, de 0 a 120°C, col.locat amb abraçadora. S'inclou material auxiliar de
muntatge.

P- 26  €8,21

BEU5U001 Termòmetre bimetàl.lic de contacte, d'esfera de 65 mm, de 0 a 120°C, amb
abraçadora

 €5,65000

Altres conceptes 2,56 €

uEEU6U001 Subministre i col·locació de manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a
10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de D, col.locat roscat. S'inclou
material auxiliar de muntatge.

P- 27  €17,57

BEU6U001 Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm
de i rosca d'1/4' de d

 €11,20000

Altres conceptes 6,37 €

uEEV29030 Subministre i col·locació de caudalímetre d'àrea variable per a fluids amb una
temperatura màxima de treball de 95 ºC, col·locat entre tubs. S'inclou material
auxiliar de muntatge.

P- 28  €134,47

BEV29030 Interruptor de cabal  per a aire, amb accessoris de muntatge  €105,47000
Altres conceptes 29,00 €

uEEV45874 Subministre i col·locació de regulació electrónica VIESMMAN modelo
VITOTRONIC 300K o similar per a la regulació de la instal·lació de calefacció.
S'inclou material auxiliar de muntatge i connexionat i posta en marxa.

P- 29  €427,74
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Altres conceptes 427,74 €

uEEVG2B61 Subministre i col·locació de comptador de caloríes de tipus hidrodinàmic,
sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 6,0 m3/h i una pressió
nominal de 16 bar, de 25 mm de diàmere nominal, ràcords inclosos d'1'', per a
una temperaura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb
sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic
mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emagatzemar les
lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia
i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en posisció
vertical u horitzontal i amb totes les connexións fetes. S'inclou material
auxiliar de muntatge.

P- 30  €551,66

BEVG2B61 Comptador de caloríes de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un
cabal nominal de 6,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 25 mm de
diàmere nominal, ràcords inclosos d'1'', per a una temperaura màxima del
fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix
consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM
amb capacitat per a emagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria
de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador
auxiliar, apte per a muntatge vertical u horitzontal

 €538,93000

Altres conceptes 12,73 €

mEF117222 Subministre i col·locació de tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre
nominal 1´´1/4, segons la norma DIN 2440 ST-35, col.locat superficialment.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 31  €19,94

B0A71G00 Abraçadora metàl.lica, de 42 mm de diàmetre interior  €0,19751
BF117200 Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 1´´1/4, segons la norma DIN

2440 ST-35
 €3,81480

BFW11720 Accessori per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 1´´1/4, per a
soldar

 €0,40541

BFY11720 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre sense
soldadura, de diàmetre 1´´1/4, soldat

 €0,56977

Altres conceptes 14,95 €

mEF424712 Subministre i col·locació de tub d'acer inoxidable instal·lat amb sistema
pressfiting, de 22 mm de diàmetre nominal, segons norma AISI 316. S'inclou
part proporcional de accessoris de pressió i material auxililiar de muntatge.

P- 32  €13,98

B0A71900 Abraçadora metàl.lica, de 22 mm de diàmetre interior  €0,19950
BF424711 Tub d'acer inoxidable amb soldadura, de 22 mm de diàmetre nominal i de

gruix 0,7 mm, segons norma AISI 304, per a soldar per capil.laritat
 €5,33460

BFW42410 Accessori per a tubs d'acer inoxidable amb soldadura, de diàmetre 22 mm,
per a soldar per capil.laritat

 €0,81585

BFY42410 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer inoxidable amb
soldadura, de diàmetre 22 mm, per a soldar per capil.laritat

 €0,57750

Altres conceptes 7,05 €

mEF425812 Subministre i col·locació de tub d'acer inoxidable instal·lat amb sistema
pressfiting, de 28 mm de diàmetre nominal, segons norma AISI 316. S'inclou
part proporcional de accessoris de pressió i material auxililiar de muntatge.

P- 33  €18,05

B0A71C00 Abraçadora metàl.lica, de 28 mm de diàmetre interior  €0,16800
BF425811 Tub d'acer inoxidable amb soldadura, de 28 mm de diàmetre nominal i de

gruix 0,8 mm, segons norma AISI 304, per a soldar per capil.laritat
 €7,76220

BFW42510 Accessori per a tubs d'acer inoxidable amb soldadura, de diàmetre 28 mm,
per a soldar per capil.laritat

 €1,85220

BFY42510 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer inoxidable amb
soldadura, de diàmetre 28 mm, per a soldar per capil.laritat

 €0,71400

Altres conceptes 7,55 €

mEF427B12 Subministre i col·locació de tub d'acer inoxidable instal·lat amb sistema
pressfiting, de 42 mm de diàmetre nominal, segons norma AISI 316. S'inclou
part proporcional de accessoris de pressió i material auxililiar de muntatge.

P- 34  €33,10

B0A71G00 Abraçadora metàl.lica, de 42 mm de diàmetre interior  €0,23940
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BF427B11 Tub d'acer inoxidable amb soldadura, de 51 mm de diàmetre nominal i de

gruix 1,1 mm, segons norma AISI 304, per a soldar per capil.laritat
 €16,57500

BFW42710 Accessori per a tubs d'acer inoxidable amb soldadura, de diàmetre 42 mm,
per a soldar per capil.laritat

 €5,59440

BFY42710 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer inoxidable amb
soldadura, de diàmetre 42 mm, per a soldar per capil.laritat

 €1,14450

Altres conceptes 9,55 €

mEF427B13 Subministre i col·locació de tub d'acer inoxidable instal·lat amb sistema
pressfiting, de 51mm de diàmetre nominal, segons norma AISI 316. S'inclou
part proporcional de accessoris de pressió i material auxililiar de muntatge.

P- 35  €39,99

BF427B11 Tub d'acer inoxidable amb soldadura, de 51 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1,1 mm, segons norma AISI 304, per a soldar per capil.laritat

 €16,57500

BFW42710 Accessori per a tubs d'acer inoxidable amb soldadura, de diàmetre 42 mm,
per a soldar per capil.laritat

 €8,39160

BFY42710 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer inoxidable amb
soldadura, de diàmetre 42 mm, per a soldar per capil.laritat

 €1,71675

Altres conceptes 13,31 €

mEF52B4B2 Subministre i col·locació de tub de coure semidur de 35 mm de diàmetre
nominal, d'1,2 mm de gruix, soldat per capil.laritat i col.locat superficialment.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 36  €15,55

B0A71F00 Abraçadora metàl.lica, de 37 mm de diàmetre interior  €0,21420
BF52B400 Tub de coure semidur de 35 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,2 mm  €5,82420
BFW52BB0 Accessori per a tubs de coure semidur, de 35 mm de diàmetre exterior, per a

soldar per capil.laritat
 €0,71505

BFY52BB0 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de 35
mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat

 €0,34650

Altres conceptes 8,45 €

uEF52H6B1 Subministre, formació i col·locació de col·lectors de impulsió i retorn, a base
de tub d'acer inoxidable de 8'' apte per a instal·lacions d'aigua calenta.
S'inclou connexió amb els diferents circuits de calefacció, col·locació en
superficie i elements auxiliars de muntatge.

P- 37  €644,71

Altres conceptes 644,71 €

mEFB1E325 Subministre i col·locació de tub de polietilè de densitat alta, de 63 mm de
diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons norma UNE
12201-2, connectat soldat i col.locat al fons de la rasa. S'inclou material
auxiliar de muntatge.

P- 38  €25,81

BFB1E300 Tub de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal segons UNE 12201-2

 €5,76300

BFWB1E32 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior,10 bar de pressió nominal, per a soldar

 €4,72500

BFYB1E32 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal,
soldat

 €0,31500

Altres conceptes 15,01 €

mEFQ38661 Subministre i col·locació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, densitat
per a canonades calentes, per a tub d'1´´ de diàmetre, de 30 de gruix, amb
grau de dificultat baix i col.locat superficialment

P- 39  €10,00

BFQ38660 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades calentes, per a tub
de diàmetre 1´´, de 30 mm de gruix

 €5,84460

BFYQ3866 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de
canonades calentes amb escumes elastomèriques, per a tub de diàmetre 1´´,
de 30 mm de gruix

 €0,59976

Altres conceptes 3,56 €

mEFQ38752 Subministre i col·locació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, densitat
per a canonades fredes i/o calentes, per a tub d'1´´1/4 de diàmetre, de 20 de
gruix i col.locat superficialment. S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 40  €9,05
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BFQ38750 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades calentes, per a tub

de diàmetre 1´´1/4, de 20 mm de gruix
 €3,60060

BFYQ3875 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de
canonades calentes amb escumes elastomèriques, per a tub de diàmetre
1´´1/4, de 20 mm de gruix

 €0,74970

Altres conceptes 4,70 €

mEFQ38862 Subministre i col·locació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, densitat
per a canonades fredes i/o calentes, per a tub d'1´´1/2 de diàmetre, de 30 de
gruix i col.locat superficialment. S'inclou material auxliar de muntatge.

P- 41  €13,81

BFQ38860 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades calentes, per a tub
de diàmetre 1´´1/2, de 30 mm de gruix

 €7,08900

BFYQ3886 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de
canonades calentes amb escumes elastomèriques, per a tub de diàmetre
1´´1/2, de 30 mm de gruix

 €1,50940

Altres conceptes 5,21 €

mEFQ38962 Subministre i col·locació d'ïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades fredes i/o calentes, per a tub de 2´´ de diàmetre, de 30 mm de
gruix i col.locat superficialment. S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 42  €15,40

BFQ38960 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades calentes, per a tub
de diàmetre 2´´, de 30 mm de gruix

 €7,96620

BFYQ3896 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de
canonades calentes amb escumes elastomèriques, per a tub de diàmetre 2´´,
de 30 mm de gruix

 €1,74930

Altres conceptes 5,68 €

uEFQALU01 Recobriment de canonades en alumnini de 0,4mm de espesorP- 43  €2,36
BFYALU00 Recobriment de canonades en alumnini de 0,4mm de espesor  €1,88000

Altres conceptes 0,48 €

uEG1AU001 Partida alçada a justificar consistent en repas del quadre general de
distribucio, consistent en reparació de portes, substitució d'alguna
aparamenta, reposicio de pilots, reposició de rètols, d'acord amb els
esquemes electrics i informes d'inspeccio.

P- 44  €1.000,00

Sense descomposició 1.000,00 €
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uEG1AU013 Subministre i col·locació d'armari metàl·lic marca Scheneider o equivalent
amb porta, IP44. Inclou subministre, muntatge i connexionat, contenint al seu
interior tots els elements de comandament i protecció definits a l'esquema
unifilar per al SQCALDERES
Com a norma general es tindran en compte les següents premises:

Tota la aparamenta serà Schneider
Els interruptors automàtics tindran un PdC mínim de 25 kA els de caixa
moldeada i 6 kA els tipus magnetotèrmic.
Els elements reflexats als esquemes unifilars s'identificaran d'acord als
mateixos
Les connexions s'efectuaran mitjançant terminals a pressió
Les sortides dels cablejats als receptors s'efectuaran mitjançant bornas
numerades,
Tots els conductors seran de colors homologats i correctament numerat i
identificats.
La alimentació als diferents interruptors que formen les proteccions als
circuits s'efectuarà mitjançant 1 conjunt de pletines de coure (III+N): Embarrat
Normal
El quadre disposarà d'un espai de reserva mínim del 20%
S'identificaran amb etiquetes cada un dels circuits.

S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 45  €1.634,83

TERINE12 Quadre electric amb aparamenta  €1.250,00000
Altres conceptes 384,83 €

mEG21H71H Subministre i col·locació tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica
de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment. S'inclou material
auxiliar de muntatge.

P- 46  €3,70

BG21H710 Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

 €1,40760

BGW21000 Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC  €0,20000
Altres conceptes 2,09 €

mEG22H715 Subministre i col·locació de tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de
20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gassos tòxics ni corrossius, resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica
de 2000 V, muntat en superficie. S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 47  €1,40

BG22H710 Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gassos tòxics ni corrossius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

 €0,56100

Altres conceptes 0,84 €

mEG31G206 Subministre i col·locació de conductor de coure de designació UNE RZ1-K
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x1,5 mm2, col.locat
en tub. S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 48  €1,60

BG31G200 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K 0,6/1 kV, amb baixa
emissivitat fums, tripolar de secció 3x1,5 mm2

 €0,89760

Altres conceptes 0,70 €

mEG31G306 Subministre i col·locació de conductor de coure de designació UNE RZ1-K
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x2,5 mm2, col.locat
en tub. S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 49  €1,99

BG31G300 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K 0,6/1 kV, amb baixa
emissivitat fums, tripolar de secció 3x2,5 mm2

 €1,27500
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Altres conceptes 0,72 €

mEG372202 Subministre i col·locació de conductor de coure paral.lel separable flexible, de
250 V de tensió nominal, bipolar de secció 2x1,5 mm2 i muntat sota tub.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 50  €1,41

BG372200 Conductor de coure paral.lel separable flexible, bipolar de secció 2x1,5 mm2  €0,24480
BGW37000 Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure paral.lels

separables flexibles, de 250 V de tensió nominal
 €0,32000

Altres conceptes 0,85 €

mEG380907 Subministre i col·locació de conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35
mm2, muntat en malla de connexió a terra. S'inclou material auxiliar de
muntatge.

P- 51  €3,67

BG380900 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2  €1,22400
BGY38000 Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus  €0,11000

Altres conceptes 2,34 €

uEG49H005 Subministre i col·locació d'interruptor horari endollable, de programació diaria
(24 hores) i setmanal (7 dies), instal.lat. S'inclou material auxiliar de muntatge
i connexionat.

P- 52  €76,45

BG49H005 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

 €66,48000

Altres conceptes 9,97 €

uEG61U160 Subministre i col.locacio de caixa per encastar, meatl.lica, estanca IP55, amb
porta i clau, de mides 300x300mm, per anar instal.lada a zona de grades,
incloent al seu interior:

1 diferencial 2P/40A/30mA
1 PIA 2P/16A
2 bases schuko 16A

P- 53  €155,79

BG61QR60 Subministre i col.locacio de caixa per encastar, meatl.lica, estanca IP55, amb
porta i clau, de mides 300x300mm, per anar instal.lada a zona de grades,
incloent al seu interior:

1 diferencial 2P/40A/30mA
1 PIA 2P/16A
2 bases schuko 16A

 €145,40000

Altres conceptes 10,39 €

uEG622041 Subministre i col·locació d'interruptor de 16 A marca i color a definir per la DF,
inclou caixa per a mecanisme, mecanisme, marc, tapa i accesoris de
muntatge. Completament instal·lat.

P- 54  €8,84

BG622041 Interruptor simple  €2,20000
Altres conceptes 6,64 €

uEG638022 Subministre i col·locació endoll bipolar (II+T) de 16A marca i color a definir
per la DF, inclou caixa per a mecanisme, mecanisme, marc, tapa i accesoris
de muntatge. Completament instal·lat.

P- 55  €13,86

BG638022 Endoll bipolar més connexió a terra (II+T) de 16 A, preu alt, per a muntar
superficialment

 €5,61000

Altres conceptes 8,25 €

uEG63L042 Subministre i col·locació endoll bipolar (III+T) de 32A marca i color a definir
per la DF, inclou caixa per a mecanisme, mecanisme, marc, tapa i accesoris
de muntatge. Completament instal·lat.

P- 56  €21,18

BG63L042 Endoll tripolar més connexió a terra (III+T) de 32 A, preu econòmic, per a
muntar superficialment

 €9,38000

BGW63000 Part proporcional d'accessoris per a endolls  €0,26000
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Altres conceptes 11,54 €

uEG64U010 Subministre i col·locació polsador temporitzat de 16 A marca i color a definir
per la DF, inclou caixa per a mecanisme, mecanisme, marc, tapa i accesoris
de muntatge. Completament instal·lat.

P- 57  €31,53

BG64U010 Polsador temporitzat, per a muntar superficialment  €23,60000
Altres conceptes 7,93 €

uEH2D4A42 Subministre i col·locació de aplic LED de 12W, color blanc, base de
policarbonat, difusor de vidre prensat opal, amb grau de protecció IP54.
S'inclou làmpada, equip electrònic i material auxiliar de muntatge.

P- 58  €84,50

BH2D4A42 Llumenera de superfície LED 12W ESTANCA  €56,02000
Altres conceptes 28,48 €

uEH2D4A53 Subministre i col·locació de llumenera decorativa tipus downlight, amb 1
làmpada LED de 12 W i 230 V de tensió d'alimentació, amb reflector blanc ,
grau de protecció IP 20, equip electrònic i col.locada encastada. S'inclou
làmpada, equip electronic i material auxiliar de muntatge.
Marca SIMON model 706.200  o equivalent 

P- 59  €92,64

BH2D4A53 llumenera decorativa tipus downlight, amb 1 làmpada LED de 12 W i 230 V
de tensió d'alimentació, amb reflector blanc , grau de protecció IP 20, equip
electrònic i col.locada encastada. S'inclou làmpada, equip electronic i
material auxiliar de muntatge.

 €77,90000

Altres conceptes 14,74 €

uEH2D5A42 Subministre i col·locació de llumenera decorativa tipus downlight, amb 1
làmpada LED de 15 W i 230 V de tensió d'alimentació, amb reflector blanc ,
grau de protecció IP 44, equip electrònic i col.locada encastada. S'inclou
làmpada, equip electronic i material auxiliar de muntatge.
Marca SIMON model 706.21  o equivalent 

P- 60  €70,45

BH2D5A42 llumenera decorativa tipus downlight, amb 1 làmpada LED de 15 W i 230 V
de tensió d'alimentació, amb reflector blanc , grau de protecció IP 44, equip
electrònic i col.locada encastada. S'inclou làmpada, equip electronic i
material auxiliar de muntatge.

 €55,93000

Altres conceptes 14,52 €

uEH3E1435 Subministre i col.locacio de lluminaria LED, tipus indirecta, d'acord amb les
prescripcions de Ajt. Terrassa, , per columna existent de aparcament exterior 

P- 61  €226,10

BH3E1435 Subministre i col.locacio de lluminaria LED, tipus indirecta  €187,00000
Altres conceptes 39,10 €

uEH612225 Subministre i col·locació de llumenera d'emergència i senyalització LEGRAND
URA 34 LED amb làmpada led de 200 lúmens, de 1 h d'autonomia, com a
màxim, muntada encastada. S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 62  €85,76

BH61LED1 llumenera d'emergència i senyalització LEGRAND URA 34 LED amb
làmpada led de 200 lúmens, de 1 h d'autonomia, com a màxim, muntada
encastada.

 €66,00000

BHW61000 Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització  €12,00000
Altres conceptes 7,76 €

uEH612226 Subministre i col·locació de llumenera d'emergència i senyalització LEGRAND
URA 33 amb làmpada fluorescent de 200 lúmens, de 1 h d'autonomia, com a
màxim, muntada en superficie. S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 63  €61,52

BH61URA1 llumenera d'emergència i senyalització LEGRAND URA 33 amb làmpada
fluorescent de 200 lúmens, de 1 h d'autonomia

 €54,00000

Altres conceptes 7,52 €

uEHA2U010 Subministre i col·locació de lampada per a projector de 2000W.P- 64  €199,46
BHA2U010 Llum industrial 2000w  €166,00000
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BHWA2000 Part proporcional d'accessoris de llumeneres amb làmpades

d'incandescència, descàrrega o mixte
 €1,53000

Altres conceptes 31,93 €

uEHB17354 Subministre i col·locació de llumenera estanca IMPELEC o equivalent amb
difusor cubeta de plàstic i nombre de fluorescents 2 de 58 W, de forma
rectangular, amb xassís de polièster, reactancia electrònica, IP-55 i muntada
superficialment al sostre. S'inclou làmpada, equip i material auxiliar de
muntatge.

P- 65  €60,99

BHB17350 Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic i nombre de tubs
fluorescents 1 de 58 W, de forma rectangular, amb xassís de polièster, AF,
IP-55

 €46,84000

BHWB1000 Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs fluorescents  €2,95000
Altres conceptes 11,20 €

uEHT1B010 Subministre i col·locació de detector de presencia per al comandament
automàtic de la il.luminació , encastat, cobertura 360º, temporitzat. S'inclou
material auxiliar de muntatge i connexionat.

P- 66  €54,96

BHT1B010 Sensor de llum pel comandament automàtic de la il.luminació en funció de la
lluminositat, sensibilitat de 2 a 1000 lux, encastat

 €45,20000

Altres conceptes 9,76 €

uEIEB42V Subministre i col·locació de tapa per a safata PVC de 300x60 de canalització
de conductors elèctrics i de senyal.

P- 67  €4,76

PIEM300X60 tapa  €3,25000
Altres conceptes 1,51 €

uEJ13B712 Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de
color blanc i preu alt, col·locat amb suports murals

P- 68  €134,39

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €0,36625

BJ13B712 Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de
color blanc i preu alt

 €121,11000

Altres conceptes 12,91 €

uEJ14BA1P Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa,
cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc,
preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

P- 69  €228,10

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €0,17580

BJ14BA1P Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida
vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, color blanc i preu alt

 €188,90000

Altres conceptes 39,02 €

uEJ238121 Aixeta senzilla per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell
sanitari,  de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

P- 70  €33,03

BJ238121 Aixeta senzilla per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o
aparell sanitari,  de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

 €19,81000

Altres conceptes 13,22 €

uEJ24A121 Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada
superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu alt, amb
entrada de 1/2´´

P- 71  €19,40

BJ24A121 Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, per a
muntar superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu
alt, amb entrada de 1/2´´

 €12,05000

Altres conceptes 7,35 €

uEJ33B16F Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç
de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació

P- 72  €21,31
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BJ33B16F Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç

de diàmetre 30 mm, per a connectar al ramal
 €15,36000

Altres conceptes 5,95 €

uEJ46U010 Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D,
de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 73  €74,07

BJ46U010 Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D,
de tub d'acer inoxidable

 €67,25000

Altres conceptes 6,82 €

uEJ46U020 Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35
mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 74  €277,92

BJ46U020 Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35
mm de D, de tub d'acer inoxidable

 €250,81000

Altres conceptes 27,11 €

uEJABTE01 Subministre i col·locació de dipòsit acumulador d'aigua calenta LAPESA
GX1000-R o equivalent de 1000 litres d'acer inoxidable AISI-316L apte per
aigua potable, aïllament de poliureta. De muntatge vertical a terra.
Paràmetres de treball màxim de 8 bars de pressió i 99 ºC de temperatura.
S'inclou quadre de comandament electrònics, ànodes de magnesi i grup de
buidat i material auxiliar de muntatge. 

P- 75  €824,67

BJAB1TE3 Dipòsit acumulador 1000 l  €557,00000
Altres conceptes 267,67 €

uEJAC7F11 Subministre i col·locació de bescanviador de plaques SALVADOR ESCODA
M3FG o equivalent, de 43 plaques d'acer inoxidable, 56400kca/h, amb juntes
desmontables. S'inclou material auxiliar de muntatge. 

P- 76  €1.863,45

BJAC7F11 bescanviador de plaques SALVADOR ESCODA M3FG o equivalent, de 12
plaques d'acer inoxidable, 11400kca/h, amb juntes desmontables. 

 €1.672,00000

Altres conceptes 191,45 €

uEJAC7F1X Subministre i col·locació de bescanviador de plaques SALVADOR ESCODA
M3FG o equivalent, de 12 plaques d'acer inoxidable, 11400kca/h, amb juntes
desmontables. S'inclou material auxiliar de muntatge. 

P- 77  €995,86

BJAC7F10 bescanviador de plaques 11400 kcal/h  €813,00000
Altres conceptes 182,86 €

uEJM12405 Subministre i col·locació de comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb
unions roscades de diàmetre nominal 1´´, connectat a una bateria o a un
ramal. S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 78  €93,31

BJM12405 Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre
nominal 1´´, per a connectar a la bateria o al ramal

 €86,73000

Altres conceptes 6,58 €

uEK213216 Regulador de pressió mitjana B d'entrada/pressions mitjana A i baixa de
sortida, de 25 m3/h, com a màxim, sense vàlvula de seguretat, roscat, muntat
entre tubs 

P- 79  €327,77

BK213210 Regulador de pressió mitjana B d'entrada / pressions mitjana A i baixa de
sortida, de 25 m3/h, com a màxim, sense vàlvula de seguretat, roscat

 €292,09000

Altres conceptes 35,68 €

uEK237216 Subministre i col·locació de filtre per a tub de diàmetre nominal 32mm, de 4
bar de pressió màxima de servei, pla i muntat entre tubs. S'inclou material
auxiliar de muntatge.

P- 80  €107,34

BK237210 Filtre per a tub de diàmetre nominal 32mm, de 4 bar de pressió màxima de
servei, pla

 €58,70000

Altres conceptes 48,64 €
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uEK248516 Subministre i col·locació de comptador de desgnació G-4 segons UNE 60510
amb connexións embridades de 22 mm de diàmetre, de 10 m3/h (n), com a
màxim, de parets deformables i muntat entre tubs en armari específic.
S'inclou suports de col·locació i material auxiliar de muntatge.

P- 81  €266,56

BK248510 Comptador de desgnació G-4 segons UNE 60510 amb connexions
embridades de 20 mm de diàmetre, de 10 m3/h (n), com a màxim, de parets
deformables

 €225,00000

Altres conceptes 41,56 €

uEK629000 Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 32 mm de diàmetre nominal,
amb transició tub de polietilè PE 80 de 40 mm de diàmetre nominal exterior,
de la sèrie SDR 11, segons UNE-EN 1555-1, a tub de coure de 42 mm, amb
beina de protecció d'acer inoxidable amb reblert de resina de poliuretà

P- 82  €133,44

B0A71L00 Abraçadora metàl.lica, de 75 mm de diàmetre interior  €5,94000
BFY52DB0 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de 54

mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat
 €0,55000

BFYB3942 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
mitjana, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió
nominal, soldat

 €0,25000

BK629000 Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 32 mm de diàmetre nominal,
amb transició tub de polietilè PE 80 de 40 mm de diàmetre nominal exterior,
de la sèrie SDR 11, segons UNE-EN 1555-1, a tub de coure de 42 mm, amb
beina de protecció d'acer inoxidable amb reblert de resina de poliuretà

 €60,50000

Altres conceptes 66,20 €

uEM111015 Subministre i col·locació de detector PLANA FABREGA o equivalent per a
sistema convencional d'ús general basat en la dispersió pel fum d'una llum
infraroja polsant un emissor. S'inclou base per a detector convencional i
material auxiliar de muntatge.

P- 83  €54,32

BM111010 Detector de òptic per a sistema convencional  €35,17000
BM1110BA Base de detector tipus estandard  €7,24000
BMY11000 Part proporcional d'elements especials per a detectors  €0,31000

Altres conceptes 11,60 €

uEM11TE01 Subministre i col·locació de sòcol similar troquelat per a muntatge de sensors
en tub. S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 84  €18,25

BM1110SO Socol muntatge sensors en superficie  €6,69000
BMY11000 Part proporcional d'elements especials per a detectors  €0,31000

Altres conceptes 11,25 €

uEM121436 Subministre i col·locació de central de detecció d'incendis PLANA FABREGA
o equivalent per a 4 zones convencionals amb tecnologia microporcessada,
equipada amb desconnexió de zones. Pilots indicadors de fallada. Disposa de
programa diferenciat ''nit-dia''. Contacte auxiliar de relé d'alarma, prealarma i
fallada. Sortida auxiliar de 24V 500 mA. Sortida de sirenes supervisada 24V
1A. Compleix la norma europea EN-54 parts 2 i 4. S'inclouen 2 bateries de 12
Vcc 7 Ah i material auxiliar de muntatge.

P- 85  €402,41

BM111BAT Bateria 24V  €35,52000
BM121430 Central de detecció d'incendis, per a 4 zones, amb indicador de zona,

d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i de doble alimentació
 €297,84000

BMY12000 Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció  €0,51000
Altres conceptes 68,54 €

uEM12U010 Subministre i col·locació de centraleta electrònica per a la detecció de gas i
detector de superficie, instal.lada i conectada a l'electrovàlvula i ventilació
cuina. S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 86  €214,82

BM12U010 Centraleta electrònica per a la detecció de gas natural  €189,64000
Altres conceptes 25,18 €
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uEM131067 Subministre i col·locació de sirena electrònica PLANA FABREGA o equivalent
de corrent continu amb so bitònic i muntada a l'interior. S'inclou material
auxiliar de muntatge.

P- 87  €30,23

BM131060 Sirena electrònica, de corrent continu amb so bitònic  €18,35000
BMY13000 Part proporcional d'elements especials per a sirenes  €0,51000

Altres conceptes 11,37 €

uEM133068 Subministre i col·locació de sirena electrònica PLANA FABREGA o equivalent
amb senyal lluminós, de corrent continu amb so bitònic, muntada a l'exterior.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 88  €95,04

BM133060 Sirena electrònica amb senyal lluminós, de corrent continu amb so bitònic  €82,52000
BMY13000 Part proporcional d'elements especials per a sirenes  €0,51000

Altres conceptes 12,01 €

uEM14A002 Subministre i col·locació de polsador d'incendi PLANA FABREGA o equivalent
amb interruptor d'accionament manual, protegit amb tapa, muntat
superficialment. S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 89  €20,07

BM14A002 Polsador d'alarma amb interruptor d'accionament manual, protegit amb tapa,
per a muntar superficialment

 €8,55000

BMY14000 Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma  €0,25000
Altres conceptes 11,27 €

uEM23134R Subministre i col·locació de boca d'incendis amb enllaç de 25 mm de
diàmetre, BIE-25, amb mànega de 20 m, amb armari, muntada
superficialment a la paret. S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 90  €406,46

BM231340 Boca d'incendis amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25, amb mànega de
20 m, amb armari

 €286,61000

BMY23000 Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi  €0,55000
Altres conceptes 119,30 €

uEMDBU005 Subminsitre i col·locació de placa de senyalització interior per a indicació de
medis contra incendis, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons
normes UNE y DIN, fixada mecànicament. S'inclou material auxiliar de
muntatge.

P- 91  €10,29

BMDBU005 Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies
d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes
UNE y DIN, per a fixar mecànicament

 €3,27000

Altres conceptes 7,02 €

uEN315327 Subministre i col·locació de vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre
nominal 3/4´´, de 10 bar de PN, de bronze, muntada superficialment. S'inclou
material auxiliar de muntatge.

P- 92  €20,40

BN315320 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, 10 bar de PN,
de bronze, preu alt

 €12,59000

Altres conceptes 7,81 €

uEN316327 Subministre i col·locació de Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´, de 10 bar de PN, de bronze, muntada superficialment. S'inclou
material auxiliar de muntatge.

P- 93  €27,91

BN316320 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, 10 bar de PN,
de bronze, preu alt

 €18,41000

Altres conceptes 9,50 €

uEN318327 Subminsitre i col·locació de vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´1/2, de 10 bar de PN, de bronze, muntada superficialment. S'inclou
material auxiliar de muntatge.

P- 94  €48,35

BN318320 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, 10 bar de
PN, de bronze, preu alt

 €36,34000

Altres conceptes 12,01 €
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uEN319327 Subministre i col·locació de vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre
nominal 2´´, de 10 bar de PN, de bronze, muntada superficialment. S'inclou
material auxiliar de muntatge.

P- 95  €71,79

BN319320 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, 10 bar de PN,
de bronze, preu alt

 €57,25000

Altres conceptes 14,54 €

uEN716456 Subministre i col·locació de vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb
rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, de llautó, muntada entre
tubs. S'inclou servomotor i material auxiliar de muntatge.

P- 96  €207,71

BN716450 Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´, de 16 bar de PN, de llautó, preu alt

 €192,74000

Altres conceptes 14,97 €

uEN815327 Subministre i col·locació de vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de
diàmetre nominal 3/4´´, de 10 bar de PN, de bronze, muntada superficialment.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 97  €19,23

BN815320 Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 10
bar de PN, de bronze, preu alt

 €11,43000

Altres conceptes 7,80 €

uEN816327 Subministre i col·locació de vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de
diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, de bronze i muntada superficialment.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 98  €27,88

BN816320 Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 10 bar
de PN, de bronze, preu alt

 €18,38000

Altres conceptes 9,50 €

uEN818327 Subministre i col·locació de vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de
diàmetre nominal 1 1/2''´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada
superficialment. S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 99  €41,67

BN818320 Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10
bar de PN, de bronze, preu alt

 €29,73000

Altres conceptes 11,94 €

uEN819327 Subministre i col·locació de vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de
diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, de bronze, muntada superficialment.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 100  €56,72

BN819320 Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar
de PN, de bronze, preu alt

 €42,33000

Altres conceptes 14,39 €

uEN916327 Subminsitre i col·locació de vàlvula de seguretat amb rosca, de recorregut
curt, de diàmetre nominal 1´´, de 10 bar de PN, de bronze i muntada
superficialment. S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 101  €155,21

BN916320 Vàlvula de seguretat de recorregut curt amb rosca, de diàmetre nominal 1´´,
de 10 bar de PN, de bronze, preu alt

 €144,45000

Altres conceptes 10,76 €

uENE1U140 Subministre i col·locació de filtre colador roscat, de 1 1/4'' de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, de llautó. S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 102  €35,12

BNE1U140 Filtre colador roscat, de 1'1/4 de diàmetre nominal, de 10 bar de PN, de
bronze

 €25,55000

Altres conceptes 9,57 €

uENF1U020 Subministre i col·locació de vàlvula termostàtica mescladora 4 vies, per a
instal.lacions d'aigua calenta, de 2'' mm de diàmetre nominal, amb cos de
bronze PN 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca
d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura presajustada,
muntada. S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 103  €952,90
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BNF1U020 Vàlvula barrejadora termostàtica, de bronze, d'2', amb vàlvules de retenció i

vàlvula limitadora de temperatura
 €932,65000

Altres conceptes 20,25 €

uENG1U050 Subministre i col·locació de vàlvula de pas de gas de 32 mm de DN, amb
connexión rosca gas famellai junta plana mascle, amb obturador esferic,
segons norma UNE 60.708. S'inclou material auxilair de muntatge.

P- 104  €46,85

BNG1U050 Vàlvula de pas de gas de 32 mm de DN, amb connexión rosca gas famella G
1''1/4 i junta plana mascle G 1''1/2, amb obturador esferic, segons norma
UNE 60.708

 €35,57000

Altres conceptes 11,28 €

uENG6A254 Subministre i col·locació d'electrovàlvula de rearmament manual per a tall de
gas natural, del tipus NO (normalment oberta), alimentació a 230 V a.c., amb
connexions roscades DN32 i pressió màxima de 350 mbar, muntada. S'inclou
material auxiliar de muntatge.

P- 105  €103,14

BNG6A254 Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del tipus NO
(normalment oberta), alimentació a 230 V a.c., amb connexions roscades 2'' i
pressió màxima de 350 mbar

 €89,14000

Altres conceptes 14,00 €

uENL1ERO Subministre i col·locació de grup hidraúlic ESCOSOL S014-216 o equivalent
per a instal·lacions d'aigua calenta amb energia solar per fins a 10 captadors,
de 0,5-15l/min, amb forma compacte calorifugat i previst per a la instal·lació
fixat a paret (inclou suports, tacs i tirafons). 

S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 106  €361,45

BNL12236 Grup hidraulic compacte 0.5-15 l/min  €293,00000
Altres conceptes 68,45 €

uENL1W002 Subministre i col·locació de bomba acceleradora WILO YONOS MAXO
30/0.5-7 o equivalent per a un cabal de treball de fins 8 m3/h i una pèrdua de
pressió de 2mca., d'alimentació monofasica de 230V, muntada entre tubs i
amb totes les connexións fetes. S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 107  €1.743,77

BNLW003 Subministre i col·locació de bomba acceleradora WILO YONOS MAXO
30/0.5-7 o equivalent per a un cabal de treball de fins 8 m3/h i una pèrdua de
pressió de 2mca., d'alimentació monofasica de 230V, muntada entre tubs i
amb totes les connexións fetes. S'inclou material auxiliar de muntatge.

 €1.640,00000

Altres conceptes 103,77 €

uENL1W004 Subministre i col·locació de bomba acceleradora WILO STRATOS Z-25-1-8 o
equivalent per a un cabal de treball de 3.3m3/h i una pèrdua de pressió de
2mca., d'alimentació monofasica de 230V, muntada entre tubs i amb totes les
connexións fetes. S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 108  €415,62

BNLW005 bomba acceleradora WILO STRATOS Z-25-1-8 o equivalent per a un cabal
de treball de 3.3m3/h i una pèrdua de pressió de 2mca., d'alimentació
monofasica de 230V, muntada entre tubs i amb totes les connexións fetes. 

 €325,00000

Altres conceptes 90,62 €

uENL1W007 Subministre i col·locació de bomba acceleradora WILO STRATOS ECO
Z-25-1-5 o equivalent per a un cabal de treball de 0.6m3/h i una pèrdua de
pressió de 8mca., d'alimentació monofasica de 230V, muntada entre tubs i
amb totes les connexións fetes. S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 109  €375,22

BNLW012 bomba acceleradora WILO STRATOS 25-1-5 per a un cabal de treball de
0.6m3/h i una pèrdua de pressió de 8mca., d'alimentació monofasica de
230V, muntada entre tubs i amb totes les connexións fetes.

 €285,00000

Altres conceptes 90,22 €
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uENL2W001 Subministre i col·locació de bomba acceleradora WILO YONOS MAXO
25/0.5-7 o equivalent per a un cabal de treball de fins 4 m3/h i una pèrdua de
pressió de 4.5mca., d'alimentació monofasica de 230V, muntada entre tubs i
amb totes les connexións fetes. S'inclou material auxiliar de muntatge.

P- 110  €1.625,60

BNLW001 bomba acceleradora WILO YONOS MAXO 25/0.5-7 per a un cabal de treball
de 4m3/h i una pèrdua de pressió de 4.5mca., d'alimentació monofasica de
230V, muntada entre tubs i amb totes les connexións fetes.

 €1.523,00000

Altres conceptes 102,60 €

uENX44533 Partida alçada a justificar corresponent al desplaçament de l'equip de
bombeig existent pel reg, incloint allargament de canonades de PE150,
conexions i desplaçament de quadre de control

P- 111  €890,00

Sense descomposició 890,00 €

uENX66544 Partida alçada a justificar corresponent al repas de la instal.lacio de fontaneria
existent, incloint canvi de claus d'escaire en connexio d'aparells, connexions
flexibles, valvules defectuoses i en general qualsevol element que no estigui
en perfectes condicions. Inclou la instal·lació de subministrament dels dos
banys adaptats dels serveis per al públic amb el mateix sistema i qualitat.

P- 112  €750,00

Sense descomposició 750,00 €

uEP357765 Partida alçada a justificar corresponent al repas de la instal.lacio de
megafonia exterior, consistent en reposicio d'altaveus defectuosos per altres
de caracteristiques equivalents, i/o eliminacio d'aparells i proteccio del
cablejat amb caixa de connexions. Proves de la instal.lacio.

P- 113  €1.200,00

Sense descomposició 1.200,00 €

mEP49TED1 Subministre i col·locació de cable trenat i apantallat tipus Dataflex o similar de
2x1,5 mm2 de color vermell, especial per detecció d'incendis paral.lel bicolor
per a connexió d'element i col.locat en tub. S'inclou materila auxiliar de
muntatge.

P- 114  €1,39

TERINDM1 Cable trenat especial per detecció d'incendis, paral.lel bicolor per a connexió
d'elements (2x1,5)

 €0,68000

Altres conceptes 0,71 €

mF9Z1U010 Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamantP- 115  €3,22
Altres conceptes 3,22 €

uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

P- 116  €5,99

B1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

 €5,93000

Altres conceptes 0,06 €

uH1421110 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- 117  €6,05

B1421110 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

 €5,99000

Altres conceptes 0,06 €

uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

P- 118  €0,23

B1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

 €0,23000

Altres conceptes 0,00 €
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uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

P- 119  €15,09

B1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

 €14,94000

Altres conceptes 0,15 €

uH1441201 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons
UNE-EN 405

P- 120  €0,72

B1441201 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons
UNE-EN 405

 €0,71000

Altres conceptes 0,01 €

uH1451110 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i
polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció
elàstica al canell

P- 121  €1,40

B1451110 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i
polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció
elàstica al canell

 €1,39000

Altres conceptes 0,01 €

uH1455710 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- 122  €2,41

B1455710 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

 €2,39000

Altres conceptes 0,02 €

uH145K153 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- 123  €21,41

B145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip
color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

 €21,20000

Altres conceptes 0,21 €

uH1462242 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- 124  €22,23

B1462242 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

 €22,01000

Altres conceptes 0,22 €

uH147D304 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant
sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

P- 125  €199,82

B147D304 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant
sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

 €197,84000

Altres conceptes 1,98 €
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uH147K602 Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri,
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE
EN 364

P- 126  €31,73

B147K602 Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri,
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE
EN 364

 €31,42000

Altres conceptes 0,31 €

m3K2142611 Enderroc de mur de bloc de formigó, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

P- 127  €74,85

Altres conceptes 74,85 €

m2K2164771 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i
amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P- 128  €13,64

Altres conceptes 13,64 €

m2K2182231 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

P- 129  €12,34

Altres conceptes 12,34 €

m2K2183501 Arrencada d'enrajolat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

P- 130  €9,46

Altres conceptes 9,46 €

m2K2183801 Arrencada de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor, inclòs part proporcional de mitjans
auxiliar per treballs a més de 3m d'alçada.

P- 131  €5,14

Altres conceptes 5,14 €

m2K2194421 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

P- 132  €6,17

Altres conceptes 6,17 €

uK21A3011 Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

P- 133  €4,11

Altres conceptes 4,11 €

mK21B1011 Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

P- 134  €6,85

Altres conceptes 6,85 €

m2K21B3011 Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

P- 135  €6,85

Altres conceptes 6,85 €

paK21QG901 Desmuntatge de seients i fixacions i càrrega manual fins a camió o contenidorP- 136  €810,42
Altres conceptes 810,42 €

uK21QG902 Partida alçada destinada al desmunatge de la sala d'instal.lacions. Inclou
retirada de les instal·lacions obsoletes, dipòsitd, màquines de clima, i resta de
material per a deixar la sala totalment diàfana. Inclou càrrega manual i
transport a l'abocador o centre reciclador.

P- 137  €900,00
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Sense descomposició 900,00 €

uK21QG903 Partida alçada destinada al desmuntatge de la instal.lació elèctrica i
d'enllumenat. Inclou retirada de les instal·lacions fins al quadre elèctric. Inclou
càrrega manual i transport a l'abocador o centre reciclador.

P- 138  €550,00

Sense descomposició 550,00 €

UK21QLM02 DESMUNTATGE I RECOLLIDA DE XARXES PARAPILOTES EXISTENTS
EN EL CAMP D'HOQUEI, APLEC DEL MATERIAL PER A POSTERIOR
RECOL·LOCACIÓ, SENSE DESMUNTAR ELS POSTES EXISTENTS.
INCLOU COL·LOCACIÓ POSTERIOR.

P- 139  €133,50

Altres conceptes 133,50 €

mK45RB020 Escatat i raspallat de tram d'armadura deteriorada amb mitjans manuals i amb
raig de sorra

P- 140  €10,39

B0314500 Sorra  de sílice,  de 0 a 3,5 mm  €6,65000
Altres conceptes 3,74 €

m2K45RU500 Neteja de superficies de formigó amb raig de sorra de silice de granulomètria
1-2 mm

P- 141  €4,85

B0314500 Sorra  de sílice,  de 0 a 3,5 mm  €0,57000
Altres conceptes 4,28 €

m2K45RU510 Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades,
erosions o zones amb desprendiments en paraments de formigó, amb morter
tixotròpic de dos components de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i
reforçat amb fibres, inclòs sanejat manual, repicat mecànic de 3 cm, amb
aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures

P- 142  €151,65

B0715100 Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de
retracció controlada per a reparació

 €109,50000

Altres conceptes 42,15 €

UK547LM01 Col.locació de malla d'acer galvanitzat al tester de la visera per evitar
l'entrada de coloms. Inclou la col·locació utilitzant mitjans auxiliar d'elevació i
la fixació de la malla al suport amb muntants verticals de rigidització.

P- 143  €313,57

B0CJU010 Planxa d'alumini de 0,7 mm de gruix  €102,90000
B5ZZU005 Part proporcional d'elements de muntatge per a coberta de planxa d'alumini  €1,11000
B7611A00 Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix 1 mm i 1,2 kg/m2  €87,50000

Altres conceptes 122,06 €

m2K8241225 Reparacions puntuals d'enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=
3 m amb rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de València, grup BIII
(UNE-EN 14411), preu alt, de 6 a 15 peces/m2 col·locades amb adhesiu per
a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888)

P- 144  €30,68

B05A2103 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN
13888, de color

 €0,15300

B0711010 Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004  €1,51987
B0FH2182 Rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de valència, de forma

rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN
14411)

 €17,38000

Altres conceptes 11,63 €

m2K8444400 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, de 60x60
cm i 12,5 mm de gruix , amb entramat vist i suspensió autonivelladora de
barra roscada, per una alçària de sostre de 4 m com a màxim

P- 145  €16,56

B8444400 Placa de guix laminat per a cels rasos de 12,5 mm de gruix, amb acabat
vinílic,  de 60x60 cm i vora vista (A) , per quedar l'entremat vist

 €8,10600

B84ZA030 Entramat metàl·lic vist amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per
a cel ras de plaques  de 60x60 cm

 €3,70000
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Altres conceptes 4,75 €

m2K894A0M3 Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer amb pintura poliuretà bicomponent, amb
dues capes d'imprimació epoxi i dues d'acabat

P- 146  €20,95

B89ZV000 Pintura poliuretà bicomponent  €1,94820
B8ZAN000 Imprimació epoxi  €2,63568

Altres conceptes 16,37 €

m2K894GBJ0 Pintat de biga composta de perfils d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

P- 147  €25,22

B89ZB000 Esmalt sintètic  €2,55510
B8ZAA000 Imprimació antioxidant  €2,03592

Altres conceptes 20,63 €

m2K898D240 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat

P- 148  €5,39

B89ZPE00 Pintura plàstica per a exteriors  €2,68790
Altres conceptes 2,70 €

m2K89ABBJ0 Pintat de xapes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

P- 149  €18,52

B89ZB000 Esmalt sintètic  €2,55510
B8ZAA000 Imprimació antioxidant  €2,03592

Altres conceptes 13,93 €

m2K89B5BJ0 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt sintètic,
amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

P- 150  €20,27

B89ZB000 Esmalt sintètic  €2,75951
B8ZAA000 Imprimació antioxidant  €2,23951

Altres conceptes 15,27 €

m2K89BCDJ0 Fregat d'òxid, neteja i repintat de barana d'acer amb barrots a 12 cm de
separació, amb pintura de partícules metàl·liques, dues capes d'imprimació
antioxidant i dues capes d'acabat

P- 151  €32,57

B89ZM000 Pintura partícules metàl·liques  €5,25200
B8ZAA000 Imprimació antioxidant  €1,99600

Altres conceptes 25,32 €

m2K8B71300 Tractament anticorrosiu per elements d'acer amb emulsió anticorrosiva de
resines sintètiques

P- 152  €20,40

B055ES0A Emulsió anticorrosiva a base de resines sintètiques  €1,91250
Altres conceptes 18,49 €

mK8J94539 Coronament de paret amb planxa d'acer galvanitzat de 0,7 mm de gruix, de
entre 40 i 50 cm de desenvolupament, amb 2 plecs, col·locada amb adhesiu i
fixacions mecàniques, formant inclinació

P- 153  €17,06

B0A5AA00 Cargol autoroscant amb volandera  €0,45000
B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra

monocomponent
 €0,35160

B8J94539 Peça per a coronament de paret de planxa d'acer galvanitzat, de 0,7 mm de
gruix i entre 40 i 50 cm de desenvolupament, amb 2 plecs

 €7,09500

Altres conceptes 9,16 €

m2K9DA122Y Paviment exterior, de rajola de gres extruït sense esmaltar de forma
rectangular preu alt, de 16 a 25 peces m2, col·locat a truc de maceta amb
morter adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888)

P- 154  €38,43
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B05A2203 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN

13888, de color
 €1,14000

B0711020 Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004  €4,76238
B0FG5172 Rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir de forma rectangular o

quadrada,  de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)
 €15,03480

Altres conceptes 17,49 €

uKADG1132 Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit d'obra de
215x90 cm, amb reixeta de ventilació, pany i clau, col·locada

P- 155  €203,26

BADG1132 Porta de planxa d'acer galvanitzat una fulla batent, per a un buit d'obra de
215x90 cm, amb reixeta de ventilació, pany i clau

 €195,00000

Altres conceptes 8,26 €

mKB1218BE Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb
morter

P- 156  €111,52

B0710180 Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,37820

BB1218B0 Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 10 cm,  de 100 a 120 cm de d'alçària

 €84,16000

Altres conceptes 26,98 €

uKB1R122A Reparació puntual de barana de perfils d'acer, amb suplement o substitució
de travessers o brèndoles, amb soldadura en l'obra

P- 157  €48,45

B44ZB05A Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, treballat al taller per a col·locar
amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

 €15,60000

Altres conceptes 32,85 €

uKB1R133E Reparació puntual d'ancoratge metàl·lic de barana a llosana, amb retallats,
raspallats i passivats amb 2 capes d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió,  de
ciment i resines epoxi

P- 158  €7,74

B0717000 Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva
i pont d'unió

 €0,48800

Altres conceptes 7,25 €

uKB92EGA3 Placa de senyalització interior de planxa d'd'alumini pintada, amb caràcters
alfanumèrics,  de 16x10 cm, fixada mecànicament al parament

P- 159  €20,37

B0A61600 Tac de niló de 6 a 8 mm de d, amb vis  €0,64000
BB92EGA3 Placa de senyalització interior de planxa d'alumini pintada, amb caràcters

alfanumèrics,  de 16x10 cm per a fixar mecànicament
 €12,51000

Altres conceptes 7,22 €

diaL12CAAAA Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada,
autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de treball i
9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm
en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm

P- 160  €311,48

Altres conceptes 311,48 €

m2L6AR5436 Reparació de reixat d'acer d'alçària menor o igual a 6 m de tela metàl·lica de
torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre
2,7 i 2,7 mm, amb substitució de la malla trencada per trams d'entre 4 i 25 m2

P- 161  €37,51

B0A12000 Filferro acer galvanitzat  €0,38600
B0A216SG Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat de 50 mm de pas de

malla i de D 2,7 mm
 €2,61600

Altres conceptes 34,51 €

uL6ARU010 Reparació de la base d'un pal de suport de tanca de malla de torsió, amb
substitució de la platina de base per una nova i soldat del pal a la nova base

P- 162  €35,07

B0A62F90 Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella  €3,56000
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B44Z8A2A Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç

d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per
a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

 €7,92000

Altres conceptes 23,59 €

mL9GRUP10 Segellat de fissures en paviment de formigó de zona esportiva, amb sanejat
dels llavis, neteja de la fissura amb aire a pressió, i aplicació de massilla de
poliuretà amb una pistola d'injecció manual

P- 163  €24,93

B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent

 €8,55600

Altres conceptes 16,37 €

m2M011U123 Protecció de armadures amb morter de ciment anticorrosiu monocomponent
realcalinizant, Mapefer 1K de Mapei, aplicat a brotxa en dues capes amb un
gruix total de 2 mm. Part proporcional de bastida i mitjans auxiliars. Mesurada
la superfície executada. Mapefer 1K de Mapei o equivalent compleix els
requisits mínims assenyalats per la en 1504-7.

P- 164  €24,26

BU410091 Morter de ciment monocomponent anticorrosiu, per gruix mínim de 2 mm per
a la protecció d'armadures. Classificació A 1504-07-protecció de les
armadures-. Caixa amb 4 sacs de 5 kg, Mapefer 1K de Mapei ref.276605A

 €9,25000

Altres conceptes 15,01 €

m2M022UE00 Pont d'unió entre superfícies de formigó amb adhesiu epoxídic, bicomponent,
tixotròpic, de reologia modificada, Adesilex PG4 de Mapei o equivalent

P- 165  €19,57

BU930228 Adhesiu epoxídic, bicomponent, tixotròpic, de reologia modificada, per
l'encolat de Mapeband, Mapeband TPE, tires de PVC, Hypalon i per encolats
estructurals, component A en bidó de 4,5 kg i component B en bidó de 1,5
kg, Adesilex PG4 de Mapei ref.48706_48906

 €12,00000

Altres conceptes 7,57 €

m2M0D7G901 Aplicació d'acabat amb dues capes de poliuretà alifàtic bicomponent amb un
alt grau d'elasticitat, resistent al desgast i als rajos ultraviolats, amb pols de
quars de 0,5 mm entre capa i capa, Mapeflor Finish 55 de Mapei o equivalent.

P- 166  €11,26

BUM70001 Acabat poliuretànic bicomponent hidro-dispers per realitzar tractaments
anti-pols i anti-oli, Mapefloor Finish 52 W de Mapei ref.3G090005+3G099905.

 €11,00000

Altres conceptes 0,26 €

m2M0D7G902 Imprimació del suport amb un imprimador epoxídic, bicomponent, fileritzat
tipus Primer SN de Mapei o equivalent, inclòs espolvorejat de quarç de 1,2
mm.

P- 167  €5,19

21520 Imprimació epoxi bicomponent  €2,74000
Altres conceptes 2,45 €

m2M0D7G903 Regularització de suport i correcció de pendents amb morter nivellador
Planitop Fast 300 de Mapei o equivalent.

P- 168  €2,93

BU870075 Morter de ciment, d'enduriment ràpid, fibrorreforzado per a la regularització
dels suports verticals i horitzontals en interiors i exteriors, en gruixos de 3 a
30 mm. Color gris. Sac de 25 kg, Planitop Fast 330 de Mapei ref.223525

 €0,50000

Altres conceptes 2,43 €

m2M0D7UE01 Impermeabilització poliuretánica híbrida bicomponent d'assecat ràpid Purtop
400 M de Mapei o equivalent, per a impermeabilització de terrasses o
cobertes planes per a un gruix de 2 mm., aplicada mitjançant pulverització
amb bomba doble mescladora d'alta pressió. Aplicació i preparació del suport
segons s'especifica en la fitxa tècnica del producte. Per a un rendiment de 2
kg/m2. Producte amb marcat CE i DdP (Declaració de prestacions) segons
Reglament (UE) 305/2011.

P- 169  €22,42
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BUCF0001 Membrana poliuretànica, híbrida i bicomponent, sense dissolvents, per

aplicar mitjançant pulverització amb bomba de doble mescladora a alta
pressió, per la impermeabilització d'obra nova o per la reparació d'estructures
ja existents, tals com a plataformes de ponts o viaductes, Purtop 400 M de
Mapei ref.7356376_7356476.

 €22,00000

Altres conceptes 0,42 €

mM0F11191 Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm d'ample i 5 mm de
profunditat, amb segellador i adhesiu poliuretànic, pintable, d'alt mòdul elàstic,
per a moviments de fins al 20%. Color gris en llonganisses de 600 ml,
Mapeflex PU45 de Mapei o equivalen, aplicada amb pistola manual

P- 170  €1,58

BUN30061 Segellador i adhesiu poliuretànic monocomponent tixotròpic, d'alt mòdul
elàstic i enduriment ràpid, per a juntes amb moviment en servei de fins al
20%. Color gris en cartutx de 600 ml, Mapeflex PU45 de Mapei ref.195340

 €0,34340

Altres conceptes 1,24 €

mM0F1A1A1 Segellat i impermeabilització elàstica de junt de dilatació i fissures subjectes a
moviments de 5 a 10 mm d'ample amb banda de TPE Mapeband TPE de
Mapei o equivalent, reforçada a cada costat amb un teixit no teixit de
polièster, de 170 mm d'ample i 1,2 mm de gruix, adherida amb Adesilex PGM

P- 171  €22,16

BU930228 Adhesiu epoxídic, bicomponent, tixotròpic, de reologia modificada, per
l'encolat de Mapeband, Mapeband TPE, tires de PVC, Hypalon i per encolats
estructurals, component A en bidó de 4,5 kg i component B en bidó de 1,5
kg, Adesilex PG4 de Mapei ref.48706_48906

 €4,80000

BUN50390 Banda de TPE per al segellat i impermeabilització elàstica de juntes de
dilatació i fissures subjectes a moviments de fins a 5 mm de acho, de 170
mm d'ample i 1,2 mm de gruix, en rotlle de 30 m, Mapeband TPE de Mapei
ref.795130

 €14,70000

Altres conceptes 2,66 €
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OBRA PRESSUPOST  ESTADI FEDERATIU01
CAPÍTOL TREBALLS PREVIS, DESMUNTATGES I ENDERROCS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 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 (P - 128)

1,89013,64 25,78

2 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 133)

1,0004,11 4,11

3 K2142611 m3 Enderroc de mur de bloc de formigó, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 127)

8,16074,85 610,78

4 K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 132)

51,5516,17 318,07

5 K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 129)

10,00012,34 123,40

6 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat, en parament vertical, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P -
130)

50,0009,46 473,00

7 K2183801 m2 Arrencada de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, inclòs part
proporcional de mitjans auxiliar per treballs a més de 3m d'alçada.
(P - 131)

453,7985,14 2.332,52

8 K21B3011 m2 Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor (P - 135)

6,2506,85 42,81

9 41665312 u Cala d'inspecció en paret d'obra ceràmica de 30x30x30 cm amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor,
inclou reposició d'elements enderrocats, no inclou pintura (P - 1)

2,00019,24 38,48

10 K21QG901 pa Desmuntatge de seients i fixacions i càrrega manual fins a camió
o contenidor (P - 136)

1,000810,42 810,42

11 K21B1011 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P -
134)

20,0006,85 137,00

12 K21QLM02 U DESMUNTATGE I RECOLLIDA DE XARXES PARAPILOTES
EXISTENTS EN EL CAMP D'HOQUEI, APLEC DEL MATERIAL
PER A POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ, SENSE DESMUNTAR
ELS POSTES EXISTENTS. INCLOU COL·LOCACIÓ
POSTERIOR. (P - 139)

1,000133,50 133,50

13 K21QG902 u Partida alçada destinada al desmunatge de la sala
d'instal.lacions. Inclou retirada de les instal·lacions obsoletes,
dipòsitd, màquines de clima, i resta de material per a deixar la
sala totalment diàfana. Inclou càrrega manual i transport a
l'abocador o centre reciclador. (P - 137)

1,000900,00 900,00

14 K21QG903 u Partida alçada destinada al desmuntatge de la instal.lació
elèctrica i d'enllumenat. Inclou retirada de les instal·lacions fins al
quadre elèctric. Inclou càrrega manual i transport a l'abocador o
centre reciclador. (P - 138)

1,000550,00 550,00

CAPÍTOLTOTAL 01.01 6.499,87

OBRA PRESSUPOST  ESTADI FEDERATIU01
CAPÍTOL INTERVENCIÓ EN EXTERIORS02
SUBCAPÍTOL GRADERIES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR
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1 E9DA0ZZ1 m2 Fresat i/o polit mecànic i aspirat. Treballs de decapat mecànic del
suport, eliminant la capa superficial del mateix (lletada de formigó,
terratzo o altres recobriments) i millorant considerablement la
planimetria. Aquest procés es realitza a velocitat mitja amb dos
passades creuades en tota la superfície a tractà i finalitza amb
una aspiració al vuit de totes les zones decapades.  (P - 9)

892,7913,18 2.839,08

2 K45RU500 m2 Neteja de superficies de formigó amb raig de sorra de silice de
granulomètria  1-2 mm (P - 141)

380,7364,85 1.846,57

3 M0D7G903 m2 Regularització de suport i correcció de pendents amb morter
nivellador Planitop Fast 300 de Mapei o equivalent. (P - 168)

535,6752,93 1.569,53

4 M0F11191 m Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm d'ample i 5 mm
de profunditat, amb segellador i adhesiu poliuretànic, pintable,
d'alt mòdul elàstic, per a moviments de fins al 20%. Color gris en
llonganisses de 600 ml, Mapeflex PU45 de Mapei o equivalen,
aplicada amb pistola manual (P - 170)

843,3601,58 1.332,51

5 M0F1A1A1 m Segellat i impermeabilització elàstica de junt de dilatació i fissures
subjectes a moviments de 5 a 10 mm d'ample amb banda de TPE
Mapeband TPE de Mapei o equivalent, reforçada a cada costat
amb un teixit no teixit de polièster, de 170 mm d'ample i 1,2 mm
de gruix, adherida amb Adesilex PGM (P - 171)

35,34022,16 783,13

6 M022UE00 m2 Pont d'unió entre superfícies de formigó amb adhesiu epoxídic,
bicomponent, tixotròpic, de reologia modificada, Adesilex PG4 de
Mapei o equivalent (P - 165)

14,13619,57 276,64

7 E7J211B1 m Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de
diàmetre 40 mm, col·locat a pressió a l'interior del junt (P - 6)

35,3404,76 168,22

8 E7J211Z1 m Col·locació de banda butílica autoadhesiva, sense armadura,
previst en una de les seves cares d'una fulla d'alumini lacat i a
l'altre d'un film protector de plàtic siliconat retirable, d'aplicació
sens fog. Mapeband SA de Mapei o equivalent. (P - 7)

35,3409,57 338,20

9 M0D7G902 m2 Imprimació del suport amb un imprimador epoxídic, bicomponent,
fileritzat tipus Primer SN de Mapei o equivalent, inclòs
espolvorejat de quarç de 1,2 mm. (P - 167)

1.174,1075,19 6.093,62

10 M0D7UE01 m2 Impermeabilització poliuretánica híbrida bicomponent d'assecat
ràpid Purtop 400 M de Mapei o equivalent, per a
impermeabilització de terrasses o cobertes planes per a un gruix
de 2 mm., aplicada mitjançant pulverització amb bomba doble
mescladora d'alta pressió. Aplicació i preparació del suport
segons s'especifica en la fitxa tècnica del producte. Per a un
rendiment de 2 kg/m2. Producte amb marcat CE i DdP
(Declaració de prestacions) segons Reglament (UE) 305/2011. (P
- 169)

1.174,10722,42 26.323,48

11 M0D7G901 m2 Aplicació d'acabat amb dues capes de poliuretà alifàtic
bicomponent amb un alt grau d'elasticitat, resistent al desgast i
als rajos ultraviolats, amb pols de quars de 0,5 mm entre capa i
capa, Mapeflor Finish 55 de Mapei o equivalent. (P - 166)

1.174,10711,26 13.220,44

12 K45RB020 m Escatat i raspallat de tram d'armadura deteriorada amb mitjans
manuals i amb raig de sorra (P - 140)

357,91210,39 3.718,71

13 M011U123 m2 Protecció de armadures amb morter de ciment anticorrosiu
monocomponent realcalinizant, Mapefer 1K de Mapei, aplicat a
brotxa en dues capes amb un gruix total de 2 mm. Part
proporcional de bastida i mitjans auxiliars. Mesurada la superfície
executada. Mapefer 1K de Mapei o equivalent compleix els
requisits mínims assenyalats per la en 1504-7. (P - 164)

36,40024,26 883,06

14 K45RU510 m2 Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions,
escantellades, erosions o zones amb desprendiments en
paraments de formigó, amb morter tixotròpic de dos components

36,400151,65 5.520,06

EUR
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de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i reforçat amb fibres,
inclòs sanejat manual, repicat mecànic de 3 cm, amb aplicació
de pont d'unió i passivat d'armadures (P - 142)

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.02 64.913,25

OBRA PRESSUPOST  ESTADI FEDERATIU01
CAPÍTOL INTERVENCIÓ EN EXTERIORS02
SUBCAPÍTOL ALTRES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K547LM01 U Col.locació de malla d'acer galvanitzat al tester de la visera per
evitar l'entrada de coloms. Inclou la col·locació utilitzant mitjans
auxiliar d'elevació i la fixació de la malla al suport amb muntants
verticals de rigidització. (P - 143)

2,000313,57 627,14

2 K8J94539 m Coronament de paret amb planxa d'acer galvanitzat de 0,7 mm
de gruix, de entre 40 i 50 cm de desenvolupament, amb 2 plecs,
col·locada amb adhesiu i fixacions mecàniques, formant inclinació
(P - 153)

90,00017,06 1.535,40

3 L6ARU010 u Reparació de la base d'un pal de suport de tanca de malla de
torsió, amb substitució de la platina de base per una nova i soldat
del pal a la nova base (P - 162)

12,00035,07 420,84

4 L6AR5436 m2 Reparació de reixat d'acer d'alçària menor o igual a 6 m de tela
metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de
pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, amb substitució de la malla
trencada per trams d'entre 4 i 25 m2 (P - 161)

10,00037,51 375,10

5 K894A0M3 m2 Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer amb pintura poliuretà
bicomponent, amb dues capes d'imprimació epoxi i dues d'acabat
(P - 146)

36,00020,95 754,20

6 K89ABBJ0 m2 Pintat de xapes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 149)

69,54018,52 1.287,88

7 K894GBJ0 m2 Pintat de biga composta de perfils d'acer a l'esmalt sintètic, amb
dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 147)

57,60025,22 1.452,67

8 K89B5BJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb
esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2
d'acabat (P - 150)

73,00020,27 1.479,71

9 KB1218BE m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada
100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària,
ancorada a l'obra amb morter (P - 156)

9,000111,52 1.003,68

10 KB1R122A u Reparació puntual de barana de perfils d'acer, amb suplement o
substitució de travessers o brèndoles, amb soldadura en l'obra (P
- 157)

9,00048,45 436,05

11 KB1R133E u Reparació puntual d'ancoratge metàl·lic de barana a llosana, amb
retallats, raspallats i passivats amb 2 capes d'imprimació
anticorrosiva i pont d'unió,  de ciment i resines epoxi (P - 158)

15,0007,74 116,10

12 L9GRUP10 m Segellat de fissures en paviment de formigó de zona esportiva,
amb sanejat dels llavis, neteja de la fissura amb aire a pressió, i
aplicació de massilla de poliuretà amb una pistola d'injecció
manual (P - 163)

1,00024,93 24,93

13 K898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues
d'acabat (P - 148)

10,0005,39 53,90

14 K89BCDJ0 m2 Fregat d'òxid, neteja i repintat  de barana  d'acer amb barrots a 12
cm de separació, amb pintura de partícules metàl·liques, dues
capes d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat (P - 151)

1,00032,57 32,57
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15 K8B71300 m2 Tractament anticorrosiu per elements d'acer amb emulsió
anticorrosiva  de resines sintètiques (P - 152)

1,00020,40 20,40

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.03 9.620,57

OBRA PRESSUPOST  ESTADI FEDERATIU01
CAPÍTOL INTERVENCIÓ EN INTERIORS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E844M211 m2 Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus
estàndard (A) de 15 mm de gruix, col·locades amb subjecció de
barra roscada al sostre mitjançant entramat ocult amb suspensió,
per una alçària de sostre de 4 m com a màxim (P - 8)

96,76336,57 3.538,62

2 K8444400 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic,
de 60x60 cm i 12,5 mm de gruix , amb entramat vist i suspensió
autonivelladora de barra roscada, per una alçària de sostre de 4
m com a màxim (P - 145)

526,38816,56 8.716,99

3 K89ABBJ0 m2 Pintat de xapes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 149)

6,72018,52 124,45

4 K9DA122Y m2 Paviment exterior, de rajola de gres extruït sense esmaltar de
forma rectangular preu alt, de 16 a 25 peces m2, col·locat a truc
de maceta amb morter adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 154)

7,54038,43 289,76

5 KADG1132 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit
d'obra de 215x90 cm, amb reixeta de ventilació, pany i clau,
col·locada (P - 155)

2,000203,26 406,52

6 KB92EGA3 u Placa de senyalització interior de planxa d'd'alumini pintada, amb
caràcters alfanumèrics, de 16x10 cm, fixada mecànicament al
parament (P - 159)

2,00020,37 40,74

7 K898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues
d'acabat (P - 148)

25,0005,39 134,75

8 EJ13B712 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75
cm, de color blanc i preu alt, col·locat amb suports murals (P - 68)

2,000134,39 268,78

9 EJ14BA1P u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i
tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació
incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació (P - 69)

2,000228,10 456,20

10 EJ238121 u Aixeta senzilla per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell
o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´
(P - 70)

2,00033,03 66,06

11 EJ24A121 u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural,
muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó
cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´ (P - 71)

2,00019,40 38,80

12 EJ46U010 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35
mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 73)

2,00074,07 148,14

13 EJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de
llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb
fixacions mecàniques (P - 74)

2,000277,92 555,84

14 EJ33B16F u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4
amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita
evacuació (P - 72)

2,00021,31 42,62

15 K8241225 m2 Reparacions puntuals d'enrajolat de parament vertical interior a 20,00030,68 613,60

EUR
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una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada brillant,
rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, de 6 a 15
peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P
- 144)

16 K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 129)

10,00012,34 123,40

CAPÍTOLTOTAL 01.03 15.565,27

OBRA PRESSUPOST  ESTADI FEDERATIU01
CAPÍTOL INSTAL.LACIÓ ELÉCTRICA04
SUBCAPÍTOL XARXA CONNEXIO TERRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG380907 m Subministre i col·locació de conductor de coure nu, unipolar de
secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra. S'inclou
material auxiliar de muntatge. (P - 51)

90,0003,67 330,30

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.01 330,30

OBRA PRESSUPOST  ESTADI FEDERATIU01
CAPÍTOL INSTAL.LACIÓ ELÉCTRICA04
SUBCAPÍTOL CONDUCTORS I CANALITZACIONS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG31G306 m Subministre i col·locació de conductor de coure de designació
UNE RZ1-K 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de
secció 3x2,5 mm2, col.locat en tub. S'inclou material auxiliar de
muntatge. (P - 49)

150,0001,99 298,50

2 EG31G206 m Subministre i col·locació de conductor de coure de designació
UNE RZ1-K 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de
secció 3x1,5 mm2, col.locat en tub. S'inclou material auxiliar de
muntatge. (P - 48)

150,0001,60 240,00

3 EG22H715 m Subministre i col·locació de tub flexible corrugat de PVC sense
halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gassos
tòxics ni corrossius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
en superficie. S'inclou material auxiliar de muntatge. (P - 47)

50,0001,40 70,00

4 EIEB42V u Subministre i col·locació de tapa per a safata PVC de 300x60 de
canalització de conductors elèctrics i de senyal. (P - 67)

33,0004,76 157,08

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.03 765,58

OBRA PRESSUPOST  ESTADI FEDERATIU01
CAPÍTOL INSTAL.LACIÓ ELÉCTRICA04
SUBCAPÍTOL QUADRES I SUBQUADRES04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG1AU001 u Partida alçada a justificar consistent en repas del quadre general
de distribucio, consistent en reparació de portes, substitució
d'alguna aparamenta, reposicio de pilots, reposició de rètols,
d'acord amb els esquemes electrics i informes d'inspeccio.

 (P - 44)

1,0001.000,00 1.000,00

2 EG1AU013 u Subministre i col·locació d'armari metàl·lic marca Scheneider o
equivalent amb porta, IP44. Inclou subministre, muntatge i

1,0001.634,83 1.634,83

EUR
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connexionat, contenint al seu interior tots els elements de
comandament i protecció definits a l'esquema unifilar per al
SQCALDERES
Com a norma general es tindran en compte les següents
premises:

Tota la aparamenta serà Schneider
Els interruptors automàtics tindran un PdC mínim de 25 kA els de
caixa moldeada i 6 kA els tipus magnetotèrmic.
Els elements reflexats als esquemes unifilars s'identificaran
d'acord als mateixos
Les connexions s'efectuaran mitjançant terminals a pressió
Les sortides dels cablejats als receptors s'efectuaran mitjançant
bornas numerades,
Tots els conductors seran de colors homologats i correctament
numerat i identificats.
La alimentació als diferents interruptors que formen les
proteccions als circuits s'efectuarà mitjançant 1 conjunt de
pletines de coure (III+N): Embarrat Normal
El quadre disposarà d'un espai de reserva mínim del 20%
S'identificaran amb etiquetes cada un dels circuits.

S'inclou material auxiliar de muntatge.

 (P - 45)

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.04 2.634,83

OBRA PRESSUPOST  ESTADI FEDERATIU01
CAPÍTOL INSTAL.LACIÓ ELÉCTRICA04
SUBCAPÍTOL ENLLUMENAT INTERIOR I EXTERIOR05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EHA2U010 u Subministre i col·locació de lampada per a projector de 2000W.
(P - 64)

4,000199,46 797,84

2 EHB17354 u Subministre i col·locació de llumenera estanca IMPELEC o
equivalent amb difusor cubeta de plàstic i nombre de fluorescents
2 de 58 W, de forma rectangular, amb xassís de polièster,
reactancia electrònica, IP-55 i muntada superficialment al sostre.
S'inclou làmpada, equip i material auxiliar de muntatge. (P - 65)

2,00060,99 121,98

3 EH612225 u Subministre i col·locació de llumenera d'emergència i
senyalització LEGRAND URA 34 LED amb làmpada led de 200
lúmens, de 1 h d'autonomia, com a màxim, muntada encastada.
S'inclou material auxiliar de muntatge. (P - 62)

30,00085,76 2.572,80

4 EH612226 u Subministre i col·locació de llumenera d'emergència i
senyalització LEGRAND URA 33 amb làmpada fluorescent de
200 lúmens, de 1 h d'autonomia, com a màxim, muntada en
superficie. S'inclou material auxiliar de muntatge. (P - 63)

5,00061,52 307,60

5 EH2D4A42 u Subministre i col·locació de aplic LED de 12W, color blanc, base
de policarbonat, difusor de vidre prensat opal, amb grau de
protecció IP54. S'inclou làmpada, equip electrònic i material
auxiliar de muntatge. (P - 58)

10,00084,50 845,00

6 EH2D4A53 u Subministre i col·locació de llumenera decorativa tipus downlight,
amb 1 làmpada LED de 12 W i 230 V de tensió d'alimentació,
amb reflector blanc , grau de protecció IP 20, equip electrònic i
col.locada encastada. S'inclou làmpada, equip electronic i
material auxiliar de muntatge.
Marca SIMON model 706.200  o equivalent  (P - 59)

69,00092,64 6.392,16

EUR
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7 EH2D5A42 u Subministre i col·locació de llumenera decorativa tipus downlight,
amb 1 làmpada LED de 15 W i 230 V de tensió d'alimentació,
amb reflector blanc , grau de protecció IP 44, equip electrònic i
col.locada encastada. S'inclou làmpada, equip electronic i
material auxiliar de muntatge.
Marca SIMON model 706.21  o equivalent  (P - 60)

66,00070,45 4.649,70

8 EH3E1435 u Subministre i col.locacio de lluminaria LED, tipus indirecta,
d'acord amb les prescripcions de Ajt. Terrassa, , per columna
existent de aparcament exterior  (P - 61)

3,000226,10 678,30

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.05 16.365,38

OBRA PRESSUPOST  ESTADI FEDERATIU01
CAPÍTOL INSTAL.LACIÓ ELÉCTRICA04
SUBCAPÍTOL MECANISMES I EQUIPAMENT06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG622041 u Subministre i col·locació d'interruptor de 16 A marca i color a
definir per la DF, inclou caixa per a mecanisme, mecanisme,
marc, tapa i accesoris de muntatge. Completament instal·lat. (P -
54)

9,0008,84 79,56

2 EG64U010 u Subministre i col·locació polsador temporitzat de 16 A marca i
color a definir per la DF, inclou caixa per a mecanisme,
mecanisme, marc, tapa i accesoris de muntatge. Completament
instal·lat. (P - 57)

9,00031,53 283,77

3 EG638022 u Subministre i col·locació endoll bipolar (II+T) de 16A marca i
color a definir per la DF, inclou caixa per a mecanisme,
mecanisme, marc, tapa i accesoris de muntatge. Completament
instal·lat. (P - 55)

107,00013,86 1.483,02

4 EG63L042 u Subministre i col·locació endoll bipolar (III+T) de 32A marca i
color a definir per la DF, inclou caixa per a mecanisme,
mecanisme, marc, tapa i accesoris de muntatge. Completament
instal·lat. (P - 56)

1,00021,18 21,18

5 EHT1B010 u Subministre i col·locació de detector de presencia per al
comandament automàtic de la il.luminació , encastat, cobertura
360º, temporitzat. S'inclou material auxiliar de muntatge i
connexionat. (P - 66)

14,00054,96 769,44

6 EG61U160 u Subministre i col.locacio de caixa per encastar, meatl.lica,
estanca IP55, amb porta i clau, de mides 300x300mm, per anar
instal.lada a zona de grades,  incloent al seu interior:

1 diferencial 2P/40A/30mA
1 PIA 2P/16A
2 bases schuko 16A (P - 53)

1,000155,79 155,79

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.06 2.792,76

OBRA PRESSUPOST  ESTADI FEDERATIU01
CAPÍTOL INSTAL.LACIÓ CALEFACCIÓ, ACS I SOLAR05
SUBCAPÍTOL EQUIPS GENERACIO ACS I CALEFACCIO01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EE222DS2 u Subministre i col·locació de caldera de condensacio mural,
VIESSMANN VITODENS 200W o similar de 105 kW amb
cremador modulant incorporat, per a calefacció i aigua calenta
sanitària de 3 bar de pressió, producció d'aigua calenta sanitària ,
per a gas natural, amb vàlvules, vas d'expansió i conjunt
d'accessori hidràulic, col·locat

1,0004.897,74 4.897,74

EUR
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 (P - 13)

2 EEV45874 u Subministre i col·locació de regulació electrónica VIESMMAN
modelo VITOTRONIC 300K o similar per a la regulació de la
instal·lació de calefacció. S'inclou material auxiliar de muntatge i
connexionat i posta en marxa. (P - 29)

1,000427,74 427,74

3 EE415410 u Subministre i col·locació de xemeneia circular DINAK PLUS o
similar de doble paret d'acer inoxidable, amb aïllament interior de
llana de roca d'alta densitat, de 200 mm de diàmetre nominal,
unió amb acoblament estanc i muntada superficialment. S'inclou
peces especials (T's, colzes i barret de sortida tipus JET) per a
muntatge segons plànols, així com material auxiliar de muntatge.
(P - 15)

5,00098,40 492,00

4 EJABTE01 u Subministre i col·locació de dipòsit acumulador d'aigua calenta
LAPESA GX1000-R o equivalent de 1000 litres d'acer inoxidable
AISI-316L apte per aigua potable, aïllament de poliureta. De
muntatge vertical a terra. Paràmetres de treball màxim de 8 bars
de pressió i 99 ºC de temperatura. S'inclou quadre de
comandament electrònics, ànodes de magnesi i grup de buidat i
material auxiliar de muntatge.  (P - 75)

1,000824,67 824,67

5 EEU4U025 u Subministre i col·locació de dipòsit d'expansió SALVADOR
ESCODA 100 SMRP o equivalent 100 l de capacitat, de planxa
d'acer i membrana elàstica, amb connexió de 1'' de D, col.locat
roscat. S'inclou material auxiliar de muntatge i connexionat (P -
25)

1,000187,29 187,29

6 EJAC7F11 u Subministre i col·locació de bescanviador de plaques SALVADOR
ESCODA M3FG o equivalent, de 43 plaques d'acer inoxidable,
56400kca/h, amb juntes desmontables. S'inclou material auxiliar
de muntatge.  (P - 76)

1,0001.863,45 1.863,45

7 ENL2W001 u Subministre i col·locació de bomba acceleradora WILO YONOS
MAXO 25/0.5-7 o equivalent per a un cabal de treball de fins 4
m3/h i una pèrdua de pressió de 4.5mca., d'alimentació
monofasica de 230V, muntada entre tubs i amb totes les
connexións fetes. S'inclou material auxiliar de muntatge. (P - 110)

2,0001.625,60 3.251,20

8 ENL1W002 u Subministre i col·locació de bomba acceleradora WILO YONOS
MAXO 30/0.5-7 o equivalent per a un cabal de treball de fins 8
m3/h i una pèrdua de pressió de 2mca., d'alimentació monofasica
de 230V, muntada entre tubs i amb totes les connexións fetes.
S'inclou material auxiliar de muntatge. (P - 107)

1,0001.743,77 1.743,77

9 ENL1W004 u Subministre i col·locació de bomba acceleradora WILO
STRATOS Z-25-1-8 o equivalent per a un cabal de treball de
3.3m3/h i una pèrdua de pressió de 2mca., d'alimentació
monofasica de 230V, muntada entre tubs i amb totes les
connexións fetes. S'inclou material auxiliar de muntatge. (P - 108)

1,000415,62 415,62

10 ENL1W007 u Subministre i col·locació de bomba acceleradora WILO
STRATOS ECO Z-25-1-5 o equivalent per a un cabal de treball de
0.6m3/h i una pèrdua de pressió de 8mca., d'alimentació
monofasica de 230V, muntada entre tubs i amb totes les
connexións fetes. S'inclou material auxiliar de muntatge. (P - 109)

1,000375,22 375,22

11 EF425812 m Subministre i col·locació de tub d'acer inoxidable instal·lat amb
sistema pressfiting, de 28 mm de diàmetre nominal, segons
norma AISI 316. S'inclou part proporcional de accessoris de
pressió i material auxililiar de muntatge. (P - 33)

6,00018,05 108,30

12 EF427B12 m Subministre i col·locació de tub d'acer inoxidable instal·lat amb
sistema pressfiting, de 42 mm de diàmetre nominal, segons
norma AISI 316. S'inclou part proporcional de accessoris de
pressió i material auxililiar de muntatge. (P - 34)

22,00033,10 728,20

13 EF427B13 m Subministre i col·locació de tub d'acer inoxidable instal·lat amb 28,00039,99 1.119,72

EUR
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sistema pressfiting, de 51mm de diàmetre nominal, segons norma
AISI 316. S'inclou part proporcional de accessoris de pressió i
material auxililiar de muntatge. (P - 35)

14 EFQ38962 m Subministre i col·locació d'ïllament tèrmic d'escuma elastomèrica
per a canonades fredes i/o calentes, per a tub de 2´´ de diàmetre,
de 30 mm de gruix i col.locat superficialment. S'inclou material
auxiliar de muntatge. (P - 42)

28,00015,40 431,20

15 EFQ38862 m Subministre i col·locació d'aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, densitat per a canonades fredes i/o calentes, per a
tub d'1´´1/2 de diàmetre, de 30 de gruix i col.locat superficialment.
S'inclou material auxliar de muntatge. (P - 41)

22,00013,81 303,82

16 EFQ38752 m Subministre i col·locació d'aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, densitat per a canonades fredes i/o calentes, per a
tub d'1´´1/4 de diàmetre, de 20 de gruix i col.locat superficialment.
S'inclou material auxiliar de muntatge. (P - 40)

6,0009,05 54,30

17 ENF1U020 u Subministre i col·locació de vàlvula termostàtica mescladora 4
vies, per a instal.lacions d'aigua calenta, de 2'' mm de diàmetre
nominal, amb cos de bronze PN 10, connexions roscades, amb
funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de
regulació de la temperatura presajustada, muntada. S'inclou
material auxiliar de muntatge. (P - 103)

1,000952,90 952,90

18 EFQALU01 u Recobriment de canonades en alumnini de 0,4mm de espesor (P
- 43)

56,0002,36 132,16

19 EN319327 u Subministre i col·locació de vàlvula d'esfera manual amb rosca,
de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar de PN, de bronze, muntada
superficialment. S'inclou material auxiliar de muntatge. (P - 95)

13,00071,79 933,27

20 EN318327 u Subminsitre i col·locació de vàlvula d'esfera manual amb rosca,
de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de PN, de bronze, muntada
superficialment. S'inclou material auxiliar de muntatge. (P - 94)

12,00048,35 580,20

21 EN316327 u Subministre i col·locació de Vàlvula d'esfera manual amb rosca,
de diàmetre nominal 1´´, de 10 bar de PN, de bronze, muntada
superficialment. S'inclou material auxiliar de muntatge. (P - 93)

3,00027,91 83,73

22 EN819327 u Subministre i col·locació de vàlvula de retenció de clapeta amb
rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, de bronze,
muntada superficialment. S'inclou material auxiliar de muntatge.
(P - 100)

2,00056,72 113,44

23 EN818327 u Subministre i col·locació de vàlvula de retenció de clapeta amb
rosca, de diàmetre nominal 1 1/2''´´, de 16 bar de PN, de bronze,
preu alt i muntada superficialment. S'inclou material auxiliar de
muntatge. (P - 99)

2,00041,67 83,34

24 EN816327 u Subministre i col·locació de vàlvula de retenció de clapeta amb
rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, de bronze i
muntada superficialment. S'inclou material auxiliar de muntatge.
(P - 98)

1,00027,88 27,88

25 EN916327 u Subminsitre i col·locació de vàlvula de seguretat amb rosca, de
recorregut curt, de diàmetre nominal 1´´, de 10 bar de PN, de
bronze i muntada superficialment. S'inclou material auxiliar de
muntatge. (P - 101)

3,000155,21 465,63

26 ENE1U140 u Subministre i col·locació de filtre colador roscat, de 1 1/4'' de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de llautó. S'inclou material
auxiliar de muntatge. (P - 102)

1,00035,12 35,12

27 EEU5U001 u Subministre i col·locació de termòmetre bimetàl.lic de contacte,
d'esfera de 65 mm, de 0 a 120°C, col.locat amb abraçadora.
S'inclou material auxiliar de muntatge. (P - 26)

9,0008,21 73,89

28 EEU6U001 u Subministre i col·locació de manòmetre de glicerina per a una 10,00017,57 175,70
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pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de D,
col.locat roscat. S'inclou material auxiliar de muntatge. (P - 27)

29 EG49H005 u Subministre i col·locació d'interruptor horari endollable, de
programació diaria (24 hores) i setmanal (7 dies), instal.lat.
S'inclou material auxiliar de muntatge i connexionat. (P - 52)

3,00076,45 229,35

30 EB92EGG3 u Subministre i col·locació de conjunt de rètols informatius en sala
maquines segons indicacions de la normativa específica. S'inclou
material auxiliar de col·locació.

 (P - 11)

1,00056,95 56,95

31 EJM12405 u Subministre i col·locació de comptador d'aigua, per velocitat, de
llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´, connectat a
una bateria o a un ramal. S'inclou material auxiliar de muntatge.
(P - 78)

1,00093,31 93,31

32 EF52H6B1 u Subministre, formació i col·locació de col·lectors de impulsió i
retorn, a base de tub d'acer inoxidable de 8'' apte per a
instal·lacions d'aigua calenta. S'inclou connexió amb els diferents
circuits de calefacció, col·locació en superficie i elements
auxiliars de muntatge. (P - 37)

1,000644,71 644,71

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.05.01 21.905,82

OBRA PRESSUPOST  ESTADI FEDERATIU01
CAPÍTOL INSTAL.LACIÓ CALEFACCIÓ, ACS I SOLAR05
SUBCAPÍTOL INSTAL·LACIO DE CALEFACCIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EEFD7FC7 u Subministre i col.locacio de equip de climatitzacio i ventilacio
equipat amb bateria d'aigua calenta de 41kW, temperatura treball
80-65ºC, equip de recuperacio de calor efciencia 44% 160Pa,
aportacio exterior 1100m3/h, elements de prefiltatge i filtratge
F6-F7, comportes automatiques de regulacio de cabal,
freecooling, equips de ventilacio amb variadors de frequencia,
disseny compacte per interior, col.locada

Sinclouen valvules de regulacio DN40, amb valvula 3 vies
motoritzada, sondes de temperatura i pressio, cablejat, quadre
de control automatic i ingenyeria de programacio

Marca AIRLAN o equivalent (P - 19)

1,00013.607,93 13.607,93

2 EEKP5611 u Comporta tallafocs EI120 per a conductes d'aire de planxa d'acer
galvanitzat de 800 mm d'amplària i 600 mm d'alçària ,
automatica, amb fusible termic, col.locada entre els conductes (P
- 20)

2,000356,97 713,94

3 EEKP6654 u neteja de conductes de ventilacio existents, amb equip mecànic.
S'inclou desmuntatge , neteja i muntatge de reixes d'alumini i els
seus reguladors de cabal. (P - 21)

1,0001.116,98 1.116,98

4 EE52Q03B m2 Subministre de planxa i formació de conducte rectangular de
planxa d'acer galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, muntat adossat i
penjat del sostre. S'inclou material auxiliar de muntatge. (P - 16)

18,00046,76 841,68

5 EE6185B0 m2 Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a
aïllament tèrmic d'equips i conductes, de 25 mm de gruix, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
muntat exteriorment, adherit

S'inclou tram de conducte existent de retorn d'aire no aillat (P -
17)

216,00034,73 7.501,68

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.05.02 23.782,21

EUR
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OBRA PRESSUPOST  ESTADI FEDERATIU01
CAPÍTOL INSTAL.LACIÓ CALEFACCIÓ, ACS I SOLAR05
SUBCAPÍTOL INSTAL.LACIO SOLAR03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EEA14650 u Treballs de connexio a bateria de captadors solars plans
existents, composta per 6 captadors solars muntats a coberta de
CNT, segons plànols. 

S'inclou connexió entre captadors de la bateria , elements de
suports de tubs entre edificis i material auxliar de muntatge i
connexionat.
 (P - 18)

1,000867,47 867,47

2 EJABTE01 u Subministre i col·locació de dipòsit acumulador d'aigua calenta
LAPESA GX1000-R o equivalent de 1000 litres d'acer inoxidable
AISI-316L apte per aigua potable, aïllament de poliureta. De
muntatge vertical a terra. Paràmetres de treball màxim de 8 bars
de pressió i 99 ºC de temperatura. S'inclou quadre de
comandament electrònics, ànodes de magnesi i grup de buidat i
material auxiliar de muntatge.  (P - 75)

1,000824,67 824,67

3 EJAC7F1X u Subministre i col·locació de bescanviador de plaques SALVADOR
ESCODA M3FG o equivalent, de 12 plaques d'acer inoxidable,
11400kca/h, amb juntes desmontables. S'inclou material auxiliar
de muntatge.  (P - 77)

1,000995,86 995,86

4 EEU4U01S u Subministre i col·locació de dipòsit d'expansió SALVADOR
ESCODA 35 SMRP o equivalent de 35 l de capacitat, de planxa
d'acer i membrana elàstica, amb connexió de 3/4'' de D, col.locat
roscat. S'inclou material auxiliar de muntatge i connexionat (P -
23)

1,00073,86 73,86

5 EEU4U023 u Subministre i col·locació de dipòsit d'expansió SALVADOR
ESCODA 12 SMF o equivalent 12 l de capacitat, de planxa d'acer
i membrana elàstica, amb connexió de 3/4'' de D, col.locat roscat.
S'inclou material auxiliar de muntatge i connexionat (P - 24)

1,00070,83 70,83

6 ENL1ERO u Subministre i col·locació de grup hidraúlic ESCOSOL S014-216 o
equivalent per a instal·lacions d'aigua calenta amb energia solar
per fins a 10 captadors, de 0,5-15l/min, amb forma compacte
calorifugat i previst per a la instal·lació fixat a paret (inclou
suports, tacs i tirafons). 

S'inclou material auxiliar de muntatge. (P - 106)

1,000361,45 361,45

7 EE38U001 u Subministre i col·locació de aerodissipador ESCOSOL BD-16 o
equivalent per a un cabal d'aire de 1350 m3/h , una potencia
termica de 16kw a temperatura ambiente de +15ºC, per a
muntatge mural, equipat amb bateria d'intercanvi de calor
fabricada en cobre-alumini, ventilador helicoidal amb motor 230v
amb clixón de protecció de sobretemperatura, versió estandard
amb suports fixes i aletes orientables. S'inclou suports fixos,
persiana i material auxiliar de muntatge. (P - 14)

1,0001.093,49 1.093,49

8 EF424712 m Subministre i col·locació de tub d'acer inoxidable instal·lat amb
sistema pressfiting, de 22 mm de diàmetre nominal, segons
norma AISI 316. S'inclou part proporcional de accessoris de
pressió i material auxililiar de muntatge. (P - 32)

73,00013,98 1.020,54

9 EFQ38661 m Subministre i col·locació d'aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, densitat per a canonades calentes, per a tub d'1´´
de diàmetre, de 30 de gruix, amb grau de dificultat baix i col.locat

73,00010,00 730,00

EUR
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superficialment (P - 39)

10 EEVG2B61 u Subministre i col·locació de comptador de caloríes de tipus
hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 6,0
m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 25 mm de diàmere
nominal, ràcords inclosos d'1'', per a una temperaura màxima del
fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de
temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic
mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a
emagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i
sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a
comptador auxiliar, muntat entre tubs en posisció vertical u
horitzontal i amb totes les connexións fetes. S'inclou material
auxiliar de muntatge. (P - 30)

1,000551,66 551,66

11 EEV29030 u Subministre i col·locació de caudalímetre d'àrea variable per a
fluids amb una temperatura màxima de treball de 95 ºC, col·locat
entre tubs. S'inclou material auxiliar de muntatge. (P - 28)

1,000134,47 134,47

12 EN315327 u Subministre i col·locació de vàlvula d'esfera manual amb rosca,
de diàmetre nominal 3/4´´, de 10 bar de PN, de bronze, muntada
superficialment. S'inclou material auxiliar de muntatge. (P - 92)

15,00020,40 306,00

13 EEU11113 u Subministre i col·locació de purgador automàtic d'aire, de llautó,
per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada,
amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat. S'inclou material auxiliar
de muntatge. (P - 22)

2,00015,80 31,60

14 EEU5U001 u Subministre i col·locació de termòmetre bimetàl.lic de contacte,
d'esfera de 65 mm, de 0 a 120°C, col.locat amb abraçadora.
S'inclou material auxiliar de muntatge. (P - 26)

4,0008,21 32,84

15 EJM12405 u Subministre i col·locació de comptador d'aigua, per velocitat, de
llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´, connectat a
una bateria o a un ramal. S'inclou material auxiliar de muntatge.
(P - 78)

1,00093,31 93,31

16 EN916327 u Subminsitre i col·locació de vàlvula de seguretat amb rosca, de
recorregut curt, de diàmetre nominal 1´´, de 10 bar de PN, de
bronze i muntada superficialment. S'inclou material auxiliar de
muntatge. (P - 101)

2,000155,21 310,42

17 EN815327 u Subministre i col·locació de vàlvula de retenció de clapeta amb
rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 10 bar de PN, de bronze,
muntada superficialment. S'inclou material auxiliar de muntatge.
(P - 97)

1,00019,23 19,23

18 EN716456 u Subministre i col·locació de vàlvula de regulació de tres vies
motoritzada amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de
PN, de llautó, muntada entre tubs. S'inclou servomotor i material
auxiliar de muntatge. (P - 96)

1,000207,71 207,71

19 ENL1W007 u Subministre i col·locació de bomba acceleradora WILO
STRATOS ECO Z-25-1-5 o equivalent per a un cabal de treball de
0.6m3/h i una pèrdua de pressió de 8mca., d'alimentació
monofasica de 230V, muntada entre tubs i amb totes les
connexións fetes. S'inclou material auxiliar de muntatge. (P - 109)

1,000375,22 375,22

20 EEU6U001 u Subministre i col·locació de manòmetre de glicerina per a una
pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de D,
col.locat roscat. S'inclou material auxiliar de muntatge. (P - 27)

1,00017,57 17,57

21 EFQALU01 u Recobriment de canonades en alumnini de 0,4mm de espesor (P
- 43)

73,0002,36 172,28

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.05.03 8.290,48

EUR
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OBRA PRESSUPOST  ESTADI FEDERATIU01
CAPÍTOL INSTAL.LACIÓ DE FONTANERIA06
SUBCAPÍTOL INSTAL·LACIO INTERIOR01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EFQ38962 m Subministre i col·locació d'ïllament tèrmic d'escuma elastomèrica
per a canonades fredes i/o calentes, per a tub de 2´´ de diàmetre,
de 30 mm de gruix i col.locat superficialment. S'inclou material
auxiliar de muntatge. (P - 42)

15,00015,40 231,00

2 ENX66544 u Partida alçada a justificar corresponent al repas de la instal.lacio
de fontaneria existent, incloint canvi de claus d'escaire en
connexio d'aparells, connexions flexibles, valvules defectuoses i
en general qualsevol element que no estigui en perfectes
condicions. Inclou la instal·lació de subministrament dels dos
banys adaptats dels serveis per al públic amb el mateix sistema i
qualitat. (P - 112)

1,000750,00 750,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.06.01 981,00

OBRA PRESSUPOST  ESTADI FEDERATIU01
CAPÍTOL INSTAL.LACIÓ DE FONTANERIA06
SUBCAPÍTOL INSTAL·LACIÓ REC02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ENX44533 u Partida alçada a justificar corresponent al desplaçament de
l'equip de bombeig existent pel reg, incloint allargament de
canonades de PE150, conexions i desplaçament de quadre de
control (P - 111)

1,000890,00 890,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.06.02 890,00

OBRA PRESSUPOST  ESTADI FEDERATIU01
CAPÍTOL INSTAL.LACIÓ GAS07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EK629000 u Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 32 mm de diàmetre
nominal, amb transició tub de polietilè PE 80 de 40 mm de
diàmetre nominal exterior, de la sèrie SDR 11, segons UNE-EN
1555-1, a tub de coure de 42 mm, amb beina de protecció d'acer
inoxidable amb reblert de resina de poliuretà (P - 82)

1,000133,44 133,44

2 EK248516 u Subministre i col·locació de comptador de desgnació G-4 segons
UNE 60510 amb connexións embridades de 22 mm de diàmetre,
de 10 m3/h (n), com a màxim, de parets deformables i muntat
entre tubs en armari específic. S'inclou suports de col·locació i
material auxiliar de muntatge. (P - 81)

1,000266,56 266,56

3 ENG1U050 u Subministre i col·locació de vàlvula de pas de gas de 32 mm de
DN, amb connexión rosca gas famellai junta plana mascle, amb
obturador esferic, segons norma UNE 60.708. S'inclou material
auxilair de muntatge. (P - 104)

3,00046,85 140,55

4 EK237216 u Subministre i col·locació de filtre per a tub de diàmetre nominal
32mm, de 4 bar de pressió màxima de servei, pla i muntat entre
tubs. S'inclou material auxiliar de muntatge. (P - 80)

1,000107,34 107,34

5 ENG6A254 u Subministre i col·locació d'electrovàlvula de rearmament manual
per a tall de gas natural, del tipus NO (normalment oberta),
alimentació a 230 V a.c., amb connexions roscades DN32 i
pressió màxima de 350 mbar, muntada. S'inclou material auxiliar
de muntatge. (P - 105)

1,000103,14 103,14

EUR
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6 EM12U010 u Subministre i col·locació de centraleta electrònica per a la
detecció de gas i detector de superficie, instal.lada i conectada a
l'electrovàlvula i ventilació cuina. S'inclou material auxiliar de
muntatge. (P - 86)

1,000214,82 214,82

7 EG372202 m Subministre i col·locació de conductor de coure paral.lel
separable flexible, de 250 V de tensió nominal, bipolar de secció
2x1,5 mm2 i muntat sota tub. S'inclou material auxiliar de
muntatge. (P - 50)

15,0001,41 21,15

8 EG21H71H m Subministre i col·locació tub rígid de PVC sense halògens, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i
muntat superficialment. S'inclou material auxiliar de muntatge. (P
- 46)

15,0003,70 55,50

9 EG151512 u Subministre i col·locació de caixa de derivació quadrada de
plàstic segons necessitats, amb grau de protecció normal i
muntada superficialment o encastada. S'inclou material de
muntatge. (P - 0)

3,0001,10 3,30

10 EB92EGGX u Subministre i col·locació de conjunt de rètols informatius ZONA
DE GAS segons indicacions de la normativa específica. S'inclou
material auxiliar de col·locació.

 (P - 12)

1,00056,95 56,95

11 EF52B4B2 m Subministre i col·locació de tub de coure semidur de 35 mm de
diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, soldat per capil.laritat i
col.locat superficialment. S'inclou material auxiliar de muntatge.
(P - 36)

5,00015,55 77,75

12 EK213216 u Regulador de pressió mitjana B d'entrada/pressions mitjana A i
baixa de sortida, de 25 m3/h, com a màxim, sense vàlvula de
seguretat, roscat, muntat entre tubs  (P - 79)

1,000327,77 327,77

13 EFB1E325 m Subministre i col·locació de tub de polietilè de densitat alta, de 63
mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal,
segons norma UNE 12201-2, connectat soldat i col.locat al fons
de la rasa. S'inclou material auxiliar de muntatge. (P - 38)

45,00025,81 1.161,45

14 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant (P -
115)

60,0003,22 193,20

15 E222B423 M3 EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL.LACIONS DE
FINS A 1 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE, AMB
MITJANS MECÀNICS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA
VORA (P - 2)

13,2007,88 104,02

16 E2252772 m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN
(P - 3)

13,20015,09 199,19

17 E9G2D274 m2 Paviment de formigó de 15 cm de gruix acabat amb 4 kg/m2 de
pols de quars color gris, amb formigó HM-30/B/20/I+E de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E, col·locat
amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i
remolinat mecànic (P - 10)

12,00018,01 216,12

CAPÍTOLTOTAL 01.07 3.382,25

OBRA PRESSUPOST  ESTADI FEDERATIU01
CAPÍTOL INSTAL.LACIÓ CONTRA INCENDIS08
SUBCAPÍTOL EXTINTORS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR
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1 EMDBU005 u Subminsitre i col·locació de placa de senyalització interior per a
indicació de medis contra incendis, de 210 x 297 mm, amb
pintura fotoluminiscent segons normes UNE y DIN, fixada
mecànicament. S'inclou material auxiliar de muntatge. (P - 91)

11,00010,29 113,19

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.08.01 113,19

OBRA PRESSUPOST  ESTADI FEDERATIU01
CAPÍTOL INSTAL.LACIÓ CONTRA INCENDIS08
SUBCAPÍTOL BIES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EM23134R u Subministre i col·locació de boca d'incendis amb enllaç de 25 mm
de diàmetre, BIE-25, amb mànega de 20 m, amb armari, muntada
superficialment a la paret. S'inclou material auxiliar de muntatge.
(P - 90)

5,000406,46 2.032,30

2 EMDBU005 u Subminsitre i col·locació de placa de senyalització interior per a
indicació de medis contra incendis, de 210 x 297 mm, amb
pintura fotoluminiscent segons normes UNE y DIN, fixada
mecànicament. S'inclou material auxiliar de muntatge. (P - 91)

5,00010,29 51,45

3 EF117222 m Subministre i col·locació de tub d'acer negre sense soldadura de
diàmetre nominal 1´´1/4, segons la norma DIN 2440 ST-35,
col.locat superficialment. S'inclou material auxiliar de muntatge.
(P - 31)

14,00019,94 279,16

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.08.02 2.362,91

OBRA PRESSUPOST  ESTADI FEDERATIU01
CAPÍTOL INSTAL.LACIÓ CONTRA INCENDIS08
SUBCAPÍTOL DETECCIO I ALARMA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EM111015 u Subministre i col·locació de detector PLANA FABREGA o
equivalent per a sistema convencional d'ús general basat en la
dispersió pel fum d'una llum infraroja polsant un emissor. S'inclou
base per a detector convencional i material auxiliar de muntatge.
(P - 83)

47,00054,32 2.553,04

2 EM11TE01 u Subministre i col·locació de sòcol similar troquelat per a muntatge
de sensors en tub. S'inclou material auxiliar de muntatge. (P - 84)

21,00018,25 383,25

3 EM121436 u Subministre i col·locació de central de detecció d'incendis PLANA
FABREGA o equivalent per a 4 zones convencionals amb
tecnologia microporcessada, equipada amb desconnexió de
zones. Pilots indicadors de fallada. Disposa de programa
diferenciat ''nit-dia''. Contacte auxiliar de relé d'alarma, prealarma i
fallada. Sortida auxiliar de 24V 500 mA. Sortida de sirenes
supervisada 24V 1A. Compleix la norma europea EN-54 parts 2 i
4. S'inclouen 2 bateries de 12 Vcc 7 Ah i material auxiliar de
muntatge. (P - 85)

1,000402,41 402,41

4 EM14A002 u Subministre i col·locació de polsador d'incendi PLANA FABREGA
o equivalent amb interruptor d'accionament manual, protegit amb
tapa, muntat superficialment. S'inclou material auxiliar de
muntatge. (P - 89)

6,00020,07 120,42

5 EMDBU005 u Subminsitre i col·locació de placa de senyalització interior per a
indicació de medis contra incendis, de 210 x 297 mm, amb
pintura fotoluminiscent segons normes UNE y DIN, fixada
mecànicament. S'inclou material auxiliar de muntatge. (P - 91)

6,00010,29 61,74

6 EM131067 u Subministre i col·locació de sirena electrònica PLANA FABREGA
o equivalent de corrent continu amb so bitònic i muntada a

5,00030,23 151,15

EUR
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l'interior. S'inclou material auxiliar de muntatge. (P - 87)

7 EM133068 u Subministre i col·locació de sirena electrònica PLANA FABREGA
o equivalent amb senyal lluminós, de corrent continu amb so
bitònic, muntada a l'exterior. S'inclou material auxiliar de
muntatge. (P - 88)

1,00095,04 95,04

8 EP49TED1 m Subministre i col·locació de cable trenat i apantallat tipus Dataflex
o similar de 2x1,5 mm2 de color vermell, especial per detecció
d'incendis paral.lel bicolor per a connexió d'element i col.locat en
tub. S'inclou materila auxiliar de muntatge. (P - 114)

330,0001,39 458,70

9 EG21H71H m Subministre i col·locació tub rígid de PVC sense halògens, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i
muntat superficialment. S'inclou material auxiliar de muntatge. (P
- 46)

25,0003,70 92,50

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.08.03 4.318,25

OBRA PRESSUPOST  ESTADI FEDERATIU01
CAPÍTOL INSTAL.LACIÓ CONTRA INCENDIS08
SUBCAPÍTOL SENYALITICA EVACUACIO04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EMDBU005 u Subminsitre i col·locació de placa de senyalització interior per a
indicació de medis contra incendis, de 210 x 297 mm, amb
pintura fotoluminiscent segons normes UNE y DIN, fixada
mecànicament. S'inclou material auxiliar de muntatge. (P - 91)

14,00010,29 144,06

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.08.04 144,06

OBRA PRESSUPOST  ESTADI FEDERATIU01
CAPÍTOL INSTAL.LACIÓ DE SENYAL09
SUBCAPÍTOL INSTAL·LACIO DE MEGAFONIA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EP357765 u Partida alçada a justificar corresponent al repas de la instal.lacio
de megafonia exterior, consistent en reposicio d'altaveus
defectuosos per altres de caracteristiques equivalents, i/o
eliminacio d'aparells i proteccio del cablejat amb caixa de
connexions. Proves de la instal.lacio. (P - 113)

1,0001.200,00 1.200,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.09.01 1.200,00

OBRA PRESSUPOST  ESTADI FEDERATIU01
CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT11
SUBCAPÍTOL PROTECCIONS PERSONALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

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 -
116)

5,0005,99 29,95

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 - 117)

5,0006,05 30,25

3 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458 (P - 119)

1,00015,09 15,09

EUR



Adequació i Rehabilitació de l´Estadi Federatiu d´Hoquei Herba - Terrassa

PRESSUPOST Pàg.: 17

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 118)

50,0000,23 11,50

5 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 120)

50,0000,72 36,00

6 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i
dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre
interior, i subjecció elàstica al canell (P - 121)

5,0001,40 7,00

7 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 - 122)

4,0002,41 9,64

8 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 - 123)

4,00021,41 85,64

9 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 - 124)

5,00022,23 111,15

10 H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge
rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN
364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1 (P - 125)

2,000199,82 399,64

11 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament
dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons
UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 (P - 126)

2,00031,73 63,46

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.11.01 799,32

OBRA PRESSUPOST  ESTADI FEDERATIU01
CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT11
SUBCAPÍTOL MITJANS AUXILIARS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 L12CAAAA dia Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica
articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m
d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de
càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg
de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm (P - 160)

10,000311,48 3.114,80

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.11.03 3.114,80

OBRA PRESSUPOST  ESTADI FEDERATIU01
CAPÍTOL GESTIÓ DE RESIDUS13

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E2R540J0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de
capacitat (P - 4)

83,46715,78 1.317,11

2 E2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,25 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 5)

83,46724,81 2.070,82

EUR
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CAPÍTOLTOTAL 01.13 3.387,93

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: SUBCAPÍTOL Import
Subcapítol 01.02.02 GRADERIES 64.913,25
Subcapítol 01.02.03 ALTRES 9.620,57

01.02 INTERVENCIÓ EN EXTERIORSCapítol 74.533,82

Subcapítol 01.04.01 XARXA CONNEXIO TERRES 330,30
Subcapítol 01.04.03 CONDUCTORS I CANALITZACIONS 765,58
Subcapítol 01.04.04 QUADRES I SUBQUADRES 2.634,83
Subcapítol 01.04.05 ENLLUMENAT INTERIOR I EXTERIOR 16.365,38
Subcapítol 01.04.06 MECANISMES I EQUIPAMENT 2.792,76

01.04 INSTAL.LACIÓ ELÉCTRICACapítol 22.888,85

Subcapítol 01.05.01 EQUIPS GENERACIO ACS i CALEFACCIO 21.905,82
Subcapítol 01.05.02 INSTAL·LACIO DE CALEFACCIÓ 23.782,21
Subcapítol 01.05.03 INSTAL.LACIO SOLAR 8.290,48

01.05 INSTAL.LACIÓ CALEFACCIÓ, ACS I SOLARCapítol 53.978,51

Subcapítol 01.06.01 INSTAL·LACIO INTERIOR 981,00
Subcapítol 01.06.02 INSTAL·LACIÓ REC 890,00

01.06 INSTAL.LACIÓ DE FONTANERIACapítol 1.871,00

Subcapítol 01.08.01 EXTINTORS 113,19
Subcapítol 01.08.02 BIES 2.362,91
Subcapítol 01.08.03 DETECCIO I ALARMA 4.318,25
Subcapítol 01.08.04 SENYALITICA EVACUACIO 144,06

01.08 INSTAL.LACIÓ CONTRA INCENDISCapítol 6.938,41

Subcapítol 01.09.01 INSTAL·LACIO DE MEGAFONIA 1.200,00
01.09 INSTAL.LACIÓ DE SENYALCapítol 1.200,00

Subcapítol 01.11.01 PROTECCIONS PERSONALS 799,32
Subcapítol 01.11.03 MITJANS AUXILIARS 3.114,80

01.11 SEGURETAT I SALUTCapítol 3.914,12

165.324,71

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 TREBALLS PREVIS, DESMUNTATGES I ENDERROCS 6.499,87
Capítol 01.02 INTERVENCIÓ EN EXTERIORS 74.533,82
Capítol 01.03 INTERVENCIÓ EN INTERIORS 15.565,27
Capítol 01.04 INSTAL.LACIÓ ELÉCTRICA 22.888,85
Capítol 01.05 INSTAL.LACIÓ CALEFACCIÓ, ACS I SOLAR 53.978,51
Capítol 01.06 INSTAL.LACIÓ DE FONTANERIA 1.871,00
Capítol 01.07 INSTAL.LACIÓ GAS 3.382,25
Capítol 01.08 INSTAL.LACIÓ CONTRA INCENDIS 6.938,41
Capítol 01.09 INSTAL.LACIÓ DE SENYAL 1.200,00
Capítol 01.11 SEGURETAT I SALUT 3.914,12
Capítol 01.13 GESTIÓ DE RESIDUS 3.387,93

01 Pressupost  ESTADI FEDERATIUObra 194.160,03

194.160,03

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost ESTADI FEDERATIU 194.160,03

194.160,03

EUR
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 P.6 ÚLTIM FULL 
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..................................................................... 194.160,03

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 194.160,03...................................................... 25.240,80

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 194.160,03......................................................... 11.649,60

Subtotal 231.050,43

21 % IVA SOBRE 231.050,43........................................................................................ 48.520,59

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 279.571,02279.571,02

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOS-CENTS SETANTA-NOU MIL CINC-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS )



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DG - DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
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