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1. DADES GENERALS 

1.1 Identificació i objecte de la memòria valorada 

Títol de la memòria: Memòria valorada per a la reforma interior del servei de carteria de l’Ajuntament de 
Terrassa. 

 
Objecte de l’encàrrec:  Aixecament de plànols de la zona del servei de carteria i banys de la planta baixa de 

l’edifici de l’Ajuntament de Terrassa, i redacció de plànols i memòria valorada de la 
proposta per a la reforma del servei de carteria i dels banys.  

Situació:   Raval de Montserrat, 14 08221 Terrassa (Barcelona) 
 

1.2 Agents del projecte 

Promotor:  Ajuntament de Terrassa 
   Raval de Montserrat, 14 

08221 Terrassa. 
   P0827900B 
 
Representant:  Mercè Peralvo Ferrer, enginyer i arquitecte tècnic municipal 
   44193736H 
 

 

2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

2.1. Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida 

 
Actualment el servei de carteria està situat a l’extrem sud de la planta baixa de l’edifici lineal d’oficines de 
l’Ajuntament de Terrassa, que comunica la plaça de l’Ajuntament amb la plaça Didó. Ocupa l’espai que queda 
entre les escales i el fons de l’edifici, al costat dels banys. Aquests ventilen a través d’un petit pati. L’espai, 
doncs, destinat al servei de carteria, ha esdevingut del tot insuficient tant en superfície com en el possible 
aprofitament de la forma de l’estança. 
 
L’actuació a realitzar consisteix en l’ampliació del servei de carteria redistribuint els banys, i en la realització de 
les obres de reforma interior tant del servei de carteria com de la zona dels banys. 
 
S’adjunta com annex un recull de fotografies de l’estat actual. 
 

3.  Descripció del l’edifici  

3.1 Descripció general de l’edifici 

 
La finca de l’Ajuntament amb referència cadastral 7519137DG1071B0001BE consta de 4 edificis: l’antic 
Ajuntament situat al Raval de Montserrat, l’edifici de la plaça Didó, l’edifici lineal d’oficines situat a la plaça de 
l’Ajuntament que uneix ambdós edificis anteriors, i la Jazz Cava. L’edifici objecte de la present proposta de 
reforma interior és l’edifici lineal d’oficines. 
 
Reformat al 1985 segons dades cadastrals, es tracta d’un edifici racionalista de pilars de formigó formant pòrtics 
cada 3 metres, de mides aproximades 60 x 9,20 metres. Disposat en la direcció aproximada nord-sud, disposa 
d’obertures a la façana est a la plaça de l’Ajuntament, i a la façana oest a patis interiors d’illa. 
 
El servei de carteria ocupa l’extrem final de la planta baixa, entre les escales, els banys, un petit pati, i la mitgera 
sud de l’edifici. A sota, es situa el soterrani de l’edifici, només existent en aquesta part de l’edifici lineal. En 
aquest soterrani, accessible des d’unes escales que donen a l’exterior de l’edifici, hi trobem la xarxa de 
clavegueram, diverses instal·lacions, i magatzem. 
 

3.2 Descripció de la zona del servei de porteria i banys 

 
S’ha realitzat un aixecament de plànols i d’estat constructiu de la zona del servei de porteria i banys. 
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La forma en planta del servei de carteria és irregular, degut a l’existència dels banys que ventilen a través d’un 
petit pati existent a la zona. Redistribuint aquests banys, als quals s’accedeix des del passadís lineal de l’edifici 
d’oficines, es podria augmentar la superfície del servei de porteria, i aconseguir un rectangle de mides 
aproximades 6,60 x 3,46 metres, apte per al seu ús. 
 
El servei de carteria té un paviment continu de tipus sintètic, al mateix nivell de la resta de l’edifici. Les parets són 
enguixades i pintades, excepte la part de l’entrada que és mampara d’alumini d’oficines amb plafons amb una 
part vidriada. Té dues alçades de fals sostre: el més alt de tipus guies vistes i plaques de guix, i el més baix de 
tipus continu d’obra. Les instal·lacions (electricitat, enllumenat, dades, detecció d’incendis...) es situen al fals 
sostre, baixant en vertical per canaletes vistes fins als punts de consum. 
 
La zona dels banys té paviment de terratzo, una mica per sota de l’actual nivell de paviment de la resta d’edifici 
de tipus ceràmic. Les parets estan revestides amb rajola de València. Al bany 1 hi ha fals sostre és de tipus guies 
vistes. Les portes són xapades de fusta per pintar. Existeixen dues finestres de fusteria metàl·lica i vidre armat 
translúcid, parcialment amb ventilació tipus gravent. Ambdues es troben amb un cert grau d’oxidació. 
 

3.3 Descripció de les obres 

 
Les obres a realitzar i la seva planificació són: 
 
Enderrocs: 
Adequació zona d’obres, senyalització, i prohibició del pas a persones alienes a les obres. 
Retirada de mobiliari i equipament. 
Desconnexió d’instal·lacions d’aigua, clavegueram, electricitat, dades, contra incendis, etc. 
Retirada d’elements diversos existents al fals sostre, i arrancada del fals sostre de la zona banys i del servei de 
carteria, prèvia retirada d’elements existents ens fals sostre. 
Arrancada de les dues finestres que donen al pati. 
Arrancada del paviment sintètic del servei de porteria. 
Desconnexió i arrancada de tots els sanitaris existents. 
Desmuntat de la mampara  que de la sala del costat dels banys per a posterior adequació de l’existent per rebre 
el nou parament del Bany 2. 
Enderroc de les parets assenyalades al plànol. 
Arrancada dels alicatats dels banys. 
Arrancada de les instal·lacions que es retiren o modifiquen. 
 
Reforma servei de porteria: 
Execució de la nova paret de tancament que separa els banys del servei de carteria segons plànols. 
Modificació de mampara de carteria actual per a nova situació porta d’entrada a carteria  
Regularització de les parets, sostres i paviment afectats pels enderrocs. 
Col·locació d’aïllament de fibres de fusta, sobre aquet paviment de parquet sintètic i sòcol de fusta 
Enguixat de les parets. 
Col·locació de nova finestra al pati. 
Col·locació de fals sostre a 2,55m d’alçada amb formació de cortiner a les finestres de façana.  
Adequació de les instal·lacions d’electricitat, enllumenat, dades i detecció d’incendis segons la nova distribució. 
Pintura. 
 
Reforma banys: 
Execució de les noves parets segons nova distribució del bany. 
Regularització de les parets i sostres afectats pels enderrocs. 
Instal·lacions d’electricitat i aigua segons la nova distribució. 
Instal·lació de clavegueram segons la nova distribució. 
Arrebossat de parets. 
Col·locació de paviment ceràmic igual que la resta de la planta baixa de l’edifici, i del mateix material, col·locat 
sobre la base actual de terratzo, prèvia comprovació de nivells. 
Revestiment ceràmic de parets. 
Col·locació de nova finestra al pati. 
Col·locació de fals sostre. 
Col·locació i connexió dels nous sanitaris. 
Col·locació de fals sostre. 
Col·locació de nova fusteria interior (portes) dels banys i de l’espai de magatzem de neteja. 
Adequació de les instal·lacions d’electricitat, enllumenat, dades i detecció d’incendis segons la nova distribució. 
Pintura. 
Col·locació de senyalització, miralls i equipament dels banys. 
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3.4 Condicionants d’obra  

 
En tot cas, cada dia en acabar les tasques derivades de les obres, s’haurà de deixar l’espai en les mateixes 
condicions d’ordre i neteja que es troben. Acabant cada dia les tasques començades.  
 
Les despeses resultants d’aquest horari de treball específic, s’entendran compreses dins del pressupost.  
 
És necessari per a la presentació d’ofertes, explicar el mètode d’execució a empleat, planificació de l’execució 
per el bon funcionament del servei existent.  
 

4. REDACCIÓ DEL DOCUMENTMEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 

El present document ha estat redactat, des de l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert de l’Ajuntament de 
Terrassa, per Mercè Peralvo, enginyera municipal.  
 

5. TERMINI D’EXECUCIÓ I TERMINI DE GARANTIA 

 

El termini d’execució de les obres previst és de dos (2) mesos.  
 
El termini de garantia es fixa en un any. Aquest termini es comptarà des del moment en que la Direcció 
Facultativa de l'obra lliuri la preceptiva Acta de Recepció d'Obres. 
 

6. DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

 
Les despeses del Control de qualitat fins al 1% del Pressupost d’Execució Material de l’obra realment executada, 
el cartell de les obres segons disseny municipal i altres despeses necessàries per a complimentar la Normativa 
sobre Seguretat i Higiene en el Treball que no siguin explícitament contemplades en el Pla de Seguretat i Higiene 
(inclosa la seva elaboració), aniran a càrrec del Contractista. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

Plaça Didó 5   08221   Terrassa   Tel. 93 739 70 00   Fax 93 739 70 56   www.terrassa.cat                           
 

 

 

4. RESUM DEL PRESSUPOST 

 
 
El pressupost d’execució material de l’obra projectada és de 30.630,19 € (TRENTA MIL SIS-CENTS TRENTA 
EUROS AMB DINOU CÈNTIMS D’EURO) 
 
El pressupost d’execució per contracte de l’obra projectada és de  36.449,92 € (TRENTA-SIS MIL QUATRE-
CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS D’EURO) 
 
El pressupost d’execució per contracte de l’obra projectada amb IVA inclòs és de 44.104,40 € (QUARANTA-
QUATRE MIL CENT QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS D’EURO) 
 
 
 
 
 
Terrassa, a  09 de febrer de 2017 
 
 
 
 
 
Mercè Peralvo i Ferrer 
Cap del Servei de Patrimoni i Manteniment 
Ajuntament de Terrassa 



 
       Àrea de Serveis Generals i Govern Obert 
                                                         Patrimoni i Manteniment 
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
 



AMIDAMENTS
Ajuntament Terrassa, Carteria                                   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 01 NOTA AMIDAMENTS I  PRESSUPOST                                    

01.01 u   Nota Amidament i Pressupost                                     

NOTA:
A totes les partides que formen aquests amidaments i pressupost estan incloses les despeses dels
mitjans auxiliars necessaris per realitzar les tasques, despeses dels mitjans de mà d'obra i els cos-
tos indirectes, així com la tramitació davant els organismes corresponents i el seu cost per la ins-
tal.lació i utilització dels mitjans aux iliars.
Les partides es pressuposten totalment acabades.
S'inclou la realització de plantilles (si fos necessari) per a la realització posterior d'elements, així com
aportar mostres de pav iments, alicatats, etc.. per l'aprovació per part de la propietat i DF.
Les mides són aproximades, abans de realitzar cap element s'han de pendre les reals a obra

1,00
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AMIDAMENTS
Ajuntament Terrassa, Carteria                                   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 02 ENDERROCS, DESMUNTATGES I  GESTIÓ DE RESIDUS                     

SUBCAPITOL 02.01 ENDERROCS I DESMUNTATGES                                        

02.01.01 u   Neteja d'elements varis cel ras ceràmic                         

Neteja d'elements i material vari sobre cel ras ceràmic:
-Dipòsit porcelana esmaltada d'inodor (2 unitats)
-Blocs de totxana
-Conductes varis
-Guix, paper, etc...

Carteria

Cel ras ceràmic 1 1,00

1,00

02.01.02 m2  Arrencada cel ras plaques guix, suport, m.man.,càrrega manual   

Arrencada de cel ras de plaques guix registrables i de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor. S'inclou l'enderroc de cortiner amb finestra en zona carteria.

Passadís 1 3,10 3,10

Bany 1 3,90 3,90

Carteria 1 10,85 10,85

17,85

02.01.03 m2  Enderroc cel ras+entram.sup.,m.manuals,càrr.man.                

Enderroc de cel ras ceràmic i entramat de suport, incloent la tabica ceràmica de 50 cm d'alçada i el
registre, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Careria 1 9,50 9,50

9,50

02.01.04 m2  Repicat arreb.,mort.ciment,m.man.,càrrega manual                

Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre ca-
mió o contenidor

Bany  1

x 4 1,10 3,50 15,40

y 2 2,20 3,50 15,40

2 1,50 3,50 10,50

Bany  2

x 1 2,35 3,50 8,23

1 0,50 3,50 1,75

y 1 2,35 3,50 8,23

Pilar 2 0,20 3,50 1,40

Cel ras ceràmic

x 1 5,15 0,50 2,58

y 1 0,80 0,50 0,40

x 1 1,65 0,50 0,83

y 1 2,25 0,50 1,13

x 1 0,50 0,50 0,25

y 1 0,75 0,50 0,38

x 1 4,00 0,50 2,00

Pilar 2 0,20 0,50 0,20

68,68

02.01.05 m2  Repicat enguix.,m.man.,càrrega manual                           

Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Neteja 1 5,50 2,60 14,30

Prev isió 1 5,00 5,00

19,30

02.01.06 m2  Arrencada recresc.pavim. mort.ciment,<=5cm,m.man.,càrrega manual

Arrencada de recrescut del pav iment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans ma-
nuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Bany  1 1 3,95 3,95

Pas 1 3,00 3,00
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AMIDAMENTS
Ajuntament Terrassa, Carteria                                   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

Bany  2 1 4,50 4,50

Carteria 1 20,00 20,00

31,45

02.01.07 m2  Arrencada pavim. ceràmic,m.man.,càrrega manual                  

Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o con-
tenidor

Bany  1 1 3,95 3,95

Pas 1 3,00 3,00

Bany  2 1 4,50 4,50

Zona pasa afectada 1 3,00 3,00

Carteria 1 20,00 20,00

34,45

02.01.08 m2  Arrencada pavim. sintètic,m.man.,càrrega manual                 

Arrencada de paviment sintètic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o conte-
nidor

Carteria 1 20,00 20,00

20,00

02.01.09 m   Arrencada sòcol ceràm./pedra,m.man.,càrrega manual              

Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

Pas 1 7,80 7,80

Cartaria 1 24,00 24,00

31,80

02.01.10 u   Enderroc de banys                                               

Enderroc de banys on s'inclou enderroc de pav iments, alicatats, sanitaris, lavabos, aixetes, dispen-
sadors, accessoris, reixes, miralls i qualsevol element del bany, aix í com les instal.lacions ex is-
tents, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Superfícies dels banys:
Bany 1:         3,88 m2
Bany 2  4.47 m2

1 1,00

1,00

02.01.11 u   Arrencada full+bastim. porta int.,m.man.,càrr.man.              

Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor. Inclou frontisses, manetes i rètols

Bany  1 2 2,00

Bany  2 4 4,00

6,00

02.01.12 u   Arrencada full+bastim. acer finestra arce,m.man.,càrr.man.      

Arrencada de full i bastiment definestra d'acer amb vidre amb mitjans manuals i càrrega manual so-
bre camió o contenidor, deixant els paraments i sostre en perfectes condicions per a rebre el nou re-
vestiment, pintat o la nova fusteria

Bany  1 1 1,00

Bany  2 2 2,00

3,00

02.01.13 u   Arrencada reixa fusta ,m.man.,càrr.man.                         

Arrencada de reixa de reixa de fusta amb bastiment amb mitjans manuals i càrrega manual sobre ca-
mió o contenidor, deixant els paraments i sostre en perfectes condicions per a rebre el nou revesti-
ment, pintat o la nova reixa

Bany  2 2 2,00

2,00
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AMIDAMENTS
Ajuntament Terrassa, Carteria                                   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

02.01.14 m2  Enderroc envà ceràm.,g=5cm,m.man.,càrrega manual                

Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa so-
bre camió o contenidor. S'nclou tall del parament per independitzar amb paraments que es mantenen

Bany  2, x 1 1,85 3,50 6,48

y 1 1,50 3,50 5,25

11,73

02.01.15 m2  Enderroc paret tancam. totxana,g=10cm,a mà+mart.trenc.man.,càrre

Enderroc de paret de tancament de totxana de 10 cm de gruix , a mà i amb martell trencador manual i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. S'nclou tall del parament per independitzar amb
paraments que es mantenen

Bany  1-2 passadís 1 2,30 3,50 8,05

Paret neteja-passadís bany  2 1 1,50 1,70 2,55

10,60

02.01.16 m2  Enderroc paret tancam. maó calat,g=15cm,a mà+mart.trenc.man.,càr

Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix , a mà i amb martell trencador ma-
nual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. S'nclou tall del parament per independitzar
amb paraments que es mantenen

Bany  1, porta accès neteja 1 1,00 3,50 3,50

Bany  2-Carteria

x 1 1,95 3,50 6,83

y 1 2,35 3,50 8,23

18,56

02.01.17 m   Demuntatge de lateral mampara alumini,m.man.càrrega manual      

Desmuntatge de lateral de mampara d'alumini d'alçada 2.55 m amb v idre mitjans manuals manual i
càrrega manual sobre camió o contenidor

Sala-passadís 1 1,35 1,35

1,35

02.01.18 u   Arrencada instal.lació elèctric ,p/unit.100m2 sup.in            

Arrencada  d'instal·lació elèctrica (quadre elèctric, cablejat, tubs encastats, superficials, accessoris,
mecanismes, lluminàries, detectors de presència, etc...) necessaris per la reforma,  per a cada unitat
de 100 m2 de superfície serv ida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre ca-
mió o contenidor

1 1,00

1,00

02.01.19 u   Arrencada instal.lació detecció incendis ,p/unit.100m2 sup.in   

Arrencada  d'instal·lació de detecció d'incendis (cablejat, tubs encastats, superficials, accessoris, de-
tectors) necessaris per la reforma,  per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·la-
ció, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

1 1,00

1,00

02.01.20 u   Desmuntage instal·lació sanejament                              

Desmuntatge de la xarxa de sanjemanet existent per a evacuació de banys, neteja i sistema de cli-
matització formada per conductes de PVC de diàmetre 40-50-63-90-110-125-160 mm segons docu-
mentació gràfica, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.

1 1,00

1,00

02.01.21 u   Desmuntat unitat int.,suports sist.aire.cond. tipus consola,m.ma

Desmuntatge d'unitat interior i suports de sistema d'aire condicionat tipus consola, amb mitjans ma-
nuals i aplec en obra per a posterior muntatge, incloent connexions amb unitat exterior, elèctrica i de
sanejament

Carteria 1 1,00
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AMIDAMENTS
Ajuntament Terrassa, Carteria                                   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

1,00

SUBCAPITOL 02.02 GESTIÓ DE RESIDUS                                               

02.02.01     NOTA GESTIÓ                                                     

NOTA:
La quantitat de residus de construcció són estimatives, queda inclòs en el pressupost la gestió de re-
sidus i terres de tota l'obra durant tot el procès, la càrrega sobre camió o contenidor, el transport a
abocador autoritzat i les taxes corresponents.
L'excavació i el transport està càlculat sobre perfil, no s'ha tingut en compte l'esponjament de les ter-
res

1,00

02.02.02 m3  Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,conte

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb conteni-
dor de 5 m3 de capacitat

Prev isió 30 30,00

30,00

02.02.03 m3  Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon inclòs(LLEI 8/2008

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 1,15 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (OR-
DEN MAM/304/2002)

Prev isió 1 30,00 30,00

30,00

02.02.04 m3  Deposició controlada centre selec.+transf.,residus plàstic no es

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de plàstic no especials amb una
densitat 0,07 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Prev isió 1 2,00 2,00

2,00

02.02.05 m3  Deposició controlada centre selec.+transf.,residus fusta no espe

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de fusta no especials amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Prev isió 1 2,00 2,00

2,00

02.02.06 m3  Deposició controlada centre selec.+transf.,residus paper/cartró 

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de paper i cartró no especials
amb una densitat 0,07 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Prev isió 1 2,00 2,00

2,00
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AMIDAMENTS
Ajuntament Terrassa, Carteria                                   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 03 TANCAMENTS I  DIVISÒRIES                                         

03.01     NOTA TANCAMENTS INTERIORS                                       

NOTA
Els forats entre 4 i 8 m2 es descompta el 50%  de la superficie del forat.
Forats superiors a 8 m2, es descompta el 100%  del forat.

1,00

03.02 m2  Paret divi.recolzada,14cm,maó calat,HD,I,UNE-EN 771-1,290x140x10

Paret div isoria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter mix t 1:2:10 amb ciment CEM II.
Inclou p.p. formació de llindes armades de formigó prefabricat o ceràmiques, retacat superior amb for-
jat amb morter pobre o guix,  subministrament i col·locació  peces especials, entregues i rejuntat de
juntes

Neteja amb carteria 1 0,85 3,50 2,98

Neteja amb bany 1 1,05 3,50 3,68

Bany  amb sala 1 1,35 3,50 4,73

Bany s passadís 1 2,30 3,50 8,05

19,44

03.03 m2  Paredó recolzat divis.10cm,totxana 290x140x100mm,LD,I UNE-EN 771

Paredó recolzat div isori de 10 cm de gruix , de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, se-
gons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10. Inclou p.p. formació
de llindes armades de formigó prefabricat, lligades amb parament existent,  subministrament i col·lo-
cació de premarcs, peces especials, entregues i retacat de junta superior  amb morter pobre o guix

Div isoria entre bany s 1 1,35 3,50 4,73

4,73

03.04 m2  Trasdossat  format llates verticals+aillament +munt+2plaque     

Trasdossat format per llates de pi tractades de 20x20 mm cada 400 mm, aïllament multicapa Actis
Hcontrol HYBRID subjectat a llates, y  trasdossat amb perfileria omega d'acer galvanitzat horitzontal
subjectada a llates de fusta i doble placa de guix  laminar de 12,5 mm de gruix . Inclosa part propor-
cional de trobament entre marcs, envans, remats, rejuntats amb pasta i cinta per juntes, cargols, fixa-
cions, banda acústica en tot el perímetre dels perfils perimetrals, pav iment, parets i sostre.
També queden incloses totes les perforacions per pas d'instal·lacions, caixes de registres i mecanis-
mes, punts de llum, pas per suport de material sanitari, etc...que s'hauran de segellar amb llana de
roca i dues  plaques Knauf de Standard de 12,5mm. Totalment acabat per pintar.
Inclou tots els reforços de perfileria necessaris per penjar penjadors, armaris, pissarres i prestatgeries
segons instruccions de la DF.
Tots els materials instal.lats segons indicacions del fabricant.

Carteria paret façana 1 8,50 3,50 29,75

29,75
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AMIDAMENTS
Ajuntament Terrassa, Carteria                                   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 04 REVESTIMENTS                                                    

04.01 m2  Arrebossat reglejat,vert.int.,h<3m,morter ciment 1:4,remolinat  

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra, remolinat. Inclou l'apilcació a les zones de canv i de material de malla de
fibra de v idre adherida amb ciment cola weber-col Flex

Bany  1

x 4 1,10 3,50 15,40

y 2 3,50 3,50 24,50

x 2 1,45 3,50 10,15

Bany  2

x 2 1,05 3,50 7,35

y 2 2,45 3,50 17,15

Pilar 2 0,30 3,50 2,10

Neteja 1 5,50 2,60 14,30

90,95

04.02 m2  Enguixat reglejat,vert.int.h>3m,B1,lliscat C6                   

Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a menys de 3,00 m d'alçària, amb guix  B1, acabat
lliscat amb guix  C6 segons la norma UNE-EN 13279-1. Inclou l'aplicació a les zones amb canvi de
material de malla de fibra de v idre adherida amb ciment cola weber-col Flex i en zones amb formigó
aplicació de pont unió de guix , així com la unió entre guix  ex istent i nou

Carteria

Bany  2

x 1 2,35 3,50 8,23

1 0,50 3,50 1,75

y 1 2,35 3,50 8,23

Pilar 2 0,20 3,50 1,40

Cel ras ceràmic

x 1 5,15 0,50 2,58

y 1 0,80 0,50 0,40

x 1 1,65 0,50 0,83

y 1 2,25 0,50 1,13

x 1 0,50 0,50 0,25

y 1 0,75 0,50 0,38

x 1 4,00 0,50 2,00

Pilar 2 0,20 0,50 0,20

27,38

04.03 m2  Enguixat reglejat,horit.int.h<3m,B1,lliscat C6                  

Enguixat reglejat sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màx im, amb guix  B1,
acabat lliscat amb guix  C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

Carteria zona cortiner 1 3,50 1,00 3,50

3,50

04.04 pa  Reparacio puntual enguixat,vert.int.h>3m,B1,lliscat C6          

Reparació puntual enguixat existent sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb
guix  B1, acabat lliscat amb guix  C6 segons la norma UNE-EN 13279-1. Inclou l'aplicació a les zo-
nes amb canvi de material de malla de fibra de v idre adherida amb ciment cola weber-col Flex  i en
zones amb formigó aplicació de pont unió de guix.

1 1,00

1,00

04.05 m2  Enrajolat vert.int.,h<=3m,raj.esmalt.mat,preu alt,16-25p/m2,col.

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat
20x20 cm, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Bany  1

x 4 1,10 3,50 15,40

y 2 3,50 3,50 24,50

x 2 1,45 3,50 10,15

Bany  2

9 de febrer de 2017  Pàgina 7
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

x 2 1,05 3,00 6,30

y 2 2,45 3,50 17,15

Pilar 2 0,30 3,50 2,10

Neteja 1 5,50 2,60 14,30

89,90

04.06 m2  Cel ras regist.PGL acabat Rockfon Blanka,600x600mm g=12,5mm,    

Cel ras registrable  Rockfon Blanka de plaques de guix  laminat acabat amb perforacions agrupades,
600x 600 mm i 20 mm de gruix  amb classe d'absorció acústica D segons la UNE-EN ISO 11654 ,
sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat semiocult format per perfils principals amb for-
ma de T-15 col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , amb
perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm , per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim

Carteria 1 25,00 25,00

25,00

04.07 m2  Cel ras regist.PGL amb acabat llis,600x600mm g=12,5mm,(igual ex)

Cel ras registrable de plaques de guix  laminat amb acabat llis (igual a l'ex istent), 600x 600 mm i 12,5
mm de gruix  , sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat semioculta format per perfils
principals amb forma de T-15  col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió
cada 1,2 m , amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm , per a una alçària
de cel ras de 4 m com a màx im.
S'hauran d'aportar mostres

Bany  1 1 5,20 5,20

Bany  2 1 2,60 2,60

7,80

04.08 ml  Adaptació cel ras existent regist.PGL amb acabat llis,600x600mm 

Adaptació  de cel ras existent registrable per a modificació per reforma, de plaques de guix  laminat
amb acabat llis , 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix  , sistema desmuntable amb estructura d'acer gal-
vanitzat semioculta format per perfils principals amb forma de T-15  col·locats cada 1,2 m i fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , amb perfils secundaris col·locats formant retícula
de 600x 600 mm , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Bany  1-2-Passadís 1 3,20 3,20

Carteria-Passadís 1 3,15 3,15

6,35

04.09 ml  Formació cortiner cel ras plaques continu de guix laminar       

Formació de cortiner, amb plaques continues de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de
12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per
perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Carteria 1 3,50 3,50

3,50

04.10 m2  Pint.vert.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.         

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat. Color a definir per la propietat, parets i sostres de diferent color

Neteja 1 5,50 3,50 19,25

Carteria 1 25,00 3,50 87,50

Paret bany s amb passadis 1 2,30 2,60 5,98

112,73
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

04.11 m2  Pint.horitz.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.       

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segellado-
ra i dues d'acabat. Color a definir per la propietat, parets i sostres de diferent color

Neteja 1 1,75 1,75

Carteria-cortiner 1 3,50 1,00 3,50

5,25

04.12 u   Pintat porta fusta,esmalt sint.,1segelladora+2acab. 80x210 cm   

Pintat de porta cega de fusta de 80x210 cm, marcs i emmacarcaments, a l'esmalt sintètic, amb una
capa segelladora i dues d'acabat, incloent cantells de la porta

Bany  1 2 2,00

Bany  2 1 1,00

Neteja 1 1,00

4,00
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 05 PAVIMENTS                                                       

05.01     NOTA PAVIMENTS                                                  

NOTA REVESTIMENTS
No s'han tingut en compte les mermes dels materials

1,00

05.02 m2  Capa net.+anivell.,g=3cm,mort.ciment 1:8                        

Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix , amb morter de ciment 1:8

Bany  1 1 3,70 3,70

1 1,60 1,60

Bany  2 1 2,60 2,60

Neteja 1 1,70 1,70

Carteria 1 25,00 25,00

34,60

05.03 m2  Aïllament PAVATEX Pavapor,g=22mm,densitat 135kg/m3              

Aïllament de fibres de fusta Pavapor de PAVATEX per a aïllament per a pav iment de 22 mm de
gruix, densitat 135Kg/m3 i conductiv itat tèrmica 0.038 W/mK

Carteria 1 25,00 25,00

25,00

05.04 m2  Paviment int.gres porcel.premsat peces 30x30 cm                 

Pav iment interior de rajola de gres porcel.làmnic premsat de peces 30x30 cm (igual a l'ex istent),
col·locat a l´estesa amb morter adhesiu flexible weber col flex-super C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada elàstica CG1 (UNE-EN 13888)

Bany  1 1 3,70 3,70

1 1,60 1,60

Bany  2 1 2,60 2,60

Neteja 1 1,70 1,70

9,60

05.05 m2  Parq.flo.sintètic,C5.,cl.33,llarg.=1190-1800mm,am               

Parquet flotant amb posts multicapa sintètics per resistencia clase C5, classe 33 (UNE-EN 13329),
de 1190 a 1800 mm de llargària, de 180 a 200 mm d'amplària, 7 mm de gruix , amb base de tauler de
fibres d'alta densitat, amb unió a pressió, col·locat sobre làmina de polietilè expandit de 3 mm

Carteria 1 25,00 25,00

25,00

05.06 m   Sòcol formigó polimeric,Trus-plas.,h=7cm,col.adhes.rajola C1,beu

Sòcol de formigó polimeric, de 7 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1
(UNE-EN 12004), rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) i rejuntat horitzontal amb parament
amb massilla pintable.

Bany  1 1 9,00 9,00

1 5,00 5,00

Bany  2 1 7,00 7,00

Neteja 1 5,30 5,30

Carteria 1 25,00 25,00

51,30

05.07 m   Sòcol fusta roure envern.,h=10cm,col.+tacs+carg.                

Sòcol de fusta de roure envernissada, de 10 cm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols

Carteria 1 25,00 25,00

25,00

05.08 ml  Adequació paviment int.gres existent                            

Adequació de paviment interior de rajola de gres ex istent degut a la reforma, ex tracció, talli de la pe-
ça afectada i col.locació de la mateixa morter adhesiu flexible weber col flex-super C1 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada elàstica CG1 (UNE-EN 13888). Inclou la instal.lació de junta entre pa-
viments Schlüter Deco-MC

Bany -passadís 1 3,10 3,10
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Carteria-passadís 1 3,10 3,10

6,20

05.09 u   Adequació sòcol rajola gres existent                            

Adequació de sòcol de rajola de gres existent degut a la reforma, ex tracció i tall de la peça afectada i
col.locacío  amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888)

Bany  passadís 2 2,00

2,00
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CAPITOL 06 FUSTERIA EXTERIOR INTERIOR                                      

06.01 u   Adaptació de mampara alumini bany-sala                          

Adaptació de mampara existent degut al desmuntatge d'un tram lateral, desmuntatge, adaptació i
muntatge, inclòs l'aportació de peces necessàries per la correcta adaptació i muntatge en obra

Sala 1 1,00

1,00

06.02 u   Modificació de mampara alumini carteria                         

Modificació de mampara existent  per a canv i de situació de porta segons documentació gràfica, amb
el desmuntatge de tot el conjunt i redistribució d'elements, inclòs l'aportació de  peces necessàries per
la correcta adaptació i muntatge en obra

Sala 1 1,00

1,00

06.03 u   Finestra alumini lacat ,trenc.pont tèrmic,1osbat.90x110 cm (F1) 

Finestra d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic color a definir per la DF, col·locada sobre bas-
timent de base, amb una fulla oscil.lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 90x110 cm, classifica-
ció mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210. Amb env idriament laminar traslúcid amb cambra 3+3+-16-3+3 mm de gruix .
Inclou premarc d'alumini amb els suports per collar a l'obra, ferratges, mecanismes, peces especials,
accessoris necessaris i l'acabat segellat perimetral de tota la fusteria amb escuma de poliuretà i mas-
silla acrílica. Tots els elements exteriors, com  frontisses i més elements ex teriors seran del mateix
color que la fusteria.

Bany  2 1 1,00

1,00

06.04 u   Finestra alumini lacat ,trenc.pont tèrmic,1osbat.60x45 cm (F2)  

Finestra d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic color a definir per la DF, col·locada sobre bas-
timent de base, amb una fulla oscil.lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 60x45 cm, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210. Amb env idriament laminar traslúcid amb cambra 3+3+-16-3+3 mm de gruix .
Inclou premarc d'alumini amb els suports per collar a l'obra, ferratges, mecanismes, peces especials,
accessoris necessaris i l'acabat segellat perimetral de tota la fusteria amb escuma de poliuretà i mas-
silla acrílica. Tots els elements exteriors, com  frontisses i més elements ex teriors seran del mateix
color que la fusteria.

Bany  1 1 1,00

1,00

06.05 u   Reixa lamel.les alumini lacat, bastiment 90x110 cm              

Reixa de lamel.les horitzontals fixes d'alumini lacat amb bastiment ancorats a parament de dimen-
sions aproximades 90x110 cm

Bany  2 1 1,00

1,00

06.06 u   Reixa lamel.les alumini lacat, bastiment 60x45 cm               

Reixa de lamel.les horitzontals fixes d'alumini lacat amb bastiment ancorats a parament de dimen-
sions aproximades 60x45 cm

Bany  1 1 1,00

1,00
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06.07 m2  Fuster.int.,DM+melamina,80x210cm,bast.+1bat.+tapajunts fusta+gal

Fusteria interior, amb porta de 35 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana
de 8 mm de gruix xapades amb melamina, estructura interior de fusta, d'una llum de bastiment apro-
ximada de 80x210 cm, amb bastiment, fulla batent, tapajunts de fusta, galze, manetes, frontisses i
element de tancament interior. Tota la ferramenta en acer inox idable

Bany  1 2 2,00

Bany  2 1 1,00

3,00

06.08 m2  Fuster.int.,DM+melamina,80x210cm,bast.+1cor.+tapajunts fusta+gal

Fusteria interior, amb porta de 35 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana
de 8 mm de gruix xapades amb melamina, estructura interior de fusta, d'una llum de bastiment apro-
ximada de 80x210 cm, amb bastiment, fulla corredissa, tapajunts de fusta, galze, manetes, frontisses
i element de tancament interior. Tota la ferramenta en acer inoxidable
Guia v ista per a fulla  de corredissa,  ancorada a forjat o llosa ecala amb tacs químics, tot el sistema
per poder suportar el pes de la porta. I tapeta d'alumini per ocultar guia de fulla corredissa
Emmarcament perimetral de porta amb fusta de MDF de 18 cm de gruix i 17 cm d'amplada total

Neteja 1 1,00

1,00
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CAPITOL 07 INSTAL.LACIONS                                                  

SUBCAPITOL 07.01 INSTAL.LACIÓ DE SANEJAMENT                                      

07.01.01 ud  Xarxa sanejament Bany 1                                         

Xarxa de sanejament d'evacuació estanca de Bany 1 segons documentació gràfica, formada per dos
lavabos i inodor amb tub de PVC, de diàmetres corresponents segons CTE (40-50-110-125 mm),
fins a baixant o instal·lació existent, incloses les peces especials, connexions estanques amb apa-
rells sanitaris, accessoris, colzes, peces en T, unions roscades, sifons, i tots els elements necessa-
ris per la correcta instal·lació fins a baixant general.

1 1,00

1,00

07.01.02 ud  Xarxa sanejament Bany 2                                         

Xarxa de sanejament d'evacuació estanca de Bany 2 segons documentació gràfica, formada per un
lavabo, inodor amb tub de PVC, de diàmetres corresponents segons CTE (40-50-110-125 mm), fins
a baixant o instal·lació ex istent, incloses les peces especials, connexions estanques amb aparells
sanitaris, accessoris, colzes, peces en T, unions roscades, sifons, i tots els elements necessaris per
la correcta instal·lació fins a baixant general.

1 1,00

1,00

07.01.03 ud  Xarxa sanejament Neteja                                         

Xarxa de sanejament d'evacuació estanca de Neteja segons documentació gràfica, formada per abo-
cador amb tub de PVC, de diàmetres corresponents segons CTE (40-50 mm), fins a baixant o ins-
tal·lació ex istent, incloses les peces especials, connex ions estanques amb aparells sanitaris, acces-
soris, colzes, peces en T, unions roscades, sifons, i tots els elements necessaris per la correcta ins-
tal·lació fins a baixant general.

1 1,00

1,00

07.01.04 ud  Xarxa sanejament sistema climatització                          

Xarxa de sanejament d'evacuació estanca de sistema climatizació carteria segons documentació grà-
fica, formada per unitats de climatització amb tub de PVC, sifó en la sortida de cada una de les uni-
tats de clima interior, de diàmetres corresponents segons CTE (40-50-63 mm), fins a baixant o ins-
tal·lació ex istent, incloses les peces especials, connex ions estanques, accessoris, colzes, peces en
T, unions roscades, sifons, i tots els elements necessaris per la correcta instal·lació fins a baixant ge-
neral.
Inclou al reconducció de la xarxa existent segons nou fals sostre i connex ió de les unitats de climatit-
zació

2 2,00

2,00

07.01.05 ud  Adaptació xarxa sanejament Neteja                               

Adaptació xarxa de sanejament d'evacuació estanca de Neteja per trasllat de connex ió formada per
tub de PVC de diàmetre 40-50 mm, fins a baixant o instal·lació existent, incloses les peces espe-
cials, connex ions estanques amb aparells sanitaris, accessoris, colzes, peces en T, unions rosca-
des, sifons, i tots els elements necessaris per la correcta instal·lació fins a baixant general.

1 1,00

1,00

07.01.06 m   Clavegueró PVC-U paret massissa,B,DN=200mm,penj.sostr.          

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 200 mm, penjat al sostre, incloses les peces especials, accessoris, petit material,
unions estanques, colzes i fixat mecànicament amb abraçadores amb barra roscada i junta elastomè-
rica per absorció de v ibracions

1 7,00 7,00

7,00
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07.01.07 m   Clavegueró PVC-U paret massissa,B,DN=160mm,penj.sostr.          

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 160 mm, penjat al sostre, incloses les peces especials, accessoris, petit material,
unions estanques, colzes i fixat mecànicament amb abraçadores amb barra roscada i junta elastomè-
rica per absorció de v ibracions

1 5,00 5,00

1 3,00 3,00

8,00

07.01.08 m   Clavegueró PVC-U paret massissa,B,DN=125mm,penj.sostr.          

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 125 mm, penjat al sostre, incloses les peces especials, accessoris, petit material,
unions estanques, colzes i fixat mecànicament amb abraçadores amb barra roscada i junta elastomè-
rica per absorció de v ibracions

1 5,00 5,00

5,00

07.01.09 m   Clavegueró PVC-U paret massissa,B,DN=50mm,penj.sostr.           

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 50 mm, penjat al sostre, incloses les peces especials, accessoris, petit material,
unions estanques, colzes i fixat mecànicament amb abraçadores amb barra roscada i junta elastomè-
rica per absorció de v ibracions

1 3,00 3,00

Neteja 1 1,00 1,00

4,00

07.01.10 m   Clavegueró PVC-U paret massissa,B,DN=40mm,penj.sostr.           

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 40 mm, penjat al sostre, incloses les peces especials, accessoris, petit material,
unions estanques, colzes i fixat mecànicament amb abraçadores amb barra roscada i junta elastomè-
rica per absorció de v ibracions

1 3,00 3,00

3,00

07.01.11 ud  Connexió xarxa sanejament amb existent                          

Connexió de nova instal.lació de sanejament amb xarxa existent, amb conducte PVC-U de paret
massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1

1 1,00

1,00
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SUBCAPITOL 07.02 INSTAL.LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ                                   

07.02.01 u   NOTA CLIMATITZACIÓ                                              

NOTA CLIMATITZACIÓ:
Els treballs han de ser realitzats per l'empresa mantenidora de l'Ajuntament de Terrassa.

0,00

07.02.02 pa  Instal.lació climatització                                      

Instal.lació del sistema de climatització, connexionat amb línea elèctrica i conductes d'aigua o refrige-
rant, silentblocks de subjecció de maquinaria, sistema de desguàs,  posada en marxa, proves de
verificació d'instal.lació, així com tot el material necessari per la seva correcta instal.lació

1,00

07.02.03 u   Muntatge unitat cassete existent                                

Muntatge d'unitat cassete ex istent prov inent d'aplec d'obra en fals sotre, amb connexionat amb xarxa
elèctrica i conductes aigua o refrigerant i xarxa de desguàs , sistema de subjecció a forjat amb silent-
blocks i connex ió a desguàs

1,00

07.02.04 u   Unitat interior.cassette,3,8kW,E=1,5kW,COP=2,5,230V,1           

Unitat interior de climatització cassete, amb ventilador centrífug, termòstat, de 4 v ies de sortida d'aire,
de 3,8 kW de potència frigorífica, d'1,5 kW de potència elèctrica total absorbida i un COP=3, amb ali-
mentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R407c o R410a,
col·locat en cel ras amb  sistema de subjecció a forjat amb silentblocks i connex ió a desguàs.
Condicionador connectat a sistema centralitzat així com el seu termòstat.

Carteria 1 1,00

1,00

SUBCAPITOL 07.03 INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICITAT, DADES I ENLLUMENAT                   

07.03.01     NOTA ELECTRICITAT, DADES I ENLLUMENAT                           

NOTA:
Tots els mecanimes inclouen la caixa del mecanismes, el propi mecanismes, el marc, la  col.locació
encastada en parament i la connex ió elèctrica, deixant-lo en funcionament.
Instal.lació segons documentació gràfica de projecte.
DADES
La instal.lació de dades ha de ser realitzada per l'empresa mantenidora de l'Ajuntament de Terrassa.

1,00

07.03.02 u   Interruptor,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,encastat

Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

Carteria 2 2,00

Timbre 2 2,00

4,00

07.03.03 u   Detector presència dual                                         

Deterctor de presència Dual, amb tecnològia PIR i US

Bany  1 2 2,00

Bany  2 1 1,00

Neteja 1 1,00

4,00

07.03.04 m   Canal Unex Canal 93, 50x80mm ref 93020-03 ral 9006              

Canal Unex model Canal 93 1 tapa 50x80 en U23X, referència 93020-03, color ral 9006, muntada
superficialment

Carteria

Paret carteria-passadís 1 5,00 5,00

Paret posterior 1 7,00 7,00

Paret façana 1 3,20 3,20

Paret pati 1 2,80 2,80

Baix ants 3 2,60 7,80
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25,80

07.03.05 u   Presa corrent,tipus univ.(2P+T),16A/250V, Unex Eunea Unica      

Presa de corrent per a Canal 93 d'Unex, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, Eu-
nea Unica, col.locada en canal, color Ral 9006

Carteria 24 24,00

24,00

07.03.06 u   Presa corrent,tipus u.(2P+T),16A/250V, Unex Eunea Unica  Vermell

Presa de corrent per a Canal 93 d'Unex de color vermell, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T),
16 A 250 V, Eunea Unica, col.locada en canal, color Ral 9006

Carteria 11 11,00

11,00

07.03.07 u   Presa corrent,tipus univ.(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu alt,encasta

Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa,
preu alt, encastada

Bany  1 1 1,00

Bany  2 1 1,00

Neteja 1 1,00

3,00

07.03.08 u   Presa senyal,tipus univ.,RJ45 doble,cat.5e F/UTP,despl.aïlla.,a/

Presa de senyal de veu i dades  amb connector RJ45 doble, categoria 7e F/UTP, amb connex ió per
desplaçament de l'aïllament, mòdel Mosaic 45 d'Unex color Ral 9006, instal.lat en Canal 93 d'Unex.
Instal.lació per empresa mantenidora de l'Ajuntament de Terrassa

Carteria 19 19,00

19,00

07.03.09 u   Downlight encast.led, HAT EH24 LED.llumin.=2400lm BL            

Llum decratiu encastable tipus downlight amb leds HAT EH24 d'aïllament classe II , cos alumini i v i-
dre semitransparent, amb grau de protecció IP 54, col·locat encastat

Bany s 4 4,00

Carteria 1 1,00

5,00

07.03.10 u   Pantalla Normalit model Nassel NS34 LED, 36w, 4000K, BN         

Pantalla decorativa encastable e 60x60 cm, model Nassel NS34 Led de Normalit, 36W, 4000K, d'a-
ïllament classe II , cos alumini i v idre semitransparent, amb grau de protecció IP 54, col·locat encas-
tat

Carteria 8 8,00

8,00

07.03.11 u   Llum emerg.led, Diana Flat Led ,classe II,70lúmens,encastada    

Llum d'emergència no permanent amb làmpada led model Diana Flat de Zemper,   amb grau de pro-
tecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux  aprox imat de 70 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rec-
tangular amb difusor i cos de policarbonat, col·locat encastat

Bany  1 2 2,00

Bany  2 1 1,00

Carteria 2 2,00

5,00

07.03.12 u   Llum emerg.led, Diana Flat Led ,classe II,70lúmens,superficie   

Llum d'emergència no permanent amb làmpada led model Diana Flat de Zemper,   amb grau de pro-
tecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux  aprox imat de 70 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rec-
tangular amb difusor i cos de policarbonat, col·locat superficialment

Neteja 1 1 1,00

1,00
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07.03.13 u   Llum decoratiu led superficie 19W                               

Llum decoratiu Led de superficie amb una vida útil de 50000 h, forma circular, 19 W de potència, òpti-
ca d'alumini especular amb UGR=19, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, equip elèctric no regulable, d'a-
ïllament classe II , cos alumini i v idre transparent, amb grau de protecció IP 54, col·locat de superfi-
cie

Neteja 1 1,00

1,00

07.03.14 u   Instal.lació elèctrica, dades i enllumenat dels elements        

Instal.lació elèctrica, dades i enllumenat dels elements que es detallen en aquest capítol, adaptant les
linees elèctriques actuals a la superfície, amb trasllat de quadre secundari situat actualment en passa-
dís i format per dos capses  i un magnetotèrmic diferencial de 40 A i 0,030A. La instal.lació es realit-
zarà complint el REBT i les seves modificacions, inclou: tubs corrugats, cablejat elèctric segons sec-
cions del REBT, fins a punts de servei, i modificacions, caixes de derivació, caixes dels mecanis-
mes, transformadors de corrents, fusibles i el material necessari per la correcta instal.lació, tot muntat,
realització de les proves corresponents, posada en servei, butlletí elèctric i la legallització de la ins-
tal.lació.
Les noves línies elèctriques a instal.lar s'hauran de connectar al quadre secundari de planta situat
aproximadament a 30 m de longitud de la zona de reforma.
Les tomes RJ45 s'hauran de cablejar fins al Rack de planta situat a aprox imadament 65 m de longi-
tud per canal ex istent en fals sostre. El cablejat amb cable de caterigoria 7 s'haura de realitzar per
l'empresa mantenidora d'aquesta instal.lació amb la realització de les proves corresponents

1,00

07.03.15 u   Adaptació sistema obertura portes automàtiques                  

Adaptació del sistema d'obertura de les portes automàtiques format per dos mecanismes situats a la
zona de carteria, on s'inclou la nova ubicació de cada un dels mecanismes segons nova distribució
de carteria i segons plànols d'instal.lacions

1,00

SUBCAPITOL 07.04 INSTAL.LACIÓ LAMPISTERIA                                        

07.04.01     NOTA LAMPISTERIA                                                

NOTA:
Es pressuposta la instal.lació totalment acabada,  instal.lació encastada en paraments i en superficies
per zones de fals sostres habilitades, inclou petit material, aiïllament de conductes, corrugats, acces-
soris, vàlvules, i tot el material necessari per la correcta instal.lació, proves de servei, posada en
marxa i el butlletí/legalització corresponent.
Instal.lació segons documentació gràfica de projecte.

1,00

07.04.02 u   Instal.lació general lampisteria                                

Instal.lació general de lampisteria segons documentació gràfica i adeqüada a instal.lació existent,
amb tub de polietilé d'alta densitat de designació PE 100 de 12-16-20-25-32-50 mm de diàmetre, de
10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2 2, connectat a pressió encastat en pa-
rament o penjat per fals sostre mitjançant abraçadora metàl.lica amb barra roscada i abraçadora amb
banda elàstomerica de pressió. I part proporcinal de petit material, així com peces especials pel seu
correcte muntatge. Cada recinte portarà la seva clau de tall encastada en parament.

1,00

07.04.03 u   Instal.lació lampisteria bany 1                                 

Instal.lació de lampisteria de bany 1 per alimentació de lavabo (tub 12mm diàmetre) i inodor (tub 12
mm de diàmetre),   amb tub de polietilè reticulat de 12-20 mm de diàmetre,  i col.lector de 20-25-32
mm de diàmetre, diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO
15875-2, connectat a pressió i col·locat empotrat en envà ceràmic, amb claus de pas per a cada ele-
ment i claus de pas per a recinte. Inclou el petit material, aix í com peces especials pel seu correcte
muntatge.
El tubs aniran sobre tub corrugat de color blau l'aigua freda i portaran aïllament tèrmic Armaflex de
10-12,5-19 mm, segons l'espessor del parament.
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1,00

07.04.04 u   Instal.lació lampisteria bany 2                                 

Instal.lació de lampisteria de bany 1 per alimentació de lavabos (tub 12mm diàmetre) i inodor (tub 12
mm de diàmetre),   amb tub de polietilè reticulat de 12-20 mm de diàmetre,  i col.lector de 20-25-32
mm de diàmetre, diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO
15875-2, connectat a pressió i col·locat empotrat en envà ceràmic, amb claus de pas per a cada ele-
ment i claus de pas per a recinte. Inclou el petit material, aix í com peces especials pel seu correcte
muntatge.
El tubs aniran sobre tub corrugat de color blau l'aigua freda i portaran aïllament tèrmic Armaflex de
10-12,5-19 mm, segons l'espessor del parament.

1,00

SUBCAPITOL 07.05 INSTAL.LACIÓ VENTILACIÓ                                         

07.05.01 u   Extractor monof.230V, ECOAIR DESIGN ECOWAT de S&P               

Extractor monofàsic per a 230 V de tensió ECOAIR DESIGN ECOWAT de S&P , de 100 m3/h de
cabal màx im d'aire, de pressió baixa i muntat en superficie

Bany s 3 3,00

3,00

07.05.02 m   Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=110mm,g=0,5mm,mun

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 110 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

Bany  1 1 2,00 2,00

Bany  2 1 5,00 5,00

7,00

07.05.03 u   Reixeta intempèrie alum.anod.plat.+malla,200x200mm,aletes Z,fix.

Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de
200x200 mm, aletes en Z i fixada al bastiment

Bany  1 1 1,00

1,00

SUBCAPITOL 07.06 INSTAL.LACIÓ CONTRAINCENDIS                                     

07.06.01 u   NOTA INSTAL.LACIÓ CONTRAINCENDIS                                

NOTA:
La instal.lació contraincendis la de realitzar l'empresa mantenidora de l'Ajuntament de Terrassa

1,00

07.06.02 u   Detector fums òptic,instal.conv.,UNE-EN 54-7,+base superfície,mu

Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7,
amb base de superfície, muntat superficialment

Bany  1 2 2,00

Bany  2 1 1,00

Neteja 1 1,00

Carteria 2 2,00

6,00

07.06.03 u   Adequació instal.lació contraincendis existent                  

Adeqüació d'instal.lació contraincendis ex istent per a modificació dels detectors existents als nous de
la reforma, amb programació de centraleta i posada en marxa

1,00
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CAPITOL 08 APARELLS SANITARIS I COMPLEMENTS                                

08.01     NOTA SANITARIS                                                  

NOTA:
Els sanitaris seran model Victoria de Roca
Les aixetes seran de Tres

1,00

08.02 u   Lavabo mural porcell.,senz.,ampl.53-75cm,blanc,preu alt,col.mura

Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt,
col·locat amb suports murals

Bany  1 2 2,00

Bany  2 1 1,00

3,00

08.03 u   Inodor porcell.,vert.,blanc,preu alt,col.sob./pavim.            

Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc, preu alt, col·lo-
cat sobre el pav iment i connectat a la xarxa d'evacuació

Bany  1 1 1,00

Bany  2 1 1,00

2,00

08.04 u   Aixeta monocoman.p/lavab.,munt.s/taule.,cromat,preu alt,maniguet

Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets

Bany  1 2 2,00

Bany  2 1 1,00

3,00

08.05 m2  Mirall de lluna incolora g=3mm,col.adherit tauler fusta         

Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix de 50x70 mm, col·locat adherit sobre tauler de fusta

Bany  1 1 1,00

Bany  2 1 1,00

2,00

08.06 u   Dosif.vert.pàstic, 0.50 kg,col.fix.mecàniq                      

Dosificador de sabó vertical, capacitat d'0,50kg, de plàstic, amb visor de nivell de sabó i clau de se-
guretat , col·locat amb fixacions mecàniques

Bany  1 1 1,00

Bany  2 1 1,00

2,00

08.07 u   Dispens.paper rotlle p/eixugamans,290x310x190mm,col.fix.mecàniqu

Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans de plàstic Dino Sec, de dimensions 290 x 310 x
190 mm, col·locat amb fixacions mecàniques

Bany  1 1 1,00

Bany  2 1 1,00

2,00

08.08 u   Porta-rotlles plastic  p/encastar Dino roll mini                

Porta-rotlles de plàstic per encastar, Dino Roll Mini

Bany  1 1 1,00

Bany  2 1 1,00

2,00

08.09 u   Placa senyal.int.metac llisa,pictograma,15x15cm,suport,fix.mec. 

Placa de senyalització interior de metacrilat, amb pictograma, de 15x15 cm, amb suport, fixada me-
cànicament

Bany  dones 1 1,00

Bany  homes 1 1,00
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2,00

9 de febrer de 2017  Pàgina 21



AMIDAMENTS
Ajuntament Terrassa, Carteria                                   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 09 AJUDES DE PALETERIA                                             

09.01 pa  Ajudes ram paleteria per a instal.lacions                       

Partida alçada a justificar d'ajuts de ram de paleta a les instal.lacions i industrials. S'inclouen entre al-
tres els següents treballs:
- Descàrrega del material i transport a obra, fins a peu dels treballs.
- Realització de forats i regates per encastaments que siguin necessaris.
- Tapat de forats i regates. Els forats entre envans es taparan amb llana de roca, escuma de poliuretà
no rígida, i guix segons el parament.
- Connex ionat i segellat de tots els elements.
- Neteja, retirada de runes i escombraries a container o camió.

1,00

09.02 u   Forat sostre,D=5-20cm,amb taladr.diamant                        

Forat en sostre de diàmetre 5 a 20 cm realitzat amb màquina taladradora amb broca de diamant

Bany  1

D:150 mm 2 2,00

D: 63 mm 2 2,00

Bany  1

D:150 mm 1 1,00

D: 63 mm 1 1,00

Neteja 50mm 1 1,00

Desguàs sistema cliimatització

D: 63 mm 3 3,00

10,00

09.03 u   Neteja final obra                                               

Neteja final obra per realitzar recepció per part de la propietat

1,00
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CAPITOL 10 CONTROL DE QUALITAT                                             

10.01 u   Mitja jornada p/prova estanquitat total, instal.evacuació       

Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total d'una instal·lació d'evacuació d'aigües resi-
duals i pluvials, segons DB-HS Secció 5, realitzat per laboratori homologat i redacció d'informe

1,00
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 11 SEGURETAT I  SALUT                                               

11.01 Pa  Seguretat i salut                                               

Mitjans i elements necessaris en materia de seguretat i salut per la correcta execució de les obres
segons la normativa v igent i les ordres del coordinador de seguretat i salut i la DF, incloent casetes
de vestuari i menjador, WC o l'habilitació de recintes ex istents per a sanitaris, tancament de l'obra,
porta accès de l'obra, proteccions col.lectives i epi's corresponents, etc....

1,00
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CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 01 NOTA AMIDAMENTS I  PRESSUPOST                                    

01.01 u   Nota Amidament i Pressupost                                     

NOTA:
A totes les partides que formen aquests amidaments i pressupost estan incloses les despeses dels
mitjans auxiliars necessaris per realitzar les tasques, despeses dels mitjans de mà d'obra i els cos-
tos indirectes, així com la tramitació davant els organismes corresponents i el seu cost per la ins-
tal.lació i utilització dels mitjans aux iliars.
Les partides es pressuposten totalment acabades.
S'inclou la realització de plantilles (si fos necessari) per a la realització posterior d'elements, així com
aportar mostres de pav iments, alicatats, etc.. per l'aprovació per part de la propietat i DF.
Les mides són aproximades, abans de realitzar cap element s'han de pendre les reals a obra

1,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 01 NOTA AMIDAMENTS I  PRESSUPOST................................................................................ 0,00
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CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 02 ENDERROCS, DESMUNTATGES I  GESTIÓ DE RESIDUS                     

SUBCAPITOL 02.01 ENDERROCS I DESMUNTATGES                                        

02.01.01 u   Neteja d'elements varis cel ras ceràmic                         

Neteja d'elements i material vari sobre cel ras ceràmic:
-Dipòsit porcelana esmaltada d'inodor (2 unitats)
-Blocs de totxana
-Conductes varis
-Guix, paper, etc...

1,00 47,40 47,40

02.01.02 m2  Arrencada cel ras plaques guix, suport, m.man.,càrrega manual   

Arrencada de cel ras de plaques guix registrables i de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor. S'inclou l'enderroc de cortiner amb finestra en zona carteria.

17,85 4,81 85,86

02.01.03 m2  Enderroc cel ras+entram.sup.,m.manuals,càrr.man.                

Enderroc de cel ras ceràmic i entramat de suport, incloent la tabica ceràmica de 50 cm d'alçada i el
registre, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

9,50 4,74 45,03

02.01.04 m2  Repicat arreb.,mort.ciment,m.man.,càrrega manual                

Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre ca-
mió o contenidor

68,68 11,38 781,58

02.01.05 m2  Repicat enguix.,m.man.,càrrega manual                           

Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

19,30 7,58 146,29

02.01.06 m2  Arrencada recresc.pavim. mort.ciment,<=5cm,m.man.,càrrega manual

Arrencada de recrescut del pav iment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans ma-
nuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

31,45 11,38 357,90

02.01.07 m2  Arrencada pavim. ceràmic,m.man.,càrrega manual                  

Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o con-
tenidor

34,45 5,68 195,68

02.01.08 m2  Arrencada pavim. sintètic,m.man.,càrrega manual                 

Arrencada de paviment sintètic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o conte-
nidor

20,00 5,68 113,60

02.01.09 m   Arrencada sòcol ceràm./pedra,m.man.,càrrega manual              

Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

31,80 1,14 36,25

02.01.10 u   Enderroc de banys                                               

Enderroc de banys on s'inclou enderroc de pav iments, alicatats, sanitaris, lavabos, aixetes, dispen-
sadors, accessoris, reixes, miralls i qualsevol element del bany, aix í com les instal.lacions ex is-
tents, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Superfícies dels banys:
Bany 1:         3,88 m2
Bany 2  4.47 m2

1,00 339,33 339,33

02.01.11 u   Arrencada full+bastim. porta int.,m.man.,càrr.man.              

Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor. Inclou frontisses, manetes i rètols
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PRESSUPOST
Ajuntament Terrassa, Carteria                                   

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

6,00 3,80 22,80

02.01.12 u   Arrencada full+bastim. acer finestra arce,m.man.,càrr.man.      

Arrencada de full i bastiment definestra d'acer amb vidre amb mitjans manuals i càrrega manual so-
bre camió o contenidor, deixant els paraments i sostre en perfectes condicions per a rebre el nou re-
vestiment, pintat o la nova fusteria

3,00 5,60 16,80

02.01.13 u   Arrencada reixa fusta ,m.man.,càrr.man.                         

Arrencada de reixa de reixa de fusta amb bastiment amb mitjans manuals i càrrega manual sobre ca-
mió o contenidor, deixant els paraments i sostre en perfectes condicions per a rebre el nou revesti-
ment, pintat o la nova reixa

2,00 5,68 11,36

02.01.14 m2  Enderroc envà ceràm.,g=5cm,m.man.,càrrega manual                

Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa so-
bre camió o contenidor. S'nclou tall del parament per independitzar amb paraments que es mantenen

11,73 5,50 64,52

02.01.15 m2  Enderroc paret tancam. totxana,g=10cm,a mà+mart.trenc.man.,càrre

Enderroc de paret de tancament de totxana de 10 cm de gruix , a mà i amb martell trencador manual i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. S'nclou tall del parament per independitzar amb
paraments que es mantenen

10,60 10,54 111,72

02.01.16 m2  Enderroc paret tancam. maó calat,g=15cm,a mà+mart.trenc.man.,càr

Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix , a mà i amb martell trencador ma-
nual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. S'nclou tall del parament per independitzar
amb paraments que es mantenen

18,56 12,65 234,78

02.01.17 m   Demuntatge de lateral mampara alumini,m.man.càrrega manual      

Desmuntatge de lateral de mampara d'alumini d'alçada 2.55 m amb v idre mitjans manuals manual i
càrrega manual sobre camió o contenidor

1,35 76,88 103,79

02.01.18 u   Arrencada instal.lació elèctric ,p/unit.100m2 sup.in            

Arrencada  d'instal·lació elèctrica (quadre elèctric, cablejat, tubs encastats, superficials, accessoris,
mecanismes, lluminàries, detectors de presència, etc...) necessaris per la reforma,  per a cada unitat
de 100 m2 de superfície serv ida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre ca-
mió o contenidor

1,00 130,72 130,72

02.01.19 u   Arrencada instal.lació detecció incendis ,p/unit.100m2 sup.in   

Arrencada  d'instal·lació de detecció d'incendis (cablejat, tubs encastats, superficials, accessoris, de-
tectors) necessaris per la reforma,  per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·la-
ció, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

1,00 87,15 87,15

02.01.20 u   Desmuntage instal·lació sanejament                              

Desmuntatge de la xarxa de sanjemanet existent per a evacuació de banys, neteja i sistema de cli-
matització formada per conductes de PVC de diàmetre 40-50-63-90-110-125-160 mm segons docu-
mentació gràfica, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.

1,00 113,76 113,76

02.01.21 u   Desmuntat unitat int.,suports sist.aire.cond. tipus consola,m.ma

Desmuntatge d'unitat interior i suports de sistema d'aire condicionat tipus consola, amb mitjans ma-
nuals i aplec en obra per a posterior muntatge, incloent connexions amb unitat exterior, elèctrica i de
sanejament

1,00 79,20 79,20
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CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

TOTAL SUBCAPITOL 02.01 ENDERROCS I DESMUNTATGES .... 3.125,52

SUBCAPITOL 02.02 GESTIÓ DE RESIDUS                                               

02.02.01     NOTA GESTIÓ                                                     

NOTA:
La quantitat de residus de construcció són estimatives, queda inclòs en el pressupost la gestió de re-
sidus i terres de tota l'obra durant tot el procès, la càrrega sobre camió o contenidor, el transport a
abocador autoritzat i les taxes corresponents.
L'excavació i el transport està càlculat sobre perfil, no s'ha tingut en compte l'esponjament de les ter-
res

1,00 0,00 0,00

02.02.02 m3  Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,conte

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb conteni-
dor de 5 m3 de capacitat

30,00 19,80 594,00

02.02.03 m3  Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon inclòs(LLEI 8/2008

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 1,15 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (OR-
DEN MAM/304/2002)

30,00 15,27 458,10

02.02.04 m3  Deposició controlada centre selec.+transf.,residus plàstic no es

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de plàstic no especials amb una
densitat 0,07 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

2,00 0,00 0,00

02.02.05 m3  Deposició controlada centre selec.+transf.,residus fusta no espe

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de fusta no especials amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

2,00 4,18 8,36

02.02.06 m3  Deposició controlada centre selec.+transf.,residus paper/cartró 

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de paper i cartró no especials
amb una densitat 0,07 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

2,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPITOL 02.02 GESTIÓ DE RESIDUS ....................... 1.060,46

TOTAL CAPITOL 02 ENDERROCS, DESMUNTATGES I GESTIÓ DE RESIDUS............................................... 4.185,98
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CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 03 TANCAMENTS I  DIVISÒRIES                                         

03.01     NOTA TANCAMENTS INTERIORS                                       

NOTA
Els forats entre 4 i 8 m2 es descompta el 50%  de la superficie del forat.
Forats superiors a 8 m2, es descompta el 100%  del forat.

1,00 0,00 0,00

03.02 m2  Paret divi.recolzada,14cm,maó calat,HD,I,UNE-EN 771-1,290x140x10

Paret div isoria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter mix t 1:2:10 amb ciment CEM II.
Inclou p.p. formació de llindes armades de formigó prefabricat o ceràmiques, retacat superior amb for-
jat amb morter pobre o guix,  subministrament i col·locació  peces especials, entregues i rejuntat de
juntes

19,44 33,51 651,43

03.03 m2  Paredó recolzat divis.10cm,totxana 290x140x100mm,LD,I UNE-EN 771

Paredó recolzat div isori de 10 cm de gruix , de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, se-
gons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10. Inclou p.p. formació
de llindes armades de formigó prefabricat, lligades amb parament existent,  subministrament i col·lo-
cació de premarcs, peces especials, entregues i retacat de junta superior  amb morter pobre o guix

4,73 20,90 98,86

03.04 m2  Trasdossat  format llates verticals+aillament +munt+2plaque     

Trasdossat format per llates de pi tractades de 20x20 mm cada 400 mm, aïllament multicapa Actis
Hcontrol HYBRID subjectat a llates, y  trasdossat amb perfileria omega d'acer galvanitzat horitzontal
subjectada a llates de fusta i doble placa de guix  laminar de 12,5 mm de gruix . Inclosa part propor-
cional de trobament entre marcs, envans, remats, rejuntats amb pasta i cinta per juntes, cargols, fixa-
cions, banda acústica en tot el perímetre dels perfils perimetrals, pav iment, parets i sostre.
També queden incloses totes les perforacions per pas d'instal·lacions, caixes de registres i mecanis-
mes, punts de llum, pas per suport de material sanitari, etc...que s'hauran de segellar amb llana de
roca i dues  plaques Knauf de Standard de 12,5mm. Totalment acabat per pintar.
Inclou tots els reforços de perfileria necessaris per penjar penjadors, armaris, pissarres i prestatgeries
segons instruccions de la DF.
Tots els materials instal.lats segons indicacions del fabricant.

29,75 29,55 879,11

TOTAL CAPITOL 03 TANCAMENTS I DIVISÒRIES ............................................................................................. 1.629,40
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CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 04 REVESTIMENTS                                                    

04.01 m2  Arrebossat reglejat,vert.int.,h<3m,morter ciment 1:4,remolinat  

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra, remolinat. Inclou l'apilcació a les zones de canv i de material de malla de
fibra de v idre adherida amb ciment cola weber-col Flex

90,95 18,62 1.693,49

04.02 m2  Enguixat reglejat,vert.int.h>3m,B1,lliscat C6                   

Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a menys de 3,00 m d'alçària, amb guix  B1, acabat
lliscat amb guix  C6 segons la norma UNE-EN 13279-1. Inclou l'aplicació a les zones amb canvi de
material de malla de fibra de v idre adherida amb ciment cola weber-col Flex i en zones amb formigó
aplicació de pont unió de guix , així com la unió entre guix  ex istent i nou

27,38 13,26 363,06

04.03 m2  Enguixat reglejat,horit.int.h<3m,B1,lliscat C6                  

Enguixat reglejat sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màx im, amb guix  B1,
acabat lliscat amb guix  C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

3,50 12,11 42,39

04.04 pa  Reparacio puntual enguixat,vert.int.h>3m,B1,lliscat C6          

Reparació puntual enguixat existent sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb
guix  B1, acabat lliscat amb guix  C6 segons la norma UNE-EN 13279-1. Inclou l'aplicació a les zo-
nes amb canvi de material de malla de fibra de v idre adherida amb ciment cola weber-col Flex  i en
zones amb formigó aplicació de pont unió de guix.

1,00 175,00 175,00

04.05 m2  Enrajolat vert.int.,h<=3m,raj.esmalt.mat,preu alt,16-25p/m2,col.

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat
20x20 cm, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

89,90 22,98 2.065,90

04.06 m2  Cel ras regist.PGL acabat Rockfon Blanka,600x600mm g=12,5mm,    

Cel ras registrable  Rockfon Blanka de plaques de guix  laminat acabat amb perforacions agrupades,
600x 600 mm i 20 mm de gruix  amb classe d'absorció acústica D segons la UNE-EN ISO 11654 ,
sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat semiocult format per perfils principals amb for-
ma de T-15 col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , amb
perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm , per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim

25,00 37,45 936,25

04.07 m2  Cel ras regist.PGL amb acabat llis,600x600mm g=12,5mm,(igual ex)

Cel ras registrable de plaques de guix  laminat amb acabat llis (igual a l'ex istent), 600x 600 mm i 12,5
mm de gruix  , sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat semioculta format per perfils
principals amb forma de T-15  col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió
cada 1,2 m , amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm , per a una alçària
de cel ras de 4 m com a màx im.
S'hauran d'aportar mostres

7,80 32,27 251,71

04.08 ml  Adaptació cel ras existent regist.PGL amb acabat llis,600x600mm 

Adaptació  de cel ras existent registrable per a modificació per reforma, de plaques de guix  laminat
amb acabat llis , 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix  , sistema desmuntable amb estructura d'acer gal-
vanitzat semioculta format per perfils principals amb forma de T-15  col·locats cada 1,2 m i fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , amb perfils secundaris col·locats formant retícula
de 600x 600 mm , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

6,35 30,10 191,14
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CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

04.09 ml  Formació cortiner cel ras plaques continu de guix laminar       

Formació de cortiner, amb plaques continues de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de
12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per
perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim

3,50 33,40 116,90

04.10 m2  Pint.vert.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.         

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat. Color a definir per la propietat, parets i sostres de diferent color

112,73 4,47 503,90

04.11 m2  Pint.horitz.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.       

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segellado-
ra i dues d'acabat. Color a definir per la propietat, parets i sostres de diferent color

5,25 5,14 26,99

04.12 u   Pintat porta fusta,esmalt sint.,1segelladora+2acab. 80x210 cm   

Pintat de porta cega de fusta de 80x210 cm, marcs i emmacarcaments, a l'esmalt sintètic, amb una
capa segelladora i dues d'acabat, incloent cantells de la porta

4,00 13,90 55,60

TOTAL CAPITOL 04 REVESTIMENTS................................................................................................................... 6.422,33
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CAPITOL 05 PAVIMENTS                                                       

05.01     NOTA PAVIMENTS                                                  

NOTA REVESTIMENTS
No s'han tingut en compte les mermes dels materials

1,00 0,00 0,00

05.02 m2  Capa net.+anivell.,g=3cm,mort.ciment 1:8                        

Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix , amb morter de ciment 1:8

34,60 7,02 242,89

05.03 m2  Aïllament PAVATEX Pavapor,g=22mm,densitat 135kg/m3              

Aïllament de fibres de fusta Pavapor de PAVATEX per a aïllament per a pav iment de 22 mm de
gruix, densitat 135Kg/m3 i conductiv itat tèrmica 0.038 W/mK

25,00 13,71 342,75

05.04 m2  Paviment int.gres porcel.premsat peces 30x30 cm                 

Pav iment interior de rajola de gres porcel.làmnic premsat de peces 30x30 cm (igual a l'ex istent),
col·locat a l´estesa amb morter adhesiu flexible weber col flex-super C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada elàstica CG1 (UNE-EN 13888)

9,60 31,91 306,34

05.05 m2  Parq.flo.sintètic,C5.,cl.33,llarg.=1190-1800mm,am               

Parquet flotant amb posts multicapa sintètics per resistencia clase C5, classe 33 (UNE-EN 13329),
de 1190 a 1800 mm de llargària, de 180 a 200 mm d'amplària, 7 mm de gruix , amb base de tauler de
fibres d'alta densitat, amb unió a pressió, col·locat sobre làmina de polietilè expandit de 3 mm

25,00 27,09 677,25

05.06 m   Sòcol formigó polimeric,Trus-plas.,h=7cm,col.adhes.rajola C1,beu

Sòcol de formigó polimeric, de 7 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1
(UNE-EN 12004), rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) i rejuntat horitzontal amb parament
amb massilla pintable.

51,30 6,88 352,94

05.07 m   Sòcol fusta roure envern.,h=10cm,col.+tacs+carg.                

Sòcol de fusta de roure envernissada, de 10 cm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols

25,00 7,14 178,50

05.08 ml  Adequació paviment int.gres existent                            

Adequació de paviment interior de rajola de gres ex istent degut a la reforma, ex tracció, talli de la pe-
ça afectada i col.locació de la mateixa morter adhesiu flexible weber col flex-super C1 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada elàstica CG1 (UNE-EN 13888). Inclou la instal.lació de junta entre pa-
viments Schlüter Deco-MC

6,20 14,41 89,34

05.09 u   Adequació sòcol rajola gres existent                            

Adequació de sòcol de rajola de gres existent degut a la reforma, ex tracció i tall de la peça afectada i
col.locacío  amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888)

2,00 6,88 13,76

TOTAL CAPITOL 05 PAVIMENTS .......................................................................................................................... 2.203,77
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CAPITOL 06 FUSTERIA EXTERIOR INTERIOR                                      

06.01 u   Adaptació de mampara alumini bany-sala                          

Adaptació de mampara existent degut al desmuntatge d'un tram lateral, desmuntatge, adaptació i
muntatge, inclòs l'aportació de peces necessàries per la correcta adaptació i muntatge en obra

1,00 192,20 192,20

06.02 u   Modificació de mampara alumini carteria                         

Modificació de mampara existent  per a canv i de situació de porta segons documentació gràfica, amb
el desmuntatge de tot el conjunt i redistribució d'elements, inclòs l'aportació de  peces necessàries per
la correcta adaptació i muntatge en obra

1,00 384,41 384,41

06.03 u   Finestra alumini lacat ,trenc.pont tèrmic,1osbat.90x110 cm (F1) 

Finestra d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic color a definir per la DF, col·locada sobre bas-
timent de base, amb una fulla oscil.lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 90x110 cm, classifica-
ció mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210. Amb env idriament laminar traslúcid amb cambra 3+3+-16-3+3 mm de gruix .
Inclou premarc d'alumini amb els suports per collar a l'obra, ferratges, mecanismes, peces especials,
accessoris necessaris i l'acabat segellat perimetral de tota la fusteria amb escuma de poliuretà i mas-
silla acrílica. Tots els elements exteriors, com  frontisses i més elements ex teriors seran del mateix
color que la fusteria.

1,00 436,16 436,16

06.04 u   Finestra alumini lacat ,trenc.pont tèrmic,1osbat.60x45 cm (F2)  

Finestra d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic color a definir per la DF, col·locada sobre bas-
timent de base, amb una fulla oscil.lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 60x45 cm, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210. Amb env idriament laminar traslúcid amb cambra 3+3+-16-3+3 mm de gruix .
Inclou premarc d'alumini amb els suports per collar a l'obra, ferratges, mecanismes, peces especials,
accessoris necessaris i l'acabat segellat perimetral de tota la fusteria amb escuma de poliuretà i mas-
silla acrílica. Tots els elements exteriors, com  frontisses i més elements ex teriors seran del mateix
color que la fusteria.

1,00 359,94 359,94

06.05 u   Reixa lamel.les alumini lacat, bastiment 90x110 cm              

Reixa de lamel.les horitzontals fixes d'alumini lacat amb bastiment ancorats a parament de dimen-
sions aproximades 90x110 cm

1,00 152,25 152,25

06.06 u   Reixa lamel.les alumini lacat, bastiment 60x45 cm               

Reixa de lamel.les horitzontals fixes d'alumini lacat amb bastiment ancorats a parament de dimen-
sions aproximades 60x45 cm

1,00 106,02 106,02

06.07 m2  Fuster.int.,DM+melamina,80x210cm,bast.+1bat.+tapajunts fusta+gal

Fusteria interior, amb porta de 35 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana
de 8 mm de gruix xapades amb melamina, estructura interior de fusta, d'una llum de bastiment apro-
ximada de 80x210 cm, amb bastiment, fulla batent, tapajunts de fusta, galze, manetes, frontisses i
element de tancament interior. Tota la ferramenta en acer inox idable

3,00 154,11 462,33
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06.08 m2  Fuster.int.,DM+melamina,80x210cm,bast.+1cor.+tapajunts fusta+gal

Fusteria interior, amb porta de 35 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana
de 8 mm de gruix xapades amb melamina, estructura interior de fusta, d'una llum de bastiment apro-
ximada de 80x210 cm, amb bastiment, fulla corredissa, tapajunts de fusta, galze, manetes, frontisses
i element de tancament interior. Tota la ferramenta en acer inoxidable
Guia v ista per a fulla  de corredissa,  ancorada a forjat o llosa ecala amb tacs químics, tot el sistema
per poder suportar el pes de la porta. I tapeta d'alumini per ocultar guia de fulla corredissa
Emmarcament perimetral de porta amb fusta de MDF de 18 cm de gruix i 17 cm d'amplada total

1,00 185,98 185,98

TOTAL CAPITOL 06 FUSTERIA EXTERIOR INTERIOR....................................................................................... 2.279,29
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CAPITOL 07 INSTAL.LACIONS                                                  

SUBCAPITOL 07.01 INSTAL.LACIÓ DE SANEJAMENT                                      

07.01.01 ud  Xarxa sanejament Bany 1                                         

Xarxa de sanejament d'evacuació estanca de Bany 1 segons documentació gràfica, formada per dos
lavabos i inodor amb tub de PVC, de diàmetres corresponents segons CTE (40-50-110-125 mm),
fins a baixant o instal·lació existent, incloses les peces especials, connexions estanques amb apa-
rells sanitaris, accessoris, colzes, peces en T, unions roscades, sifons, i tots els elements necessa-
ris per la correcta instal·lació fins a baixant general.

1,00 275,00 275,00

07.01.02 ud  Xarxa sanejament Bany 2                                         

Xarxa de sanejament d'evacuació estanca de Bany 2 segons documentació gràfica, formada per un
lavabo, inodor amb tub de PVC, de diàmetres corresponents segons CTE (40-50-110-125 mm), fins
a baixant o instal·lació ex istent, incloses les peces especials, connexions estanques amb aparells
sanitaris, accessoris, colzes, peces en T, unions roscades, sifons, i tots els elements necessaris per
la correcta instal·lació fins a baixant general.

1,00 211,01 211,01

07.01.03 ud  Xarxa sanejament Neteja                                         

Xarxa de sanejament d'evacuació estanca de Neteja segons documentació gràfica, formada per abo-
cador amb tub de PVC, de diàmetres corresponents segons CTE (40-50 mm), fins a baixant o ins-
tal·lació ex istent, incloses les peces especials, connex ions estanques amb aparells sanitaris, acces-
soris, colzes, peces en T, unions roscades, sifons, i tots els elements necessaris per la correcta ins-
tal·lació fins a baixant general.

1,00 75,05 75,05

07.01.04 ud  Xarxa sanejament sistema climatització                          

Xarxa de sanejament d'evacuació estanca de sistema climatizació carteria segons documentació grà-
fica, formada per unitats de climatització amb tub de PVC, sifó en la sortida de cada una de les uni-
tats de clima interior, de diàmetres corresponents segons CTE (40-50-63 mm), fins a baixant o ins-
tal·lació ex istent, incloses les peces especials, connex ions estanques, accessoris, colzes, peces en
T, unions roscades, sifons, i tots els elements necessaris per la correcta instal·lació fins a baixant ge-
neral.
Inclou al reconducció de la xarxa existent segons nou fals sostre i connex ió de les unitats de climatit-
zació

2,00 95,68 191,36

07.01.05 ud  Adaptació xarxa sanejament Neteja                               

Adaptació xarxa de sanejament d'evacuació estanca de Neteja per trasllat de connex ió formada per
tub de PVC de diàmetre 40-50 mm, fins a baixant o instal·lació existent, incloses les peces espe-
cials, connex ions estanques amb aparells sanitaris, accessoris, colzes, peces en T, unions rosca-
des, sifons, i tots els elements necessaris per la correcta instal·lació fins a baixant general.

1,00 53,24 53,24

07.01.06 m   Clavegueró PVC-U paret massissa,B,DN=200mm,penj.sostr.          

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 200 mm, penjat al sostre, incloses les peces especials, accessoris, petit material,
unions estanques, colzes i fixat mecànicament amb abraçadores amb barra roscada i junta elastomè-
rica per absorció de v ibracions

7,00 37,56 262,92

07.01.07 m   Clavegueró PVC-U paret massissa,B,DN=160mm,penj.sostr.          

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 160 mm, penjat al sostre, incloses les peces especials, accessoris, petit material,
unions estanques, colzes i fixat mecànicament amb abraçadores amb barra roscada i junta elastomè-
rica per absorció de v ibracions

8,00 30,24 241,92
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07.01.08 m   Clavegueró PVC-U paret massissa,B,DN=125mm,penj.sostr.          

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 125 mm, penjat al sostre, incloses les peces especials, accessoris, petit material,
unions estanques, colzes i fixat mecànicament amb abraçadores amb barra roscada i junta elastomè-
rica per absorció de v ibracions

5,00 24,25 121,25

07.01.09 m   Clavegueró PVC-U paret massissa,B,DN=50mm,penj.sostr.           

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 50 mm, penjat al sostre, incloses les peces especials, accessoris, petit material,
unions estanques, colzes i fixat mecànicament amb abraçadores amb barra roscada i junta elastomè-
rica per absorció de v ibracions

4,00 15,65 62,60

07.01.10 m   Clavegueró PVC-U paret massissa,B,DN=40mm,penj.sostr.           

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 40 mm, penjat al sostre, incloses les peces especials, accessoris, petit material,
unions estanques, colzes i fixat mecànicament amb abraçadores amb barra roscada i junta elastomè-
rica per absorció de v ibracions

3,00 14,25 42,75

07.01.11 ud  Connexió xarxa sanejament amb existent                          

Connexió de nova instal.lació de sanejament amb xarxa existent, amb conducte PVC-U de paret
massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1

1,00 53,24 53,24

TOTAL SUBCAPITOL 07.01 INSTAL.LACIÓ DE SANEJAMENT.... 1.590,34

SUBCAPITOL 07.02 INSTAL.LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ                                   

07.02.01 u   NOTA CLIMATITZACIÓ                                              

NOTA CLIMATITZACIÓ:
Els treballs han de ser realitzats per l'empresa mantenidora de l'Ajuntament de Terrassa.

0,00 0,00 0,00

07.02.02 pa  Instal.lació climatització                                      

Instal.lació del sistema de climatització, connexionat amb línea elèctrica i conductes d'aigua o refrige-
rant, silentblocks de subjecció de maquinaria, sistema de desguàs,  posada en marxa, proves de
verificació d'instal.lació, així com tot el material necessari per la seva correcta instal.lació

1,00 465,50 465,50

07.02.03 u   Muntatge unitat cassete existent                                

Muntatge d'unitat cassete ex istent prov inent d'aplec d'obra en fals sotre, amb connexionat amb xarxa
elèctrica i conductes aigua o refrigerant i xarxa de desguàs , sistema de subjecció a forjat amb silent-
blocks i connex ió a desguàs

1,00 181,26 181,26

07.02.04 u   Unitat interior.cassette,3,8kW,E=1,5kW,COP=2,5,230V,1           

Unitat interior de climatització cassete, amb ventilador centrífug, termòstat, de 4 v ies de sortida d'aire,
de 3,8 kW de potència frigorífica, d'1,5 kW de potència elèctrica total absorbida i un COP=3, amb ali-
mentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R407c o R410a,
col·locat en cel ras amb  sistema de subjecció a forjat amb silentblocks i connex ió a desguàs.
Condicionador connectat a sistema centralitzat així com el seu termòstat.

1,00 1.084,03 1.084,03

TOTAL SUBCAPITOL 07.02 INSTAL.LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 1.730,79
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SUBCAPITOL 07.03 INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICITAT, DADES I ENLLUMENAT                   

07.03.01     NOTA ELECTRICITAT, DADES I ENLLUMENAT                           

NOTA:
Tots els mecanimes inclouen la caixa del mecanismes, el propi mecanismes, el marc, la  col.locació
encastada en parament i la connex ió elèctrica, deixant-lo en funcionament.
Instal.lació segons documentació gràfica de projecte.
DADES
La instal.lació de dades ha de ser realitzada per l'empresa mantenidora de l'Ajuntament de Terrassa.

1,00 0,00 0,00

07.03.02 u   Interruptor,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,encastat

Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

4,00 10,01 40,04

07.03.03 u   Detector presència dual                                         

Deterctor de presència Dual, amb tecnològia PIR i US

4,00 19,09 76,36

07.03.04 m   Canal Unex Canal 93, 50x80mm ref 93020-03 ral 9006              

Canal Unex model Canal 93 1 tapa 50x80 en U23X, referència 93020-03, color ral 9006, muntada
superficialment

25,80 38,75 999,75

07.03.05 u   Presa corrent,tipus univ.(2P+T),16A/250V, Unex Eunea Unica      

Presa de corrent per a Canal 93 d'Unex, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, Eu-
nea Unica, col.locada en canal, color Ral 9006

24,00 10,58 253,92

07.03.06 u   Presa corrent,tipus u.(2P+T),16A/250V, Unex Eunea Unica  Vermell

Presa de corrent per a Canal 93 d'Unex de color vermell, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T),
16 A 250 V, Eunea Unica, col.locada en canal, color Ral 9006

11,00 10,58 116,38

07.03.07 u   Presa corrent,tipus univ.(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu alt,encasta

Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa,
preu alt, encastada

3,00 10,16 30,48

07.03.08 u   Presa senyal,tipus univ.,RJ45 doble,cat.5e F/UTP,despl.aïlla.,a/

Presa de senyal de veu i dades  amb connector RJ45 doble, categoria 7e F/UTP, amb connex ió per
desplaçament de l'aïllament, mòdel Mosaic 45 d'Unex color Ral 9006, instal.lat en Canal 93 d'Unex.
Instal.lació per empresa mantenidora de l'Ajuntament de Terrassa

19,00 24,56 466,64

07.03.09 u   Downlight encast.led, HAT EH24 LED.llumin.=2400lm BL            

Llum decratiu encastable tipus downlight amb leds HAT EH24 d'aïllament classe II , cos alumini i v i-
dre semitransparent, amb grau de protecció IP 54, col·locat encastat

5,00 59,58 297,90

07.03.10 u   Pantalla Normalit model Nassel NS34 LED, 36w, 4000K, BN         

Pantalla decorativa encastable e 60x60 cm, model Nassel NS34 Led de Normalit, 36W, 4000K, d'a-
ïllament classe II , cos alumini i v idre semitransparent, amb grau de protecció IP 54, col·locat encas-
tat

8,00 135,00 1.080,00

07.03.11 u   Llum emerg.led, Diana Flat Led ,classe II,70lúmens,encastada    

Llum d'emergència no permanent amb làmpada led model Diana Flat de Zemper,   amb grau de pro-
tecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux  aprox imat de 70 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rec-
tangular amb difusor i cos de policarbonat, col·locat encastat

5,00 23,66 118,30
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07.03.12 u   Llum emerg.led, Diana Flat Led ,classe II,70lúmens,superficie   

Llum d'emergència no permanent amb làmpada led model Diana Flat de Zemper,   amb grau de pro-
tecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux  aprox imat de 70 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rec-
tangular amb difusor i cos de policarbonat, col·locat superficialment

1,00 21,15 21,15

07.03.13 u   Llum decoratiu led superficie 19W                               

Llum decoratiu Led de superficie amb una vida útil de 50000 h, forma circular, 19 W de potència, òpti-
ca d'alumini especular amb UGR=19, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, equip elèctric no regulable, d'a-
ïllament classe II , cos alumini i v idre transparent, amb grau de protecció IP 54, col·locat de superfi-
cie

1,00 59,58 59,58

07.03.14 u   Instal.lació elèctrica, dades i enllumenat dels elements        

Instal.lació elèctrica, dades i enllumenat dels elements que es detallen en aquest capítol, adaptant les
linees elèctriques actuals a la superfície, amb trasllat de quadre secundari situat actualment en passa-
dís i format per dos capses  i un magnetotèrmic diferencial de 40 A i 0,030A. La instal.lació es realit-
zarà complint el REBT i les seves modificacions, inclou: tubs corrugats, cablejat elèctric segons sec-
cions del REBT, fins a punts de servei, i modificacions, caixes de derivació, caixes dels mecanis-
mes, transformadors de corrents, fusibles i el material necessari per la correcta instal.lació, tot muntat,
realització de les proves corresponents, posada en servei, butlletí elèctric i la legallització de la ins-
tal.lació.
Les noves línies elèctriques a instal.lar s'hauran de connectar al quadre secundari de planta situat
aproximadament a 30 m de longitud de la zona de reforma.
Les tomes RJ45 s'hauran de cablejar fins al Rack de planta situat a aprox imadament 65 m de longi-
tud per canal ex istent en fals sostre. El cablejat amb cable de caterigoria 7 s'haura de realitzar per
l'empresa mantenidora d'aquesta instal.lació amb la realització de les proves corresponents

1,00 1.450,00 1.450,00

07.03.15 u   Adaptació sistema obertura portes automàtiques                  

Adaptació del sistema d'obertura de les portes automàtiques format per dos mecanismes situats a la
zona de carteria, on s'inclou la nova ubicació de cada un dels mecanismes segons nova distribució
de carteria i segons plànols d'instal.lacions

1,00 285,00 285,00

TOTAL SUBCAPITOL 07.03 INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICITAT,
DADES I ENLLUMENAT...................................................................

5.295,50

9 de febrer de 2017  Pàgina 14



PRESSUPOST
Ajuntament Terrassa, Carteria                                   

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

SUBCAPITOL 07.04 INSTAL.LACIÓ LAMPISTERIA                                        

07.04.01     NOTA LAMPISTERIA                                                

NOTA:
Es pressuposta la instal.lació totalment acabada,  instal.lació encastada en paraments i en superficies
per zones de fals sostres habilitades, inclou petit material, aiïllament de conductes, corrugats, acces-
soris, vàlvules, i tot el material necessari per la correcta instal.lació, proves de servei, posada en
marxa i el butlletí/legalització corresponent.
Instal.lació segons documentació gràfica de projecte.

1,00 0,00 0,00

07.04.02 u   Instal.lació general lampisteria                                

Instal.lació general de lampisteria segons documentació gràfica i adeqüada a instal.lació existent,
amb tub de polietilé d'alta densitat de designació PE 100 de 12-16-20-25-32-50 mm de diàmetre, de
10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2 2, connectat a pressió encastat en pa-
rament o penjat per fals sostre mitjançant abraçadora metàl.lica amb barra roscada i abraçadora amb
banda elàstomerica de pressió. I part proporcinal de petit material, així com peces especials pel seu
correcte muntatge. Cada recinte portarà la seva clau de tall encastada en parament.

1,00 458,00 458,00

07.04.03 u   Instal.lació lampisteria bany 1                                 

Instal.lació de lampisteria de bany 1 per alimentació de lavabo (tub 12mm diàmetre) i inodor (tub 12
mm de diàmetre),   amb tub de polietilè reticulat de 12-20 mm de diàmetre,  i col.lector de 20-25-32
mm de diàmetre, diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO
15875-2, connectat a pressió i col·locat empotrat en envà ceràmic, amb claus de pas per a cada ele-
ment i claus de pas per a recinte. Inclou el petit material, aix í com peces especials pel seu correcte
muntatge.
El tubs aniran sobre tub corrugat de color blau l'aigua freda i portaran aïllament tèrmic Armaflex de
10-12,5-19 mm, segons l'espessor del parament.

1,00 414,88 414,88

07.04.04 u   Instal.lació lampisteria bany 2                                 

Instal.lació de lampisteria de bany 1 per alimentació de lavabos (tub 12mm diàmetre) i inodor (tub 12
mm de diàmetre),   amb tub de polietilè reticulat de 12-20 mm de diàmetre,  i col.lector de 20-25-32
mm de diàmetre, diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO
15875-2, connectat a pressió i col·locat empotrat en envà ceràmic, amb claus de pas per a cada ele-
ment i claus de pas per a recinte. Inclou el petit material, aix í com peces especials pel seu correcte
muntatge.
El tubs aniran sobre tub corrugat de color blau l'aigua freda i portaran aïllament tèrmic Armaflex de
10-12,5-19 mm, segons l'espessor del parament.

1,00 257,00 257,00

TOTAL SUBCAPITOL 07.04 INSTAL.LACIÓ LAMPISTERIA.......... 1.129,88
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PRESSUPOST
Ajuntament Terrassa, Carteria                                   

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

SUBCAPITOL 07.05 INSTAL.LACIÓ VENTILACIÓ                                         

07.05.01 u   Extractor monof.230V, ECOAIR DESIGN ECOWAT de S&P               

Extractor monofàsic per a 230 V de tensió ECOAIR DESIGN ECOWAT de S&P , de 100 m3/h de
cabal màx im d'aire, de pressió baixa i muntat en superficie

3,00 81,69 245,07

07.05.02 m   Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=110mm,g=0,5mm,mun

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 110 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

7,00 13,41 93,87

07.05.03 u   Reixeta intempèrie alum.anod.plat.+malla,200x200mm,aletes Z,fix.

Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de
200x200 mm, aletes en Z i fixada al bastiment

1,00 131,45 131,45

TOTAL SUBCAPITOL 07.05 INSTAL.LACIÓ VENTILACIÓ............ 470,39

SUBCAPITOL 07.06 INSTAL.LACIÓ CONTRAINCENDIS                                     

07.06.01 u   NOTA INSTAL.LACIÓ CONTRAINCENDIS                                

NOTA:
La instal.lació contraincendis la de realitzar l'empresa mantenidora de l'Ajuntament de Terrassa

1,00 0,00 0,00

07.06.02 u   Detector fums òptic,instal.conv.,UNE-EN 54-7,+base superfície,mu

Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7,
amb base de superfície, muntat superficialment

6,00 32,39 194,34

07.06.03 u   Adequació instal.lació contraincendis existent                  

Adeqüació d'instal.lació contraincendis ex istent per a modificació dels detectors existents als nous de
la reforma, amb programació de centraleta i posada en marxa

1,00 359,00 359,00

TOTAL SUBCAPITOL 07.06 INSTAL.LACIÓ CONTRAINCENDIS. 553,34

TOTAL CAPITOL 07 INSTAL.LACIONS ................................................................................................................ 10.770,24
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PRESSUPOST
Ajuntament Terrassa, Carteria                                   

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 08 APARELLS SANITARIS I COMPLEMENTS                                

08.01     NOTA SANITARIS                                                  

NOTA:
Els sanitaris seran model Victoria de Roca
Les aixetes seran de Tres

1,00 0,00 0,00

08.02 u   Lavabo mural porcell.,senz.,ampl.53-75cm,blanc,preu alt,col.mura

Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt,
col·locat amb suports murals

3,00 130,22 390,66

08.03 u   Inodor porcell.,vert.,blanc,preu alt,col.sob./pavim.            

Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc, preu alt, col·lo-
cat sobre el pav iment i connectat a la xarxa d'evacuació

2,00 154,88 309,76

08.04 u   Aixeta monocoman.p/lavab.,munt.s/taule.,cromat,preu alt,maniguet

Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets

3,00 95,24 285,72

08.05 m2  Mirall de lluna incolora g=3mm,col.adherit tauler fusta         

Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix de 50x70 mm, col·locat adherit sobre tauler de fusta

2,00 46,93 93,86

08.06 u   Dosif.vert.pàstic, 0.50 kg,col.fix.mecàniq                      

Dosificador de sabó vertical, capacitat d'0,50kg, de plàstic, amb visor de nivell de sabó i clau de se-
guretat , col·locat amb fixacions mecàniques

2,00 17,74 35,48

08.07 u   Dispens.paper rotlle p/eixugamans,290x310x190mm,col.fix.mecàniqu

Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans de plàstic Dino Sec, de dimensions 290 x 310 x
190 mm, col·locat amb fixacions mecàniques

2,00 27,92 55,84

08.08 u   Porta-rotlles plastic  p/encastar Dino roll mini                

Porta-rotlles de plàstic per encastar, Dino Roll Mini

2,00 10,54 21,08

08.09 u   Placa senyal.int.metac llisa,pictograma,15x15cm,suport,fix.mec. 

Placa de senyalització interior de metacrilat, amb pictograma, de 15x15 cm, amb suport, fixada me-
cànicament

2,00 12,49 24,98

TOTAL CAPITOL 08 APARELLS SANITARIS I  COMPLEMENTS........................................................................ 1.217,38
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PRESSUPOST
Ajuntament Terrassa, Carteria                                   

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 09 AJUDES DE PALETERIA                                             

09.01 pa  Ajudes ram paleteria per a instal.lacions                       

Partida alçada a justificar d'ajuts de ram de paleta a les instal.lacions i industrials. S'inclouen entre al-
tres els següents treballs:
- Descàrrega del material i transport a obra, fins a peu dels treballs.
- Realització de forats i regates per encastaments que siguin necessaris.
- Tapat de forats i regates. Els forats entre envans es taparan amb llana de roca, escuma de poliuretà
no rígida, i guix segons el parament.
- Connex ionat i segellat de tots els elements.
- Neteja, retirada de runes i escombraries a container o camió.

1,00 650,00 650,00

09.02 u   Forat sostre,D=5-20cm,amb taladr.diamant                        

Forat en sostre de diàmetre 5 a 20 cm realitzat amb màquina taladradora amb broca de diamant

10,00 21,62 216,20

09.03 u   Neteja final obra                                               

Neteja final obra per realitzar recepció per part de la propietat

1,00 235,60 235,60

TOTAL CAPITOL 09 AJUDES DE PALETERIA...................................................................................................... 1.101,80
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PRESSUPOST
Ajuntament Terrassa, Carteria                                   

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 10 CONTROL DE QUALITAT                                             

10.01 u   Mitja jornada p/prova estanquitat total, instal.evacuació       

Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total d'una instal·lació d'evacuació d'aigües resi-
duals i pluvials, segons DB-HS Secció 5, realitzat per laboratori homologat i redacció d'informe

1,00 460,00 460,00

TOTAL CAPITOL 10 CONTROL DE QUALITAT..................................................................................................... 460,00
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PRESSUPOST
Ajuntament Terrassa, Carteria                                   

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 11 SEGURETAT I  SALUT                                               

11.01 Pa  Seguretat i salut                                               

Mitjans i elements necessaris en materia de seguretat i salut per la correcta execució de les obres
segons la normativa v igent i les ordres del coordinador de seguretat i salut i la DF, incloent casetes
de vestuari i menjador, WC o l'habilitació de recintes ex istents per a sanitaris, tancament de l'obra,
porta accès de l'obra, proteccions col.lectives i epi's corresponents, etc....

1,00 360,00 360,00

TOTAL CAPITOL 11 SEGURETAT I  SALUT.......................................................................................................... 360,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 30.630,19
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RESUM DE PRESSUPOST
Ajuntament Terrassa, Carteria                                   

CAPITOL RESUM EUROS %

1 NOTA AMIDAMENTS I PRESSUPOST............................................................................................................ 0,00 0,00

2 ENDERROCS, DESMUNTATGES I GESTIÓ DE RESIDUS................................................................................ 4.185,98 13,67

-02.01 -ENDERROCS I DESMUNTATGES............................................................................ 3.125,52

-02.02 -GESTIÓ DE RESIDUS.............................................................................................. 1.060,46

3 TANCAMENTS I DIVISÒRIES........................................................................................................................ 1.629,40 5,32

4 REVESTIMENTS........................................................................................................................................... 6.422,33 20,97

5 PAVIMENTS................................................................................................................................................. 2.203,77 7,19

6 FUSTERIA EXTERIOR INTERIOR.................................................................................................................. 2.279,29 7,44

7 INSTAL.LACIONS........................................................................................................................................ 10.770,24 35,16

-07.01 -INSTAL.LACIÓ DE SANEJAMENT............................................................................. 1.590,34

-07.02 -INSTAL.LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ.......................................................................... 1.730,79

-07.03 -INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICITAT, DADES I ENLLUMENAT............................................. 5.295,50

-07.04 -INSTAL.LACIÓ LAMPISTERIA................................................................................... 1.129,88

-07.05 -INSTAL.LACIÓ VENTILACIÓ..................................................................................... 470,39

-07.06 -INSTAL.LACIÓ CONTRAINCENDIS........................................................................... 553,34

8 APARELLS SANITARIS I COMPLEMENTS..................................................................................................... 1.217,38 3,97

9 AJUDES DE PALETERIA.............................................................................................................................. 1.101,80 3,60

10 CONTROL DE QUALITAT............................................................................................................................. 460,00 1,50

11 SEGURETAT I SALUT................................................................................................................................... 360,00 1,18

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 30.630,19

13,00% Despeses Generals....................... 3.981,92

6,00% Benefici industrial.......................... 1.837,81

SUMA DE G.G. y  B.I. 5.819,73

21,00% I.V.A....................................................................... 7.654,48

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 44.104,40

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 44.104,40

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de QUARANTA-QUATRE MIL CENT QUATRE  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

Terrassa, a 09 de febrer de 2017.

El promotor                                                La direcció facultativa                                  
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Fons servei carteria. 

 
Servei carteria. 

 

 

 

 

 

 

 
Canvi de nivell fals sostre servei carteria. 

 
Porta d’accés servei carteria. 
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Porta d’accés servei carteria, i finestra. 

 
Finestra servei carteria. 

  
 

 

 

 

 

 

 
Interior fals sostre servei carteria.  

 
Interior del canvi de nivell fals sostre servei carteria. 
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Accés als banys.  

 
Canvi de paviment banys. 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

Pas sota escala zona banys. 
 

Banys. 
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Bany, i finestra tipus 1. 

 
Finestra tipus 2. 

  
 

 

 

 

 

 

 
Accés al soterrani, xarxa clavagueram.  

 
Soterrani. 
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ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 
IMPLANTACIÓ 

01 Situació i emplaçament 
 
DEFINICIÓ ARQUITÈCTONICA DE LA INTERVENCIÓ 

02 Estat actual:    planta soterrani i baixa 
03 Estat actual:    seccions 1 i 2 
04 Estat actual instal·lacions: planta soterrani i baixa 
05 Proposta:    planta soterrani i baixa 
06 Proposta:    seccions 1 i 2 
07 Enderroc/obra nova:  planta baixa, seccions 1 i 2 
08 Proposta instal·lacions:  planta soterrani i baixa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MEMÒRIA VALORADA PER A LA REFORMA INTERIOR DEL

SERVEI DE CARTERIA DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA

Arquitecte Tècnic
Situació:

Client:

Raval de Montserrat, núm. 14

08221 Terrassa (Barcelona) Mercè Peralvo i Ferrer

Data:

09/01/2017

Plànol Plànol n:Escala Referència

2016066

SITUACIÓ

EMPLAÇAMENT

Ajuntament de Terrassa

N

A3-E.1/500

0

A3-E.1/2000

0

EMPLAÇAMENT

N

SITUACIÓ

N

SOL URBÀ CONSOLIDAT

QUALIFICACIÓ E.9 SISTEMA D'EQUIPAMENTS COMUNITARIS

ÚS DOMINANT: EQUIPAMENT

105 15m

20 40 60m



SERVEI  CARTERIA

PAS

SALA

NETEJA

PASWC 1

WC 2

PATI
VENTILACIÓ

Fals sostre tipus:
Encadellat ceràmic
enguixat+estructura

Fals sostre tipus:
Guies vistes+plaques

QUADRE SUPERFICIES ÚTILS:
BANYS  11.10 m2
NETEJA        1.50 m2
SERVEI CARTERIA   19.60 m2
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA:
TOTAL SUPERFICIE A REFORMAR:   43.50m2

MEMÒRIA VALORADA PER A LA REFORMA INTERIOR DEL

SERVEI DE CARTERIA DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA

Arquitecte Tècnic
Situació:

Client:

Raval de Montserrat, núm. 14

08221 Terrassa (Barcelona) Mercè Peralvo i Ferrer

Data:

09/01/2017

Plànol Plànol n:Escala Referència

2016066

ESTAT ACTUAL:

PLANTES SOTERRANI i BAIXAAjuntament de Terrassa

N

A3-E.1/50

PLANTA BAIXA

0 0.50 1 2m

PLANTA SOTERRANI



P. SOTERRANI

P. BAIXA

Fals sostre tipus:
Encadellat ceràmic
enguixat+estructura

Fals sostre tipus:
Guies vistes+plaques

P. SOTERRANI

P. BAIXA

Fals sostre tipus:
Encadellat ceràmic
enguixat+estructura

Fals sostre tipus:
Guies vistes+plaques

MEMÒRIA VALORADA PER A LA REFORMA INTERIOR DEL

SERVEI DE CARTERIA DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA

Arquitecte Tècnic
Situació:

Client:

Raval de Montserrat, núm. 14

08221 Terrassa (Barcelona)

Data:

09/01/2017

Plànol Plànol n:Escala Referència

2016066

ESTAT ACTUAL:

SECCIONS 1 i 2Ajuntament de Terrassa

N

A3-E.1/50

SECCIÓ 2

0 0.50 1 2m

SECCIÓ 1

Mercè Peralvo i Ferrer
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SIMBOLOGIA SUMINISTRE D'AIGUA

PUNT DE CONSUM PER A AIGUA FREDA

TUB DE POLIETILÈ  PER A AIGUA EN
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SIMBOLOGIA i OBSERVACIONS

SIMBOLOGIA SANEJAMENT

PUNT DE DESGUÀS D'APARELL SANITARI

SIMBOLOGIA ELECTRICITAT / TELECOMUNICACIONS

PRESA XARXA

ENDOLL
INTERRUPTOR
PUNT DE LLUM APLIC
PUNT DE LLUM SOSTRE, 60X60mm, LED

SIMBOLOGIA i OBSERVACIONS

SIMBOLOGIA i OBSERVACIONS

SIMBOLOGIA i OBSERVACIONS

CANAL METÀL·LIC

BAIXANT DES DE CANAL METÀL·LICØ
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MEMÒRIA VALORADA PER A LA REFORMA INTERIOR DEL

SERVEI DE CARTERIA DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA

Arquitecte Tècnic
Situació:

Client:

Raval de Montserrat, núm. 14

08221 Terrassa (Barcelona)

Data:

09/01/2017

Plànol Plànol n:Escala Referència

2016066

ESTAT ACTUAL INSTAL·LACIONS:

PLANTES SOTERRANI i BAIXAAjuntament de Terrassa

N

A3-E.1/50

PLANTA BAIXA

0 0.50 1 2m

PLANTA SOTERRANI

Mercè Peralvo i Ferrer

PLANTA SITUACIÓ

QUADRE
ELÈCTRIC

RACK
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PAS
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QUADRE SUPERFICIES ÚTILS:
BANYS   7.60 m2
NETEJA       2.10 m2
SERVEI CARTERIA  24.50 m2
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA:
TOTAL SUPERFICIE REFORMADA:  43.50m2

MEMÒRIA VALORADA PER A LA REFORMA INTERIOR DEL

SERVEI DE CARTERIA DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA

Arquitecte Tècnic
Situació:

Client:

Raval de Montserrat, núm. 14

08221 Terrassa (Barcelona)

Data:

09/01/2017

Plànol Plànol n:Escala Referència

2016066

PROPOSTA:

PLANTES SOTERRANI i BAIXAAjuntament de Terrassa
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P. SOTERRANI

P. BAIXA

F1

F1 90x110cm

Fals sostre tipus:
Guies vistes+plaques

Fals sostre tipus:
Guies vistes+plaques

P. SOTERRANI

P. BAIXA

F2 60x45cm

Fals sostre tipus:
Guies vistes+plaques

MEMÒRIA VALORADA PER A LA REFORMA INTERIOR DEL

SERVEI DE CARTERIA DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA

Arquitecte Tècnic
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N

A3-E.1/50

SECCIÓ 2

0 0.50 1 2m

SECCIÓ 1

Mercè Peralvo i Ferrer



SERVEI  CARTERIA
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Adaptació mampara
existent amb canvi de
situació de porta

P. BAIXA

P. BAIXA

MEMÒRIA VALORADA PER A LA REFORMA INTERIOR DEL

SERVEI DE CARTERIA DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA

Arquitecte Tècnic
Situació:
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Raval de Montserrat, núm. 14

08221 Terrassa (Barcelona)
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Plànol Plànol n:Escala Referència
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PUNT DE DESGUÀS D'APARELL SANITARI

SIMBOLOGIA ELECTRICITAT / TELECOMUNICACIONS

PRESA XARXA
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INTERRUPTOR
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v EXTRACTOR 100 m3/h

MECANISME OBERTURA PORTA

SISTEMES

SERVEI CAU

OFICINA 010

SERVEI 010

SERVEI PADRÓ

SERVEI CARTOGRAFIA

SERVEI CARTERIA

ARXIU SISTEMES

SALA CCP

C
LA

VA
G

U
E

R
A

M
C

O
N

N
E

XI
O

 A

AIGÜES RESIDUALS
NOVA XARXA

Ø160   >

<
   
Ø
16
0

Ø40

<
   
Ø
50

Ø40

Ø110

Ø110

Ø40

<
   
Ø
40

Ø200   >

<
   
Ø
16
0

<
   
Ø
12
5

<
   
Ø
12
5

 Ø50       NOU DESGUÀS NETEJA

MEMÒRIA VALORADA PER A LA REFORMA INTERIOR DEL
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Raval de Montserrat, núm. 14
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5. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
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COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A 
LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ" 
 
1. INTRODUCCIÓ 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la 
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.  
Permet 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 i d'acord amb el Reial Decret 
1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció". 
En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, 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 sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les 
Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 
Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla 
de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència. 
Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els treballadors 
rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat 
i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els empresaris que tinguin la 
consideració de contractistes. 
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-ho 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).  
 

 
2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 
En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos laborals", 
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 en 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 i les condicions 

del 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 

 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 del RD 
1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

• 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.  
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• 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  

 

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 i formació 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. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades 
mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin substancialment menors 
dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives 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 de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels treballadors autònoms 
respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la 
prestació del seu treball personal. 
 
En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi una 
formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar-la 
en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a complir les mesures de 
prevenció adoptades. 
En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors han de: 

• Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els 
que desenvolupin la seva activitat.  

• Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista  
• No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que 

s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball  
• Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de prevenció i 

protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i salut dels 
treballadors.  

• Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no 
comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors.  

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del 
RD 1627/1997, 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 altres feines. 
 
4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I QUE 
COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I PARTICULARS 
DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 
(Annex II del RD 1627/1997) 

• Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, 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  
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• Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  
• Treballs que impliquin l'ús d'explosius  
• Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

 

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

• Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.  
• S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de 

treball.  
• Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa 

vigent.  
• Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors 

(reparació, manteniment, substitució, etc.)  

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  
• Limitar 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  
• Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  
• Fonamentar correctament 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  
• Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  
• Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, 

edificacions veïnes)  
• Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció de les 

rases  
• Utilització de paviments antilliscants.  
• Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  
• Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es protegeixen les 

persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials  
• Col·locació de xarxes 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 homologades  
• Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  
• Instal·lació de serveis sanitaris  

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 o de protecció col·lectiva, caldrà 

establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització 
del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està autoritzat als operaris 
amb formació i capacitació suficient.  

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

Mesures de protecció a tercers 

• Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra 
(entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure 
un sistema de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones 
alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa  

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

• Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega  

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

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

 

6. 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.  
 

7. NORMATIVA APLICABLE 
La documentació de l'Estudi Bàsic de seguretat ha d'anar acompanyada d'un llistat de normativa de seguretat 
que podeu trobar actualitzat a l'apartat de normativa de la pàgina web de l'OCT. 
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NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT  

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT QUE HAN 
D’APLICAR-SE AN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ TEMPORALS O 
MOBILS 

 

Directiva 92/57/CEE 24 Juny    
(DOCE: 26/08/92) 

 

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de 
la Directiva 92/57/CEE 

 
LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS 

 

REFORMA DEL MARC NORMATIU DE LA PREVENCIÓ DE RISCS 
LABORALS 

Llei 31/1995. 8 novembre             
(BOE: 10/11/95)  
 
Llei 54/2003. 12 decembre 

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ RD 39/1997, 17 de gener            
(BOE: 31/01/97) i les seves 
modificacions 

MODIFICACIÓ RD 39/1997; RD 1109/2007, I EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITS I DADES QUE HAN DE REUNIR LES 
COMUNICACIONS D’APERTURA O DE REANUDACIÓ 
D’ACTIVITATS EN ELS CENTRES DE TREBALL 

Ordre TIN/1071/2010 (BOE 
1/5/2010) 

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER 
L’UTILITZACIÓ PER ELS TREBALLADORS DELS EQUIPS DE 
TREBALL EN MATERIA DE TREBALLS TEMPORALS EN ALÇADA 

RD  2177/2004, de 12 de 
novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONS MÍNIMES EN MATERIA DE SENYALITZACIÓ, DE 
SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

RD 485/1997. 14 d’abril                 
(BOE: 23/04/1997) 

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS 
DE TREBALL 

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

RD 486/1997, 14 d’abril               
(BOE: 23/04/1997) 

 

LLEI REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓ EN EL SECTOR DE 
LA CONSTRUCCIÓ 

LLEI 32/2006  
(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACIÓ DEL RD 39/1997, PER EL QUE S’APROVA EL 
REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ I EL RD 1627/97, 
PER EL QUE S’ESTABLEIXEN LES DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT APLICABLES 
ALS TREBALLS AMB RISC D’AMIANT 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 

 
PROTECCIÓ DE LA SALUT I SEGURETAT DELS TREBALLS 
CONTRA ELS RISCS RELACIONATS AMB LA EXPOSICIÓ AL 
SOROLL  

RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006) 

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A 
LA MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES QUE ENTRANYEM 
RISCS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARS, PER ALS 
TREBALLADORS 

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 
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DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES AL 
TREBALL AMB EQUIPS QUE INCLOUEN PANTALLES DE 
VISUALITZACIÓ 

 

RD 488/1997.   
(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCS 
RELACIONATS AMB LA EXPOSICIÓ A AGENTS BIOLÓGICS 
DURANT EL TREBALL 

RD 664/1997.  
(BOE: 24/05/97) 

 

PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCS 
RELACIONATS AMB LA EXPOSICIÓ A AGENTS CANCERÍGENS 
DURANT EL TREBALL 

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT, RELATIVES 
A LA UTILIZACIÓ PER ELS TREBALLADORS D’EQUIPS DE 
PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

RD 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 

 

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA 
UTILIZACIÓ PER ELS TREBALLADORS DELS EQUIPS DE 
TREBALL  

RD 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓ CONTRA RISC ELÈCTRIC 

 

RD 614/2001  
(BOE: 21/06/01) 

PROTECCIO DE LA SEGURETAT I SALUT DELS TREBALLADORS 
CONTRA ELS RISCS RELACIONATS AMB LA EXPOSICIO A  
AGENTS QUIMICS DURANT EL TREBALL 

RD 374/2001 
(BOE: 01/05/2001). mods  
posteriors (30/05/2001) 

REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE DEL TREBALL A LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓ  

 

O. de 20 de maig de 1952            
(BOE: 15/06/52) i les seves 
modificacions posteriors 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A 
LINIES ELÈCTRIQUES 

 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 
30/11/1988) 

 
ORDENANÇA DEL TREBALL PER A LES INDUSTRIES DE LA 
CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. 
ART. 1º A 4º, 183º A 291º Y 
ANEXOS I Y II  (BOE: 05/09/70; 
09/09/70)       correcció d'errades:   
BOE: 17/10/70 

SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT, NETEJA I TERMINACIÓ 
D’OBRES FIXES EN VIES FORA DE POBLAT 

 

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

 
INSTRUCCIÓ TÈCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENT D’APARELLS D’ELEVACIÓ I MANUTENCIÓ 
REFERENT  A GRÚES-TORRE DESMONTABLES PER A OBRES. 

 

RD 836/2003. 27  juny,               
(BOE: 17/07/03).  vigent a partir 
del 17 d’octubre de 2003. (deroga 
la  O. de 28 de junio de 1988    
(BOE: 07/07/88) i  la modificació: 
O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 
24/04/90))  

ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE EN EL 
TREBALL 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        
(BOE: 16 I 17/03/71)                  
correcció d'errades (BOE: 
06/04/71)             modificació: 
(BOE: 02/11/89) derogats alguns 
capítols per: LEY 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997, RD 
664/1997, RD 665/1997, RD 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

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

  

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
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CASCS NO METÀL·LICS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORS AUDITIUS 

 

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLES PER A SOLDADORS 

 

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 
modificació: BOE: 25/10/75 

BANQUETES AÏLLANTS DE MANIOBRES 

 

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           
modificació: BOE: 28/10/75  

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ PERSONAL DE VIES RESPIRATÒRIES. 
NORMES COMUNS I ADAPTADORS FACIALS 

 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 
modificació: BOE: 29/10/75 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ PERSONAL DE VIES RESPIRATÒRIES: 
FILTRES MECÀNICS 

 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 
modificació: BOE: 30/10/75 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ PERSONAL DE VIES RESPIRATÒRIES: 
MASCARETES  AUTOFILTRANTS 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   
modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPS DE PROTECCIÓ PERSONAL DE VIES RESPIRATÒRIES: 
FILTRES QUÍMICS I MIXTES CONTRA AMONÍAC 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 
modificació: BOE: 01/11/75 

 

 

 
Terrassa, 9 de setembre de 2016 
 
 
 
 
 
Mercè Peralvo i Ferrer          
Cap del Servei de Patrimoni i Manteniment        
Ajuntament de Terrassa   
 


