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 Dades generals 

MG 1 Identificació i objecte del projecte  
      

Projecte: Adequació de l'antic Club de Tenis Bonavista per la 
ubicació d'un cicle formatiu de grau mitjà de jardineria i 
floristeria 

Objecte de l’encàrrec: Obra d’adequació d’edifici existent 

Emplaçament: l’Avinguda del Compte Gómez de Orbaneja a Segur de 
Calafell, entre els núm. 104 i 104a 

Municipi: Calafell , comarca del Baix Penedès 

Referència cadastral: 2327818CF8622N0001XP  

MG 2 Agents del projecte 
        

Promotor: Nom: Ajuntament de Calafell  

 

Arquitecte: Nom: Xavier Canyellas Vidal, arquitecte municipal 

          Serveis Tècnic Municipals 

  

MG 3 Relació de documents complementaris i projectes parcials  
 

Projecte d’instal·lacions  Projecte de les instal·lacions elèctriques 

Redactat per Oriol Bagué Miracle, enginyer 
industrial.   

 

Certificació energètica: Serveis Tècnics Municipals 

Estudi de seguretat i salut: Serveis Tècnics Municipals  

Estudi de gestió de residus de la 
construcció: 

Serveis Tècnics Municipals 

Control de qualitat: Serveis Tècnics Municipals 

 

Calafell, juny de 2015 
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MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida   
El municipi, ubicat a la comarca del Baix Penedès, té una alçada topogràfica de 67m. 

Es tracta de una finca en sol urbà consolidat, amb una edificació principal i varies d’auxiliars existents on 
s’ubicava l’antic Club de Tenis Bonavista que sumen una superfície construïda d’uns 1.581,00 m2  segons 
cadastre. La geometria  del solar és irregular.  

El solar te una superfície de 4.454 m2  i una forma allargada que ocupa el centre d’illa.  

Es tracta de la finca que ocupa el centre d’illa entre els carrers Av. Compte Gómez de Orbaneja el carrer 
Palestina i la línea d’alta tensió, on s’ubicaven les antigues instal·lacions del Club de Tenis Bonavista. L’illa la 
composen parcel·les amb habitatges unifamiliars aïllats o aparellats, de planta baixa i dues plantes pis com a 
màxim, separades dels llindars veïns i envolten la parcel·la del projecte. 

La façana de la finca és molt petita i dona a l’Avinguda Compte Gómez de Orbaneja. Ocupa estrictament 
l’entrada de vehicles i per vianants amb una amplada de 5,20 m. entre els números 104 i 104 a. 

 

La finca està situada entre solars amb força pendent. Per això esta construït de forma esglaonada.  

La topografia del terreny té una forta pendent des de l’extrem nord-oest a l’extrem sud-est. La cota de la 
rasant de la vorera de l’entrada per l’Avinguda Compte Gómez de Orbaneja  està 6m per sobre de la del 
l’accés a l’actual planta pis de l’edificació existent .  

Urbanísticament, el projecte s’ha resolt seguint les directrius del POUM de Calafell. Cal tenir en compte, però, 
que es tracta d’adequar un edifici existent.   

Pel que fa a les seves prestacions l’edifici compleix els requisits bàsics de qualitat establerts per la Llei 
d’Ordenació d’Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de l’Edificació (CTE 
RD. 314/2006). 

Igualment es dóna compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i municipal que  

li es d’aplicació. 

La finca te un edifici principal de planta soterrani, planta baixa i planta pis. Una petita edificació auxiliar de 
planta baixa en la banda nord del solar, que serà enderrocada. 

L’edifici principal te una coberta a quatre aigües de teula àrab. A banda d’això, te una terrassa en planta pis 
que s’ha tancat amb fusteria d’alumini i coberta sandwitch per guanyar-ne l’espai. 

La planta soterrani de l’edifici principal, no es apte per ser habitable ni per l’alçada que te, ni per les 
condicions, fins ara s’utilitzava coma a magatzem i lloc on es feien petites reparacions.  

La planta baixa té  forma quasi quadrada i es destinava a vestuaris, serveis, dues habitacions amb un bany i 
magatzems a més d’una terrassa porxada. Està comunicada amb una escala interior que dona a la cuina de 
la planta pis. 

Finalment a la planta pis, fins ara era l’accés principal i tenia la cuina, el bar i un despatx a banda de uns 
serveis i la terrassa tancada. 

A nivell de la planta soterrani, hi ha una edificació mes gran que conté una pista de voleibol amb una coberta 
de plàstic translúcid que a la vegada té un petit cos allargat de planta baixa que era un antic bar. 

 En aquest nivell també hi ha una piscina a l’aire lliure. 

En un nivell inferior hi trobem dues pistes de tenis i encara en un altre nivell per sota dues pistes de tenis 
més. 

Les instal·lacions fa ja uns quans anys que estan en desús i han patit vandalització, robatori i ocupació 
il·legal. 
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L’estat de l’estructura general, parets i cobertes es bo, si mes no a primer cop d’ull, no s’aprecien patologies. 
Una altra cosa son els revestiments, fusteria interior i exterior i les instal·lacions de tota mena que estan en 
molt mal estat i necessiten la seva substitució i/o reparació. 

Per tal de poder executar el projecte, s’ha decidit dividir-lo en quatre fases que poden ser executades de 
forma independent i en diferents moments. 

La primera fase correspondria a  la rehabilitació de l’edifici pròpiament dit, l’ hivernacle i la piscina. Així com 
el seu accés des del carrer. 

La segona fase, correspon a les actuacions que millorarien l’accessibilitat de l’edifici: Des del carrer 
incorporant-hi una plataforma salva-escales i a l’interior, amb la instal·lació d’un ascensor. 

La fase tres, escomet els treballs de condicionament de l’aparcament. 

Finalment la fase quatre correspon a la zona on actualment hi ha les pistes de tenis i que es condiciona per a 
la pràctica de cultius. 

Les quatre fases queden descrites en un plànol en la documentació gràfica i tenen amidaments i 
pressupostos diferenciats. 

MD 2 Descripció del projecte         

MD 2.1 Descripció general del projecte i dels espais exteriors adscrits   

FASE 1 

Es tracta de l’adequació de les instal·lacions de l’antic Club de Tenis Bonavista per la ubicació d'un cicle 
formatiu de grau mitjà de jardineria i floristeria. Per tant no es fa cap ampliació ni es modifica l’estructura 
principal de l’edifici. 
 
Les actuacions a realitzar es plantegen intentant aprofitar al màxim la distribució i les peces existents. 
En tot cas es modifiquen alguns envans i s’obren o tapen obertures en parets, però sense introduir 
canvis substancials a l’edifici. 
 
Les característiques d’aquest edifici permeten que s’adapti al nou us definit, amb molta facilitat: 
 
En la seva distribució original, la planta pis de l’edifici era la principal, on es desenvolupaven els usos 
mes socials del club. La planta baixa era la que tenia un ús mes lligat als serveis, amb la ubicació dels 
vestuaris i dutxes, i la planta soterrani s’utilitzava com a magatzem. 
 
El nou ús de l’edifici, col·loca els usos mes docents a la planta primera on ubiquem aula, laboratori i 
taller. A la planta baixa i mantenim  l’ús mes vinculat als serveis amb els vestuaris i dutxes i al soterrani 
hi seguim ubicant el magatzem. 
  
A l’edifici principal, s’hi ubicaran les dependències d’aquest segon cicle de la següent manera: 
 
En planta pis, (que és la que té l’accés principal) hi ha el vestíbul amb una zona habilitada per un 
conserge, un bany practicable, un despatx pels professors, l’aula polivalent, el taller de floristeria i una 
aula laboratori. Al vestíbul  s’instal·larà un ascensor que comunicarà les tres plantes. 
Des del taller de floristeria hi ha una escala interna que comunica amb la planta baixa i una escala a 
l’exterior que serveix com a sortida. 
 
En planta baixa, es preveu mantenir l’ús dels vestuaris i serveis, instal·lar un vestuari, dutxa i bany 
adaptat i convertir el dormitori i el bany en un sol magatzem de floristeria, deixant al darrera un petit 
despatx.  
 
Finalment hi ha una planta soterrani adaptada també com magatzem. 
      
L’edifici amb coberta de plàstic translúcid s’utilitzarà com a hivernacle. Les actuacions per poder-lo 
utilitzar per aquest ús seran mínimes. Tan sols caldrà millorar-ne l’accés, obrint una porta en la façana 
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nord i possant-hi una rampa interior, també caldrà refer les instal·lacions d’aigua i electricitat abans  de 
reparar revestiments i pintar les parets. 
 
Pel que fa a la piscina, el projecte preveu cobrir-la i utilitzar-la com a dipòsit d’aigües pluvials per al reg. 
La banda de la piscina per nens, es deixarà sense cobrir i amb aigua per cultivar-hi plantes aquàtiques i 
d’estany. 
 
L’accés des del carrer a l’edifici, es fa actualment de forma prou precària. Es tracta, doncs de millorar la 
rampa ja des del propi carrer per tal que pugui ser un accés per vehicles, i condicionar l’escala existent 
d’accés per vianants. 
 

FASE 2 
 
Per tal de fer l’accés accessible, s’instal·larà una plataforma mecànica salva-escales i s’adaptaran les 
rampes d’accés fins a l’interior de l’edifici. 
 
També es farà la instal·lació d’un  ascensor  que obliga a modificar l’escala exterior i ha fer una petita 
ampliació de la construcció existent. 
 

FASE 3 
 
A la banda nord de la finca, hi ha una esplanada que cal adequar per que pugui ser utilitzada com 
aparcament de vehicles 
 

FASE 4 
 
La banda sud de la finca hi ha dues zones aterrassades, on actualment hi ha les pistes de tenis, que 
caldrà adequar per que s’hi puguin fer les pràctiques de plantacions 
 
A les terrasses on hi ha les pistes de tenis s’hi faran les pràctiques de cultius i plantacions pròpies 
d’aquest cicle formatiu.  
 

MD 2.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances municipals 

Planejament: Pla General Urbanístic Municipal de Calafell   

Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona: acta d'aprovació definitiva del POUM de Calafell, 24 de gener 
de 2011 

Zonificació: Zona d’equipaments  clau 4 

PAU Tenis Bonavista 2S’ha desenvolupat el projecte de reparcel·lació del PAU Tenis Bonavista 2 i el solar es 
de titularitat pública. 

Article 51 del POUM : Condicions d’edificació per al sistema d’equipaments. 
 
1 L’edificació dels sòls afectats al sistema d’equipament s’ajustarà a l’establert pel planejament especial 
parcial que estableixi la corresponent ordenació detallada. Aquesta ordenació establirà les condicions 
d’edificació d’acord amb les necessitats funcionals pròpies de l’equipament a implantar, tot garantint la 
seva correcta integració en l’entorn. 
 
2 En el sòl urbà els equipaments que no tinguin una ordenació específica podran desplegar-se seguint les 
regles edificatòries dels tipus d’ordenació de les zones que els envolten i esgotar les condicions d’edificació 
vigents en aquests. 
 
Aquest equipament no te ordenació específica. Es una edificació existent que complia amb la normativa que li 
era d’aplicació a l’anterior PGOM. 
 
Com a referència podem utilitzar els paràmetres edificatoris de la clau x250 que es la de les edificacions de 
l’entorn.  

XCanyellas
Tachado
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 Planejament Projecte 

Ordenació Edificació aïllada. Edificació aïllada. 

Edificabilitat 75% 35% 

Ocupació 40% 9,8% 

Parcel·la mínima 250m2 4.454 

Separació carrer 3m 42,5 m 

Resta separacions 2m - 

Tancament parcel·la 0,90m opac i fins a 1,90m 0,90m opac i fins a 1,90m 

AMR 7,5 m = PB+1PP 6,03, PB + PP 

MD 2.3 Descripció de l’edifici. Programa Funcional. Descripció general dels sistemes 
Comentada la configuració general de l’edifici en l’apartat MD 2.1 ”Descripció general del projecte i dels espais 
exteriors adscrits”, a continuació es fa una descripció dels diferents usos que es donen en aquest edifici, 
indicant les seves característiques principals. 

L’accés principal  al solar es fa a traves del l’avinguda Compte Gómez de Orbaneja. Mitjançant una rampa 
per vehicles o be una escala per vianants. El projecte proposa la modificació de la rampa per  vehicles 
adaptant-la en lo possible a les noves normatives. Per altra banda per fer l’edifici accessible des del carrer, el 
projecte preveu muntar una plataforma salva-escales amb un recorregut de quasi 20 m i la construcció d’una 
rampa fins al vestíbul d’entrada de l’edifici.  

L’accés principal a l’edifici es fa a través de la planta primera. S’entra pel vestíbul que fa la funció de 
distribuïdor. El vestíbul  comunica amb el laboratori situat a la banda sud-est de l’edifici, amb l’aula polivalent 
que ocupa la part central de l’edifici amb un servei practicable i un despatx pels professors i amb l’ascensor 
adaptat.  

A la banda nord-est de l’edifici i tenim el que era l’antiga cuina i que ara es condicionarà com a taller de 
floristeria. A aquest taller s’accedeix des de l’aula polivalent o be des de l’exterior mitjançant una escala. 

L’accés a la planta baixa, es pot fer per una escala interior que comunica el taller de floristeria amb el 
magatzem de floristeria ubicat en la planta baixa, per l’ascensor adaptat, o  be directament des de l’exterior. 

En aquesta planta i trobem dos vestuaris amb dutxes i serveis un tercer vestuari adaptat i tres espais per 
magatzem a banda del de floristeria. També i trobem una terrassa porxada que actua com a distribuïdor de la 
planta i el recinte per les instal·lacions. 

La planta soterrani, te l’accés des de l’exterior i es tracta de la zona que queda sota l’edificació. Que ha estat 
aprofitada com a zona de magatzem, però que no te condicions habitables. 

A banda de l’edificació principal, hi trobem una segona edificació annexa, amb una coberta lleugera de plàstic 
translúcid   que contenia una pista de voleibol, i que ara s’utilitzarà com a hivernacle. Aquesta edificació te 
adossada en la seva banda nord un cos on hi havia les instal·lacions de climatització i que actualment pot 
utilitzar-se per desar-hi eines.   

Al mateix nivell, hi trobem el que era la piscina. En el projecte proposem cobrir-la amb un forjat i utilitzar-la 
com a dipòsit per emmagatzemar l’aigua de pluja i regar la instal·lació. La piscina per nens que està 
comunicada amb la piscina gran, no es cobrirà i s’adaptarà per poder-hi fer el cultiu de plantes aquàtiques i 
d’estany. 

Per sota del nivell de la piscina hi ha dues terrasses on hi havia dues pistes de tenis a cadascuna, i que el 
projecte proposa convertir en horts i zones de plantació al servei del mòdul de jardineria i horticultura.  
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Finalment, a la banda nord de la finca, hi ha una zona força plana que cal desbrossar i condicionar per 
convertir-la en zona d’aparcament. 

MD 2.4 Relació de superfícies útils i construïdes  

Superfícies Útils i Construïdes per Planta 

 Superfícies útils  m2 Superfície útil   m2 

Planta Soterrani  35,76 

Magatzem 22,96  

Maquinaria 
ascensor 

9,96  

Distribuidor 2,84  

Planta Baixa  123,64 

Sala tècnica 6,75  

Magatzem 1 22,29  

Magatzem2 15,68  

Magatzem3 7,29  

Vestuari adaptat 8,21  

Vestuari 1 11,60  

Vestuari 2 7,75  

Dutxes 1 12,80  

Dutxes 2 13,04  

Distribuïdor 1 2,98  

Magatzem 
floristeria 

15,25  

Porxos  27,87 

Porxo 1 10,42  

Porxo 2 17,45  

Planta Primera  151,33 

Vestíbul 15,47  

Lavabo practicable 4,45  

Despatx 14,41  

Taller Floristeria 22,50  

Aula polivalent 45,21  

Laboratori 35,08  

Circulació vertical 2,28  

Distribuidor 11,93  

   

   

Hivernacle  122.40 

Superfície total   461.00 

   
 

Barcelona, maig de 2015 
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MD 3 Prestacions de l’edifici: requisits a complimentar en funció de les 
característiques de l’edifici  
L’edifici projectat proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat que garantiran les 
exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE, així com també donen resposta 
a la resta de normativa d’aplicació. Cal tenir en conte que l’actuació tracta de un canvi d’ús i no de una 
reforma o rehabilitació integral, ja que es mante bona part de la distribució existent i no s’actua sobre 
l’estructura, la coberta ni en la major part de les façanes. 

 

A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de l’edifici, que depenen de 
les seves característiques i ubicació, i que s’agrupen de la següent manera:   

- Funcionalitat    Utilització:  

   Accessibilitat 

- Seguretat        Estructural 

   en cas d’Incendi 

   d’Utilització 

- Habitabilitat     Salubritat 

   Protecció contra el soroll 

   Estalvi d’energia  

   Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les instal·lacions per un ús 
satisfactori de l’edifici. 

En la Memòria Constructiva es defineixen els sistemes de l’edifici i es concreten els seus requisits específics i 
prestacions de les solucions. 

MD 3.1 Condicions de funcionalitat de l’edifici  

MD 3.1.1 Condicions funcionals relatives a l’ús 

El  disseny de l’edifici dóna resposta a les condicions necessàries per impartir les classes i les pràctiques 
pròpies d’un centre de cicle formatiu de grau mitjà de jardineria i floristeria. 

Cal entendre que quest tipus de centre te una part important d’activitat que es desenvolupa a l’aire lliure en 
les pràctiques de cultius i que això implica que a banda dels espais docents que demana el programa, ha de 
haver una part important destinada a vestuaris i dutxes per poder canviar de roba abans i després de 
l’activitat a l’exterior. 

  

MD 3.1.2 Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat 

El disseny de l’edifici incorpora les condicions d’accessibilitat establertes per el Codi d’Accessibilitat de 
Catalunya (D. 135/1995) i el CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, de manera que es satisfà el 
requisit bàsic d’accessibilitat fixat a la LOE. 

Així doncs: 

L’accessibilitat exterior que comunica l’edifici amb la via pública es resol mitjançant un itinerari 
accessible. A tal efecte, es projecte la instal·lació d’una plataforma salva – escales.  

L’accessibilitat vertical s’assoleix mitjançant un itinerari accessible que comunica l’accés de l’edifici amb 
les diferents plantes.  

Aquesta comunicació vertical es resol amb un ascensor accessible amb una sola porta i de dimensions de 
cabina 1,10m x 1,40m (amplada x profunditat) que comunica totes les plantes, inclosa la soterrani.  

L’accessibilitat horitzontal, la comunicació del punt d’accés a cada planta fins als diferents espais es 
resol mitjançant un itinerari accessible. 

S’adjunta la fitxa justificativa del D.135/1995, i del DB SUA on es recullen les condicions que presenta aquest 
itinerari practicable. 



FITXA TÈCNICA D’ACCESSIBILITAT EN L’EDIFICACIÓ 
PROJECTE       

Adreça:          ALÇADA * (1) 9 
SITUACIÓ 

Municipi: CALAFELL             Nº PLANTES 3 

Públic X Pública X Obra nova       

 
1                      DADES  DE  

L ’EDIF ICI  

ÚS 
Privat       

PROPIETAT 
Privada       

INTERVENCIÓ 
Reforma / Ampliació X 

A: ADAPTAT Espai o element que permet ser utilitzat de forma autònoma i còmoda per persones amb 
mobilitat reduïda o qualsevol altre limitació. 

P: PRACTICABLE Espai o element que permet ser utilitzat de forma autònoma però que no compleix tots els 
requeriments d’adaptat. 

 
2                DEFINICIÓ DELS 

NIVELLS D’ACCESSIBILITAT 

C: CONVERTIBLE Espai o element que permet la seva transformació com a mínim en practicable amb petites 
modificacions. 

3.1 NIVELLS EXIGITS EN ITINERARIS 

NIVELL D’ACCESSIBILITAT EN ITINERARIS DELS EDIFICIS 

A X En edificis d’ús públic. * (2) 

A       En edificis d’habitatges de V.P.O (en promocions a partir de 33 habitatges). 

A       En edificis d’habitatges amb habitatges reservats. 

P       En edificis d’habitatges i/o de locals sense definició d’ús. 

3.2 RESERVA D’ESPAIS ADAPTATS EN ELS EDIFICIS 

RESERVA D’HABITATGES EN EDIFICIS DE PROMOCIÓ PÚBLICA A CATALUNYA 

      Indicar nombre determinat per l’Administració (el 3 % de la promoció anual d’habitatge). 

RESERVA D’HABITATGES EN VPO 

1       Quan el nombre total d’habitatges de la promoció es trobi entre 33 i 66. 

2       Quan el nombre total d’habitatges de la promoció es trobi entre 66 i 100. 

3       Quan el nombre total d’habitatges de la promoció es trobi entre 100 i 200. 

            Quan el nombre total d’habitatges de la promoció sigui de més de 200 (1 més cada 50). 

RESERVA DE SERVEIS HIGIÈNICS EN EDIFICIS O LOCALS D’ÚS PÚBLIC 

      Indicar nombre (mínim un). 

RESERVA DE PLACES EN ESTABLIMENTS RESIDENCIALS 

1 X Quan el nombre total de places es trobi entre 51 i 100. 

2       Quan el nombre total de places es trobi entre 101 i 150. 

3       Quan el nombre total de places es trobi entre 151 i 200. 

4       Quan el nombre total de places sigui de més de 200. 

RESERVA DE PLACES D’APARCAMENT  

      Indicar nombre de places. 

3.3 RESERVA D’ESPAIS CONVERTIBLES EN ELS EDIFICIS 

RESERVA D’ESPAI PER A LA COL·LOCACIÓ D’UN ASCENSOR PRACTICABLE EN EDIFICIS D’ÚS PRIVAT 
DE NOVA PLANTA 

 
3                 REQUERIMENTS 

DE NIVELL I DE RESERVA  

DEL PROJECTE 

si X 
Quan tinguin una alçada superior a PB i pis, llevat dels habitatges unifamiliars, on no sigui 
obligada la instal·lació d’un ascensor. 

 
SEGELLS OFIC IALS 
 
 
  
  
 
 
 
DATA:                                                                                     L’ARQUITECTE        



EXIGÈNCIES D’ACCESSIBILITAT EN ITINERARIS 
4.1 Paviments A X P     

  
Compactes antilliscants, fermament fixats al suport i sense regruixos 
diferents al gravat de les peces. 

4.2 Desnivells A X P     
  0 cm (2 cm arrodonits quan no sigui possible enrasar). 

4.3 Alçada A X P     
  Alçada lliure mínima 2,10 m. 

A X P     
  Amplada 0,80 m. 

A X ...     
  Espai previ  1,50 m. 

 
4           CONDICIONS 

D’ACCESSIBIL ITAT 
EXTERIOR 

 
4.4 Portes 

...     
  P     

  Espai previ  1,20 m. 

5.1 Paviments A X P     
  

Compactes antilliscants, fermament fixats al suport i sense regruixos 
diferents al gravat de les peces. 

5.2 Desnivells A X P     
  0 cm (2 cm arrodonits quan no sigui possible enrasar). 

5.3 Alçada A X P     
  Alçada lliure mínima 2,10 m. 

A X ...     
  Sup. cabina  1,40 m2 Amplada mín  1,00 m Profunditat mín  1,40 m. 

...     
  P     

  Sup. cabina  1,20 m2 Amplada mín  0,90 m Profunditat mín  1,20 m. 

A X ...     
  Portes automàtiques en recinte i cabina  Amplada 0,80 m. 

...     
  P     

  Portes automàtiques en cabina                Amplada 0,80 m. 

A X ...     
  Replà  1,50 m. 

 
5.4 Ascensors 

...     
  P     

  Replà  1,20 m. 

A X ...     
  12 % si L  3 m;     10 % si 3 < L  10 m;     8 % si 10 < L  20 m. 

...     
  P     

  Pendent    12 %. 

A X P     
  Pendent màx transversal  2 %. 

A X P     
   Amplada 0,90m    Amplada en vies d’evacuació 1,00m. 

A X ...     
  Inici i final    1,50 m.     Paviment diferenciat. 

...     
  P     

  Inici i final    1,20 m.     Paviment diferenciat. 

A X ...     
  Replans intermedis     Llargària  1,50 m. 

...     
  P     

  Replans intermedis     Llargària  1,20 m. 

 
5.5 Rampes 

A X P     
  

Passamans quan el pendent rampa > 8% i/o desnivell lateral > 20 cm: 
Alçada 0,70 – 0,75 m / 0,90 – 0,95 m; situats als dos costats; 
Prolongats 45 cm en els extrems, morint en paret o terra. 

A X ...     
  Amplada 0,90 m     Amplada en vies d’evacuació 1,00m. 

A X ...     
  

Passamans: situats als dos costats; 
Alçada  0,90 – 0,95 m (0,85 trams intermedis); 
Prolongats 45 cm en els extrems, morint en paret o terra. 

A X ...     
  Mínim 3 graons seguits en vies d’evacuació. 

A X ...     
  Màxim 12 graons seguits. 

A X ...     
  Graons (sense volada): alçada màx. 16 cm, estesa mín. 30 cm. 

A X      
  Paviment diferenciat. 

 
5.6 Escales 

A X ...     
  Llargada replà 1,20 m. 

A X P     
  Amplada 0,90 m     Amplada en vies d’evacuació 1,00m. 

A X ...     
  Espai maniobres    1,50 m. 

 
5.7 Passadissos 

...     
  P     

  Espai maniobres    1,20 m. 

A X P     
  Amplada  0,80 m (tiradors tipus barra o maneta) 

A X ...     
  A les dues bandes    lliure 1,50 m.   

 
5         CONDICIONS 

DE  MOBIL I TAT  

INTER IOR 

 
5.8 Portes 

...     
  P     

  A les dues bandes    lliure 1,20 m. 



EXIGÈNCIES D’ACCESSIBILITAT EN ESPAIS ADAPTATS 

 
6.1 Mobilitat 

A X Espai lliure maniobres    1,50 m.   Alçada lliure mínima   2,10 m. 

 A X Espai transferència lateral(wàter, banyera i dutxa) Amplada   
0,80m. 

 A X Portes              Amplada  0,80 m. 

 
6.2 Aparells sanitaris A X 

Rentamans (sense peu) 

Alcada  0,80 – 0,85 m (lliure inferior 0,67 m).     Profunditat  0,60 m. 

 A X 
Wàters 

Alçada seient     0,48 – 0,52 m. 

 A X 
Dutxa 

Alçada seient     0,48 – 0,52 m. 

 A X Aixetes tipus pressió o palanca 

 
6.3 Accessoris A X Barres de suport:     Alçada per sobre del seient 0,20 – 0,25 m; 

Fixa en paret i mòbil al costat lliure de l’aparell. 

 
6       SERVEIS  H IGIÈNICS 

 A X Base del mirall         Alçada  0,90 m. 

 
7.1 Mobilitat 

A X Espai lliure maniobres    1,50 m     Alçada lliure mínima   2,10 m. 

 A X Espai maniobres cabines i dutxes reservades    1,50 m      

 A X Espai d’accés lateral i/o transferències       Amplada  0,80 m. 

 
7.2 Aparells sanitaris A X Dutxes fetes en el terra 

Seient de dutxes reservades                       Alçada 0,48 – 0,52 m. 

 A X Aixetes tipus pressió o palanca. 

 
7.3 Accessoris A X Barres de suport:   Alçada per sobre del seient 0,20 – 0,25 m; 

Fixa en paret i mòbil al costat lliure de l’aparell 

 A X Base del mirall            Alçada    0,90 m. 

 
7                  VESTUARIS   

 A X Penjador                     Alçada     1,40 m. 

 
8.1 Mobilitat 

A X Espai lliure maniobres    1,50 m     Alçada lliure mínima   2,10 m. 

 A    
   Espai d’accés lateral (llit i armaris)       Amplada  0,80 m. 

 
8               DORMITORIS  

 A    
   Portes armari                                         Amplada  0,80 m. 

9.1 Accés i mobilitat A X Condicions d’itinerari adaptat.  
9            APARCAMENTS 

9.2 Dimensions de places 
reservades 

A X Plaça individual mínima   3,30 x  4,50 m     * (3) 

 
10.1 Abast 

A X Col·locació i manipulació                 0,40  Alçada  1,40 m. 

 A X Inspecció visual                                Alçada  1,10 m. 

 
10             MECANISMES 

10.2 Accionament A X Pressió o palanca. 

11.1 Taules i taulells A    
   Alçada  0,75 – 0,80 m  (lliure inferior  0,67 m).    Profunditat  0,60m. 

11.2 Prestatges i calaixos A    
   Col·locació i manipulació                 0,40  Alçada  1,40 m. 

 A    
   Inspecció visual                                Alçada  1,10 m. 

 
11.3 Bancs 

A    
   

Alçada de seient  0,45 m. 

 
11                 MOBIL IARI  

 A    
   

Alçada bancs de recolzament  0,60 m. 

EXIGÈNCIES D’ACCESSIBILITAT EN ESPAIS CONVERTIBLES 

TIPUS D’ASCENSOR Oleodinàmic X Elèctric       

 
12.1 Recinte 

C    
   Amplada 140m Profunditat   140 m 

 C    
   Espai damunt de l’última parada        Alçada    1,5m 

 C    
   Amplada portes 80m  

12.2 Fossat C    
   Quan v  1m/seg      m  

 
12         ESPAI  RESERVAT  

PER  UN ASCENSOR 

PRACTICABLE  

12.3 Sala màquines C    
   Amplada      m Profunditat      m Alçada      m 



 
13        OBSERVACIONS:  
 
      

 

N O R M A T I V A  D ’ A C C E S S I B I L I T A T  E N  L ’ E D I F I C A C I Ó  A  C A T A L U N Y A  

 
- Llei 13/1982 d’Integració social dels Minusvàlids. Titol IX, secció primera de Mobilitat i Barreres Arquitectòniques (arreu de l’estat). 

- Llei 20/91 de Promoció de l’Accessibilitat i de Supressió de Barreres Arquitectòniques aprovada el 13 de novembre de 1991. 

- Reial Decret 556/1989, d’Accessibilitat en els edificis d’habitatges de protecció oficial (arreu de l’estat). 

- Decret 135/95, Codi d’Accessibilitat. 

 
Aquesta fitxa no implica el compliment de la Normativa específica de cada Ajuntament. 

 
 
C O M E N T A R I S  I  I N S T R U C C I O N S  

 
LA PÀGINA ÉS EL FULL DE REQUERIMENTS GENERALS D’ACCESSIBILITAT QUE HAURÀ DE COMPLIR EL PROJECTE D’ACORD AMB LA NORMATIVA 
VIGENT. 

         
- L’APARTAT 1 S’EMPLENA AMB LES DADES DE L’EDIFICI. 
 
- L’APARTAT 3 S’EMPLENA REMARCANT ELS REQUADRES DE COLOR GRIS QUE AFECTEN AL PROJECTE. LES LLETRES O NOMBRES IMPRESOS SÓN ELS REQUERIMENTS DE LA 

NORMATIVA. QUAN EN EL PROJECTE S’ADOPTI UNA OPCIÓ ALTERNATIVA A LA NORMA, CLADRÀ EMPLENAR EL REQUADRE GRIS BUIT AMB LA LLETRA O NOMBRE 
CORRESPONENT I REMARCAR-HO. A MÉS CALDRÀ JUSTIFICAR LA SOLUCIÓ EN L’APARTAT D’OBSERVACIONS. 

 
* (1) L’alçada es refereix al desnivell entre la rasant en el portal i l’última planta d’accés als habitatges, locals, dependències, o espais d’ús comú. 

 
* (2) La construcció, l’ampliació i la reforma dels edificis de titularitat pública o privada destinats a un ús públic s’efectuaran de manera tal que resultin adaptats per a 
persones amb limitacions. Els elements existents dels edificis a ampliar o reformar l’adaptació dels quals requereixi mitjans tècnics o econòmics desproporcionats seran, 
almenys, practicables. (Art. 6.1 Llei d’Accessibilitat) 

 
LES PÀGINES SEGONA I TERCERA SÓN FULLS ON S’ESPECIFIQUEN ELS PARÀMETRES DE DISSENY QUE DETERMINEN ELS NIVELLS D’ACCESSIBILITAT 
EXIGITS ALS ITINERARIS I ESPAIS. 
 
- CADA APARTAT ES COMPLIMENTA REMARCANT EL REQUADRE O COLUMNA GRIS QUE CONTÉ LA LLETRA CORRESPONENT AL NIVELL ADOPTAT I QUE JA VA QUEDAR 
DETERMINAT EN LA SELECCIÓ FETA EN L’APARTAT DE REQUERIMENTS DE NIVELL DEL FULL 1 (QUAN NO COINCIDEIXI AMB AQUELLA OPCIÓ CALDRÀ JUSTIFICAR-HO EN 
L’APARTAT D’OBSERVACIONS). 

 
 

* (3) El Manual Europeu per a un entorn urbanitzat accessible recomana com a dimensions de plaça d’aparcament en bateria doble adaptada (amb pas compartit)  5,50 x 
5,00 m. 
 
 
L’APARTAT D’OBSERVACIONS ESTÀ PREVIST PER JUSTIFICAR LES SOLUCIONS ALTERNATIVES A LA NORMATIVA AIXÍ COM PER RECOLLIR ALTRES 
CONSIDERACIONS QUE AFECTIN AL PROJECTE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fitxa tècnica d’Accessibilitat en l’edificació redactada per l’OCT del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i l’Institut de Disminuïts de l’Ajuntament de Barcelona i concensuada per a la 
Generalitat de Catalunya i Diputacions Provincials. 

 



 
Justif icació de l ’accessibil i tat  a l ’edif icació Ús públic i  ús privat 

(no habi tatge) 
DB SUA /  D135/95
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 D.  135/1995 Codi d’accessibi l itat  CTE DB SUA:  SUA-9 Accessibil i tat  
 

ACCESSIBILITAT 
EXTERIOR 
 
 
 
 

 

 

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

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

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

Edificis o establiments d’ús privat: 

 Itinerari practicable 
    * edificis ≥ PB + 2PP 
   * edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor 

 Itinerari adaptat 
 * edificis amb habitatges adaptats 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible per a tots els edificis  
(s’exclouen els habitatges unifamiliars aïllats i  
adossats sense elements comuns) 

 

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

 

 

 

 

 

 

Comunicació de les 
entitats amb: 

- planta accés 
(via pública)  

- espais, instal·lacions 
i  dependències d’ús 
comunitari 

 
 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

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

Edificis o establiments d’ús privat: 

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

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

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

  *  edificis > PB + 2PP 
   * edificis / establiments amb Su > 200 m2  

(exclosa planta accés) 
   * plantes amb zones d’ús públic amb Su > 100 m2  

      * plantes amb elements accessibles 

 

ACCESSIBILITAT 
HORITZONTAL  
Mobilitat en una 
mateixa planta  
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

Comunicació punt d’ 
accés a la planta amb: 
 - les entitats o espais 
-  instal·lacions i  

dependències d’ús 
comunitari 

 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable que comuniqui  
el punt d’accés de la planta amb: 

 * elements adaptats  taula d’usos públics 

Edificis o establiments d’ús privat: 

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

 * entitats o espais 
 * dependències d’ús comunitari 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

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

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

    



 
Justif icació de l ’accessibil i tat  a l ’edif icació Ús públic i  ús privat (no habi tatge)  DB SUA /  D135/95 
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I t ineraris ADAPTAT (D .135 /1995)   ACCESSIBLE (DB SUA)  PRACTICABLE (D .135/1995)  
 

-  Amplada: ≥ 1,20 m 
S’admet estretaments puntuals: A ≥ 1,00m per a longitud 
≤0,50m i separat 0,65m de canvis direcció /forats de pas  

  

- Alçada: ≥  2,20 m en general (2,10m per a ús restringit)  
- Canvis de direcció:   no es contempla (amplada pas 1,20 m)   

- Amplada: ≥ 0,90 m 

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

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

PARÀMETRES      
GENERALS 

- Amplada: ≥ 0,90 m 
- Alçada:  ≥ 2,10 m, lliure d’obstacles en tot el seu recorregut 
- Canvis de direcció:   l’amplada de pas ha de permetre  

inscriure un ∅1,20 m  
- Espai lliure de gir a cada planta on es pugui inscriure  

un cercle de ∅1,50m.  
 

 

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

   

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

   

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

   

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

   

 

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

 
 

- Alçada: ≥  2,00 m   
-  Espai de gir: a les dues bandes d’una porta hi ha un espai horitzontal 

∅1,20 m. (sense ser escombrat per l’obertura de la 
porta)  

 
 

- Amplada:  ≥ 0,80 m 
- Alçada:  ≥  2,00 m 
- Espai lliure de gir, a les dues bandes d’una porta es pot inscriure  

un cercle de ∅ 1,20 m, sense ser escombrat 
per l’obertura de la porta . (S’exceptua a l’interior  
de la cabina de l’ascensor) 

- Manetes: s’accionen mitjançant mecanismes de pressió o palanca.  

- Amplada:   
≥ 0,80 m les portes de 2 o més fulles, una d’elles serà ≥ 0,80 m 

- Alçada:  ≥ 2,00 m 
- Espai lliure de gir: 

a les dues bandes d’una porta es pot inscriure un ∅1,50 m.  
(sense ser escombrat per l’obertura de la porta).  
S’exceptua a l’interior de la cabina de l’ascensor 

- Manetes: s’accionen mitjançant mecanismes de pressió  
o palanca. 

 

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

 

  

PORTES 
garantiran 

- Portes de vidre:  
* tindran un sòcol inferior ≥ 0,30m d’alçada, llevat de que  

el vidre sigui de seguretat. 
* visualment tindran una franja horitzontal d’amplada 

 ≥ 0,05 m, a 1,50 m d’alçada i amb marcat contrast de color. 

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

 

  

 

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

 - No inclou cap tram d’escala. 
- A les dues bandes d’un graó hi ha un espai lliure pla amb una fondària 

mínima de 1,20 m. L’alçada d’aquest graó és ≤ 14 cm. 

GRAONS  

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

  
 

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

 



 
Justif icació de l ’accessibil i tat  a l ’edif icació Ús públic i  ús privat (no habi tatge)  DB SUA /  D135/95 
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I t ineraris ADAPTAT (D .135 /1995)   ACCESSIBLE (DB SUA)  PRACTICABLE (D .135/1995)  
 

- longitudinal: ≤ 12% 
≤ 10% 
≤ 8% 

 trams < 3m de llargada 
 trams entre 3 i 10m de llargada 
trams > 10m de llargada 

- longitudinal: ≤ 10% 
≤ 8% 
4< p ≤ 6%

 trams < 3m de llargada 
 trams < 6m de llargada 
trams < 9m de llargada 

- Pendents  

- transversal:  S’admet  ≤ 2% en rampes exteriors 

 - Pendents  

- transversal: ≤ 2%  

 
 

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

- Trams: - La llargada de cada tram és ≤ 20 m. 
- En la unió de trams de diferent pendent  

es col·loquen replans intermedis. 
- A l’inici i al final de cada tram de rampa hi ha  

un replà de 1,50 m de llargada mínima.   

 - Trams: 
 
 

 

- llargada màxima tram ≤ 9 m. 
- amplada ≥ 1,20m 
- rectes o amb radi de curvatura ≥ 30m 
- a l’inici i al final de cada tram hi ha una superfície 

horitzontal ≥ 1,20m de long. en la direcció de la 
rampa 

 

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

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

 

 - Replans: - entre trams d’una mateixa direcció: 
   amplada ≥ la de la rampa 
   longitud ≥ 1,50 m (mesurada a l’eix) 
- entre trams amb canvi de direcció: 
   l’amplada de la rampa no es reduirà  
- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es 

situen a > 1,50m de l’arrencada d’un tram 

 

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

RAMPES 

- Barreres 
 protecció,  
 Passamans 
 i 
Elements 
protectors: 

- Baranes: a ambdós costats 
- Passamans:  

situats a una alçada entre 0,90 i 0,95m amb  
disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i  
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub  
rodó de ∅ entre 3 i 5 cm, separat  ≥ 4 cm dels  
paraments verticals. 

- Element de protecció lateral: es disposa 
longitudinalment amb una alçària ≥ 10 cm per  
sobre del terra (evitar la sortida accidental de rodes i 
bastons) 

 

 - Barreres de 
protecció,  
Passamans 
 i 
Elements 
protectors: 

- Barrera protecció: desnivell > 0,55m  
- Passamans: per a rampes amb: 

p ≥ 6% i desnivell > 18,5cm. 
   * continus i als dos costats a una altura entre 0,90m -

1,10m, i 
   * un altre a una altura  entre 0,65 - 0,75m 
   * trams de rampa de l > 3m  prolongació   

horitzontal dels passamans > 0,30m en els extrems 
   * seran continus, ferms i es podran agafar fàcilment, 

separats del parament ≥ 0,04m i el sistema de 
subjecció no interfereix el pas continu de la ma 

- Elements de protecció lateral: per als costats 
oberts de les rampes amb p ≥ 6% i desnivell > 
18,5cm i amb una alçària ≥ 10 cm 

 

- Barreres
 protecció, 
 Passamans
 i 
Elements 
protectors:

- Passamà:   com a mínim a un costat 
- El passamà  està situat a una alçada entre  

0,90 i 0,95 m. 
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I t ineraris ADAPTAT (D .135 /1995)   ACCESSIBLE (DB SUA)  PRACTICABLE (D .135/1995)  
 

- Dimensions 
cabina 

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

- Dimensions 
cabina: 

- Su ≤ 1000m2 (exclosa planta accés) 
  *1 porta o 2 enfrontades  1,00 x 1,25m 
  *2 portes en angle   1,40 x 1,40m 
- Su > 1000m2 (exclosa planta accés) 
  *1 porta o 2 enfrontades  1,10 x 1,40m 
  *2 portes en angle   1,40 x 1,40m 

 - Dimensions
  cabina: 

 

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

- Portes - de la cabina: són automàtiques 
- del recinte: són automàtiques 
- amplada: ≥ 0,80 m. 
- davant de les portes es pot inscriure un  
∅1,50 m. 

 

- Paràmetres generals:  
  Compleix la norma UNE EN 81-70:2004 “Accesibilidad a los ascensores de 

personas, incluyendo personas con discapacidad”. 

 
 - Portes: - de la cabina: són automàtiques 

- del recinte: podes ser automàtiques o manuals 
- amplada: ≥ 0,80 m. 
- davant de les portes es pot inscriure un ∅1,20 m 

sense ser escombrat per l’obertura de la porta 

- Botoneres: 
 
 

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

- Han de tenir la numeració en Braille o en relleu. 

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

 
 - Botoneres: - Alçada de col·locació: entre 1,00 i 1,40 m  

respecte al terra 

    

    

- Passamans: 
 

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

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

 - Passamans: 
 

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

    

ASCENSOR 

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

 - Senyalització: - mitjançant símbol internacional d’accessibilitat, SIA 
- indicació del nombre de la planta en Braille i aràbic 

en alt relleu col·locat a una alçada entre 0,80m i 
1,20m (brancal dret en el sentit de sortida de la 
cabina) 

    

 



 
Justif icació de l ’accessibil i tat  a l ’edif icació Ús públic i  ús privat 

(no habi tatge) 
DB SUA /  D135/95
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Escales.  Configuració 
 
 

 D’ÚS PÚBLIC (Adaptades)   (D .  135 /1995)   D’ÚS PÚBLIC (DB SUA-1) 
 

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

- Altura de pas  ≥ 2,10 m  - Altura de pas  ≥ 2,20 m  

- Graons: - frontal  F ≤ 0,16m 

- estesa,  E ≥ 0,30m  

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

- l’estesa no presenta discontinuïtats quan s’uneix  
amb l’alçària (no tenen ressalts)  

 

 - Graons: - frontal  0,13 ≤ F ≤ 0,175m 

- estesa,  E ≥ 0,28m  

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

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

- els graons no tenen ressalts (bocel) 

- graons amb frontal , vertical o formant un angle ≤ 
15º amb la vertical, (per a edificis sense itinerari 
accessible alternatiu) 

 

- Trams: - nombre de graons seguits ≤ 12.    - Trams: 

 

 

 

- salvarà una altura ≤ 2,25m 

- podran ser rectes, corbats o mixtes (veure  apartat  
4.2.2 SUA-1, els usos pels quals només són rectes) 

- entre dues plantes consecutives d’una mateixa 
escala tots els graons tindran el mateix frontal 

- entre dos trams consecutius de plantes diferents el 
frontal podrà variar com a màxim ±10mm 

- tots els graons dels trams rectes tindran la mateixa 
estesa 

 

- Replans: - Els replans intermedis tindran una llargada 
≥  1,20 m.  

 

 - Replans: - entre trams d’una mateixa direcció: 
   amplada ≥ la de l’escala 
   longitud ≥ 1,00 m (mesurada a l’eix) 

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

- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es 
situen a ≥ 0,40m de l’arrencada d’un tram 

- replans de planta: 

* senyalització visual i tàctil amb franja de paviment 
en l’arrencada dels trams. 
(0,80m de longitud en el sentit de la marxa; 
amplada la de l’itinerari i gravat direccional 
perpendicular a l’eix de l’escala) 

* portes i passadissos d’amplada < 1,20m, es situen 
a 0,40m del primer graó d’un tram. 

 

ESCALES 

- Barreres de 
protecció,  
Passamans 
i Elements 
protectors: 

- Passamans: a ambdós costats  a una altura  
entre 0,90 i 0,95m 

*  disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i  
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub 
rodó de ∅ entre 3 i 5 cm, separat  ≥ 4 cm  
dels paraments verticals. 

 

 - Barreres  de 
protecció,  
Passamans 
 i Elements 
protectors: 

- col·locació  1 costat 
  escales amb desnivell > 0,55m i amplada ≤ 1,20m 

- col·locació 2 costat 
escales amb desnivell > 0,55m i amplada > 1,20m 

- passamà intermedi: trams amplada > 4m 

- altura de col·locació → 0,90m ÷ 1,10m 

- seran ferms i es podran agafar fàcilment, separats 
del parament ≥ 0,04m i el sistema de subjecció no 
interferirà el pas continu de la ma. 
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D 3.2 Seguretat estructural          

MD 3.2.1. Sustentació de l’edifici: característiques del terreny 

Es tracta de canviar l’ús de l’edifici existent de un ús recreatiu i esportiu a un ús docent. 

L’edifici no presenta patologies estructurals a simple vista. 

Dins la finca, caldrà  enderrocar una petita construcció auxiliar. No es fa cap ampliació que pugui afectar a 
l’edificació existent. 

El terreny és pràcticament pla en cadascuna de les terrasses que el conformen. El clavegueram i la resta de 
xarxes de servei estan situades al carrer. En conseqüència, no caldrà la realització de treballs previs especials. 

Segons la informació prèvia disponible no es preveuen ni es té informació que en el terreny de l’emplaçament hi 
hagi problemes derivats d’inestabilitats, lliscaments, usos previs que hagin pogut contaminar el sòl, obstacles 
enterrats, modificacions prèvies de la topografia, etc. 

o Nivell freàtic: per sota del nivell de fonamentació 

o Acceleració sísmica bàsica de l’emplaçament: ab / g = 0,04 

o Classificació sísmica del terreny: coeficient sísmic C = 1,15 

o Terreny no agressiu al formigó armat segons l’EHE (taula 8.2.3 b)  

MD 3.2.2. Sistema estructural existent: bases de càlcul i accions 

Del projecte original de l’edifici, que tenia llicència d’obres del 27/03/1979, es desprèn que aquest consta de 
sabates continues de formigó i riostes.  L’estructura vertical és a base de parets de càrrega de maó ceràmic 
tipus gero de 14 cm, L’estructura horitzontal es amb forjats de bigueta ceràmica i cassetons ceràmics per una 
càrrega total de 650 kg/m2 . 

Les bases de càlcul i les accions utilitzades acomplien amb les normes MV 101/62 i MV201/72  que li eren 
d’aplicació quan es va construir. 

Altres accions considerades 
La caixa d’ascensor, el fossat i el sostre de la sala de màquines i politges s’han dimensionat per a un 
ascensor de càrrega nominal Q=450 kg (6 persones) 
El  disseny, dimensionat i execució de la instal·lació de l’ascensor es farà per part del subministrador seguint 
la UNE EN 81-1:1998, prèvia negociació entre aquest,  el promotor i la direcció facultativa sobre la utilització 
prevista de l’ascensor, les seves condicions d’entorn, els condicionants estructurals  i altres aspectes relatius 
a la instal·lació. 

MD 3.3  Seguretat en cas d’incendi         

Les condicions de seguretat en cas d’incendi de l’edifici projectat compleixen les exigències bàsiques SI del 
CTE.  

Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de Seguretat en 
cas d’incendi, DB SI.  

Justificació del compliment de les exigències bàsiques SI 

S’adjunten les fitxes justificatives del compliment del DB SI en “Edifici d’ùs docent”. A continuació es relacionen 
els aspectes més importants de la seguretat en cas d’incendi de l’edifici, ordenats per exigències bàsiques: 

Us principal: Docent 

Local de risc: Sala maquinaria ascensor, 

Altura d’evaquació de l’edifici 0.5 m en cada planta 

Superficie construïda total: 1.600m2 

SI. 

Condicions per a la intervenció de bombers i d’evacuació exterior de l’edifici  

Tenint en compte que l’edifici té una alçada d’evacuació < 9 m, no li es d’aplicació l’exigència SI 5 Intervenció 
de bombers segons la secció SI 5 del DB SI.  

Condicions per limitar la propagació interior del incendi 
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Condicions per limitar la propagació interior del incendi 

L’edifici està compartimentat en dos sectors d’incendi que es corresponen amb els usos previstos i que han de 
tenir una resistència al foc EI : 

o Sala maquina ascensor: EI 90, l’alçada d’evacuació de l’edifici és de 0.5 m (< 15 m) 

o Resta edifici: EI 60, l’alçada d’evacuació de l’edifici és 0,5 m (< 15 m)  

El recinte de l’ascensor són locals de risc d’incendi baix, l’armari de comptadors serà estanc al fum E 30. 

Els passos d’instal·lacions respectaran la compartimentació de sectors d’incendi.  

Els materials de revestiment tindran la següent classe de reacció al foc : 

o C-s2,d0 i Efl en zones ocupables  

o B.s1,d0 i Bfl-s1, en trasters i locals d’instal·lacions  

Condicions per limitar la propagació exterior del incendi 

L’edifici es aïllat i per tant no te mitgeres i garanteix les franges EI 60 d’1m d’amplada en la trobada amb les 
parts i forjats que compartimenten sectors d’incendi.  

Condicions de resistència al foc de l’estructura 

La resistència al foc de l’estructura serà, com a mínim,: 

o R 60, ja que l’alçada d’evacuació de l’edifici és de 0,5m  (< 15m). 
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FITXA D’APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis  
RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. RD 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual es 
modifica el RD 314/2006. BOE nº 22 de 25/01/2008 Correcció d’errors i errades del RD 314/2006. ORDEN VIV/984/2009, de 15 
d’abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació. RD 173/2010, de 19 de febrer, 
pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat. 

EDIFICIS D’ÚS DOCENT 
Data 17/12/2010 
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  Edifici, establiment o zona destinada a docència, en qualsevol dels seus nivells: escoles infantils, centres d’ensenyament primari, 
secundari, universitari o formació professional. 
 
Els establiment docents que no tinguin la característica pròpia (activitat en aules d’elevada ocupació) s’assimilaran a altres usos. 

 

1. ACCESSIBILITAT PER A BOMBERS (DB SI 5) 

EN
TO

R
N

 

Espais per a intervenció de 
bombers 

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

Vials d’accés per als bombers 

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

Forats en façana 

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

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

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

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

plantes soterrani. 

Alçada d’evacuació de l’edifici (h) 

Plantes soterrani 
Plantes sobre rasant 

h ≤ 15m h ≤ 28m h > 28m 

Estructura general R-120 R-60 R-90 R-120 

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

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

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

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

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

Elements verticals separadors amb 
d’altres edificis   EI-120 

FA
Ç

A
N

ES
  A la trobada amb elements 

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

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

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

façana quan tingui més de 18 m d’alçada. 

C
O

B
ER

T
ES

 

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

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

• Especificacions de distància entre elements amb EI < 60 en funció de la seva separació: 
Horitzontal (m) >2,5 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0 
Vertical (m) 0 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00 
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Materials de revestiment o 
acabat exterior, lluernaris, 
claraboies, ventilacions... 

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

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

Sectors d’incendi 
 

• L’establiment respecte la resta de l’edifici. 
• Zones d’allotjament (dormitoris) de S > 500 m2  
• Zones d’usos subsidiaris: 

o Residencial Habitatge (en tot cas) 
o Administratiu i/o Comercial  > 500 m² 
o Pública Concurrència i ocupació > 500 persones 
o Aparcament > 100 m² (en tot cas si és robotitzat) 

• S ≤ 4000 m² (8000 m2 amb protecció per instal·lació automàtica d’extinció). 
Excepcions:  
• Establiment ≤ 500 m² : NO cal sector independent en edificis d’ús Residencial Habitatge.  
• Sense limitació de superfície en una sola planta i/o en sectors de risc mínim. 

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

plantes soterrani. 

Alçada d’evacuació de l’edifici (h) 

Plantes soterrani Plantes sobre rasant 
h ≤ 15m 15 < h ≤ 28m h > 28m 

Elements separadors de sectors (1) EI 120 EI 60 EI 90 EI 120 

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

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

Elements d’evacuació protegits 

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

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

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

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

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

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

Cambres, patis o conductes que 
travessen elements de 
compartimentació 

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

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

LO
C

A
LS

 D
E 

R
IS

C
 

ES
PE

C
IA

L 

 RISC BAIX RISC MIG RISC ALT 

Elements estructurals R 90 R 120 R 180 
Parets i sostres EI 90 EI 120 EI 180 
Vestíbul d’independència - SI SI 
Portes d’entrada EI2 45-C5 EI2 30-C5 (les dues) EI2 45-C5 (les dues) 
Revestiment parets i sostres B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 
Revestiment terres BFL-s1 BFL-s1 BFL-s1 
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2.5. Reacció al foc dels materials 

M
A

TE
R

IA
LS

 D
E 

R
EV

ES
TI

M
EN

T 

En recintes protegits 

Terres                       CFL-s1 

Parets i sostres         B-s1, d0 

En recorreguts normals 
Terres                        EFL 

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

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

Terres                        BFL-s2 

Parets i sostres         B-s3, d0 

COMPONENTS ELÈCTRICS Segons reglament específic 

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

O
C

U
PA

C
IÓ

 

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

 1 persona / 1,5 m2 en aules ( excepte escoles infantils). 
 1 persona / 2 m2 en aules d’escoles infantils i sales lectura de biblioteques.  
 1 persona / 3 m2 en lavabos de planta 
 1 persona / 5 m² en locals diferents a l’aula (laboratori, taller, gimnàs, sala de dibuix, etc.) 
 1 persona / 10 m² en el conjunt de la planta o de l’edifici. 
 1 persona / 40 m² en arxius i magatzems. 

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

ESPAI EXTERIOR SEGUR 

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

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

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

l’incendi no pugi afectar ambdós edificis. 

3.1. Elements d’evacuació 

PO
R

TE
S 

PA
SS

O
S Dimensionat  Capacitat: A ≥ P / 200 

 Amplada  ≥ 0.80m (tota fulla de porta no pot ser menor que 0.60m, ni superar 1.23m). 

Característiques 

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

PASSADISSOS I RAMPES  

 Capacitat: A ≥ P / 200  
 Amplada ≥ 1 m  (0.80 m si P ≤ 10 persones 

habituals) 

Passadís protegit 
 P ≤ 3 S + 200 A 
 Amplada mínima 1,00 m (1,20 m en 

escoles infantils i centres de primària) (0.80 
m si P ≤ 10 persones, usuaris habituals) 

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

ES
C

A
LE

S 

Tipologia No protegides Protegides Especialment protegides 

Evacuació descendent 

Per h ≤ 14 m Per h ≤ 28 m S’admet en tot cas 

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

                                                 0,90 si P ≤50 persones 
                                                 1,00 si P ≤100 persones  
                                                 1,10 si P >100 persones 

Evacuació ascendent Per h ≤ 2.80 m 
Per P ≤ 100 fins h ≤ 6 m S’admet en tot cas 
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A ≥ P / (160 – 10 h) E ≤ 3 S + 160 As  
Amplada mínima segons nº de persones:                    0,80 si P ≤25 persones 

                                                 0,90 si P ≤50 persones 
                                                 1,00 si P ≤100 persones  
                                                 1,10 si P >100 persones 

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

Tramades 
 Altura salvada ≤ 3.20 m (≤ 2,10 m en escoles infantils i centres de primària). 
 ≥ 3 esglaons (excepte en zones d’ús restringit). 
 En escoles infantils i centres de primària o secundària no es permeten tramades corbes. 

Esglaons  
              H = petjada 
              C = altura 

540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm 
H  ≥ 280 mm;     C en tramades rectes o corbes compresa entre 130 y 185 mm (170 mm en infantil, 
primària i secundària) 
           Per evacuació ascendent: amb davanter i sense volada. 
                                                                      (Tramades corbes i escales d’accés restringit a SU 1) 

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

ELEMENTS A L’AIRE LLIURE 

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

ESCALES Capacitat: A ≥ P / 480 

3.2. Recorreguts d’evacuació 

COMPATIBILITAT 

Per establiments de S >1500m² 
integrats en edifici d’altre ús 

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

 Sortides d’emergència compatibles però accessibles per vestíbul d’independència.  

Altura ascendent màxima 

 1m per escola infantil i ensenyament primari fins a sortida de planta 
 2m per escola infantil i ensenyament primari fins espai exterior segur 
 Per altres, 4m fins sortida de planta i 6m fins espai exterior segur 

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

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

1 sortida 

- Ocupació ≤ 100 persones  
    (en escoles infantils, primària i secundaria < 50 alumnes) 
- Recorreguts ≤ 25 m (*31,2m) o bé ≤ 50 m (*62,5m) si ocupació 

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

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

Més d’una sortida 

Recorreguts d’evacuació: 
- En plantes d’infantil i primària <35 m (*43,7m). 
- En espais a l’aire lliure sense risc d’incendi (terrasses, 
cobertes...)< 75 m. 
- En altres: < 50m (* 62,5m). 
- Longitud sense alternativa: longitud màxima admissible en cas 
d’una única sortida 

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

Locals de risc especial - Recorreguts evacuació ≤ 25m   (* 31,2m) 
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Desembarcament d’escales a planta 
baixa 

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

3.3. Senyalització i enllumenat d’emergència 

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

Característiques dels senyals  
UNE 23-034 

Visibles amb fallada del 
subministrament d’il·luminació 

normal 

Per fotoluminescència, segons UNE 23-035-4:2003 1:2003, UNE 
23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003 i el seu manteniment segons 

UNE 23035-3:2003 

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

Senyalització itineraris accessibles 

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

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

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

Evacuació 

- En edificis amb h>14 m, tota planta (excepte ocupació nul·la) que no disposi de sortida d’edifici 
accessible, caldrà: 

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

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

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

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

4.1. Detecció i alarma 

Detecció d’incendi - Per Sc > 5000 m2. 
- Per Sc>2.000 m2 en locals de RISC ALT. 

Alarma (3) Per Sc > 1000 m2. 

4.2. Mitjans d’extinció  

Hidrants exteriors (4) 
1 hidrant per Sc compresa entre 5000 m2 i 10000 m2 . 
1 hidrant més per cada 10000 m2 més o fracció.  
Sempre hidrants per h descendent > 28 m o h ascendent > 6 m. 

Extintors Capacitat
21A-113B

- En cada planta: a 15 m de recorregut,  
- En zones de risc especial (5)  

Columna seca Per h > 24 m. 

Boques d’incendi equipades - Per Sc > 2000 m2  (BIE-25) 
- En zones de RISC ALT per combustibles sòlids (BIE-45) 

Instal·lació automàtica d’extinció 
- Per h > 80 m. 
- En cuines amb potència instal·lada ≥ 50kW 
- En centres de transformació de RISC ALT 

Control de fums d’incendi En atris d’ocupació i/o sortida per > 500 persones 

Ascensor d’emergència (6) Per h > 28 m. (1 ascensor accessible per cada 1.000 ocupants o fracció) 

Senyalització de mitjans manuals p.c.i. 
UNE 23-033-1 Visibles permanentment; característiques com a 3.3 

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

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

 RISC BAIX RISC MIG RISC ALT 

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

100<V ≤200 m3 200<V ≤400 m3 V>400 m3 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P ≤2520 kVA 
P ≤630 kVA 

2520<P ≤4000 kVA 
630<P ≤1000 kVA 

P>4000 kVA 
P>1000 kVA 

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

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

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

Les plantes tenen una sortida de planta a través d’una escala no protegida d’1,0m d’amplada mínim, ja que 
l’alçada d’evacuació no supera els 14m i el recorregut des de la porta de cada estança fins a l’arrencada de 
l’escala en planta no supera els 25m. 

Instal·lacions de protecció contra incendi 

Es col·locaran extintors, que en general seran d’eficàcia 21A/113B, al vestíbul, aula polivalent, laboratori i taller 
floristeria de la planta pis i a cada magatzem i vestuari de la planta baixa i a cada local de la planta soterrani. 

Les instal·lacions es defineixen a l’apartat corresponent del sistema Instal·lacions i serveis.  

MD 3.4 Seguretat d’utilització i accessibilitat      

Les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat de l’edifici projectat compleixen les exigències bàsiques 
del CTE per tal de garantir l’ús de l’edifici en condicions segures i evitar, el màxim possible, els accidents i 
danys als usuaris, així com  facilitar el seu accés i utilització de forma no discriminatòria, independent i segura a 
les persones amb discapacitat. 

Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de Seguretat 
d’utilització i accessibilitat DB SUA i al D. 135/1995 “Codi d’Accessibilitat de Catalunya”. 

A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències bàsiques del SUA als quals 
es dóna resposta des del disseny de l’edifici i que es recullen tots ells en les fitxes justificatives que s’adjunten al 
final d’aquest apartat. 

Condicions per limitar el risc de caigudes 

A totes les zones de l’edifici es contemplen les discontinuïtats dels paviments, els desnivells i la disposició de 
barreres de protecció amb configuració de no escalable i amb alçada segons el desnivell que s’està protegint. 
Es considera la configuració de les escales. Referent a la neteja dels vidres transparents exteriors tots ells són 
practicables o  fàcilment desmuntables. 

Condicions per limitar el risc d’impacte o d’atrapament 

A totes les zones de l’edifici es contemplen els elements fixes i practicables susceptibles de produir impactes i 
aquells elements fràgils susceptibles de rebre’ls –els quals garantiran el nivell de risc d’impacte que els hi és 
d’aplicació i que es detallen a l’apartat MC 3 “Sistemes envolvent i d’acabats exteriors” i MC4 “Sistemes de 
compartimentació i d’acabats interiors”. També es considera, la protecció a enganxades amb elements 
d’obertures i tancaments automàtics. 

Condicions per limitar el risc d’immobilització 

Els diferents banys tenen portes amb sistemes de desbloqueig des de l’exterior. 

Condicions per limitar el risc causat per il·luminació inadequada  

Es fixen els nivells mínims d’il·luminació per als espais que configuren les zones comunes de circulació, tant 
interior com exterior i els valors es recullen a l’apartat MC 6.9 “Subministrament elèctric i instal·lacions 
d’il·luminació”. 

Es disposa d’enllumenat d’emergència en els recorreguts d’evacuació, fins a la sortida a l’exterior i els valors es 
recullen a l’apartat MC 6.9 “Subministrament elèctric i instal·lacions d’il·luminació”. 

Condicions per limitar el risc causat per vehicles en moviment  

L’accés i sortida dels vianants és a través d’una escala especialment protegida. 

Condicions per limitar el risc causat per l’acció del llamp  

No es preveu disposar d’instal·lació al llamp ja que un cop avaluada la necessitat de disposar-ne i calculat el 
nivell d’eficiència de la instal·lació, el valor 4 del nivell de protecció està dins dels marges on la instal·lació no és 
obligatòria.  



SUA-8 CTE Paràmetres del DB SUA   exigències de 
Seguretat d’Utilització i Accessibilitat

INSTAL·LACIÓ  
DE PROTECCIÓ AL LLAMP   
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Ref. del projecte  

N E C E S S I T A T  D E  L A  I N S T A L · L A C I Ó  

NO 
és necessària doncs: 

* La freqüència esperada d’impactes (Ne) és inferior o igual al  risc admissible de l’edifici (Na)
→   Ne ≤ Na

* La freqüència esperada d’impactes (Ne) és superior al  risc admissible de l’edifici (Na)
→   Ne > Na  

Ne = Na = 

* Edificis amb altura > 43m

SÍ 
és necessària doncs: 

* Edificis en els que es manipulin substàncies tòxiques,  radioactives, altament inflamables o explosives.

P R O C E DIM E N T  DE  V E R IF I C AC I Ó     

Municipi:  ‣ Ng : (núm. impactes / any km2)   
Densitat d’impactes sobre el
terreny Ng impactes / any km2 : 

‣ Ae : (m2) Superfície de captura
equivalent de l’edifici aïllat

es delimita per una línia traçada a una distància 3H de cada un dels punts del 
perímetre de l’edifici, sent H l’alçada de l’edifici en el punt del  perímetre considerat m2

* edifici proper a altres edificis o arbres de la mateixa alçada o més alts → C1 = 0,50 

* edifici rodejat d’altres edificis més baixos → C1 = 0,75 

* edifici aïllat → C1 = 1,00 

‣ C1 :
Coeficient relacionat amb l’entorn

* edifici situat a dalt d’un turó → C1 = 2,00 

Ne 

FREQÜÈNCIA 
ESPERADA 
D’IMPACTES DE 
L’EDIFICI  

· Ne = 61eg 10CAN −×××  = x x x 10-6 Ne =                        impactes /any

Estructura metàl·lica 
 i coberta: 

Estructura formigó 
 i coberta: 

Estructura fusta 
 i  coberta: 

metàl·lica C2 = 0,50 metàl·lica C2 = 1,00 metàl·lica C2 = 2,00 

formigó  C2 = 1,00 formigó  C2 = 1,00 formigó  C2 = 2,50 

‣ C2 :
coeficient segons tipus de
construcció

fusta C2 = 2,00 fusta C2 = 2,50 fusta C2 = 3,00 

* edifici amb contingut inflamable → C3 = 3,00 ‣ C3 :
coeficient segons el contingut
de l’edifici * edifici amb altres continguts → C3 = 1,00 

* edifici no ocupat normalment → C4 = 0,5 

* edifici de pública concurrència, sanitari, comercial, docent C4 = 3,00 
‣ C4 :

coeficient segons l’ús de l’edifici

* resta d’edificis → C4 = 1,00 

* edificis en els que els seu deteriorament pugui interrompre algun servei
imprescindible (hospitals, bombers,...) →

C5 = 5,00

* edificis en els que els seu deteriorament ocasiona impactes ambientals greus → C5 = 5,00

‣ C5 :
necessitats de continuïtat de 
les activitats que es
desenvolupen en l’edifici

* resta d’edificis → C5 = 1,00

Na  

RISC ADMISSIBLE 
DE L’EDIFICI  

·Na = 3

5432
10

CCCC
5,5 −

×××
= 3105,5 −

××× Na =

Determinació de l’Eficiència, E, de la instal·lació de protecció al llamp: 

· EFICIÈNCIA DE LA INSTAL·LACIÓ, E E ≥
e
a

N
N1− = 1 − E ≥ 

4 0 ≤  E < 0,80    la instal·lació de protecció contra el llamp no és obligatòria 

3 0,80 ≤  E < 0,95    

2 0,95 ≤  E < 0,98  

E ≥ 0,98 

* Edificis amb altura > 43m

INSTAL·LACIÓ DE 
PROTECCIÓ AL 
LLAMP 

· NIVELL DE PROTECCIÓ 
DE LA INSTAL·LACIÓ 
segons el valor de la eficiència 
mínima de la instal·lació, E 

El valor del nivell de
protecció de la instal·lació
condiciona les
característiques dels sistemes
externs de protecció contra el
llamp.

1 

* Edificis en els que es manipulin
substàncies tòxiques,
radioactives, altament inflamables
o explosives.

  la instal·lació de protecció contra el llamp és obligatòria 

L’edifici    disposarà d’un sistema de protecció al llamp 
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Condicions d’accessibilitat 

Les condicions que donen resposta al requisit bàsic d’accessibilitat es justifiquen a l’apartat MD 3.1.2 
d’aquesta Memòria. (Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat) 

MD 3.5 Salubritat   

L’edifici projectat dóna resposta a les exigències bàsiques de salubritat (HS) garantint la protecció contra la 
humitat (que afecta bàsicament al disseny dels tancaments),  garantint la qualitat de l’aire interior i de l’entorn 
exterior, i disposant de xarxes de subministrament d’aigua i d’evacuació d’aigües residuals i pluvials. 

A continuació es desenvolupen les exigències que afecten al conjunt de l’edifici   

MD 3.5.1 Protecció contra la humitat 

L’edifici garanteix l’exigència bàsica HS 1 de protecció contra la humitat. 

Tot i que l’edifici es existent, s’ha comprovat que els seus sistemes compleixen el document bàsic HS1, 
tenint en compte els següents paràmetres de l’edifici que condicionen la quantificació de l’exigència: 

Pel que fa al disseny de les façanes: 

- grau d’exposició al vent: zona eòlica C 

- zona pluviomètrica III 

- l’altura de coronament de l’edifici inferior a 15m, en un entorn poc ventós 

El que suposa un grau d’impermeabilitat 3. 

Per al disseny de murs i terres: 

- el terreny té un coeficient de permeabilitat Ks=10-9 cm/s 

- el nivell freàtic es troba 10m per sota del terra de l’edifici 

El que suposa un grau d’impermeabilitat 1 per als terres i murs en contacte amb el terreny. 

El control del risc de condensacions queda recollit i justificat en la fitxa de compliment del DB HE 1. 

MD 3.5.2 Recollida i evacuació de residus  

 El DB HS 2 no és d’aplicació en actuacions en edificis existents 

MD 3.6 Protecció contra el soroll      

Al ser una obra de reforma no integral no és d’aplicació. 



HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
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HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT A LA HUMITAT 

Exigències bàsiques HS 1: Protecció enfront la humitat (art.13.1 Part I CTE) 

“Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat en l’interior dels edificis i en els seus tancaments com a conseqüència 
de l’aigua provinent de precipitacions atmosfèriques, d’escorrentius, del terreny o de condensacions, disposant de mitjans que impedeixin la 
seva penetració o, si s’escau, permetin la seva evacuació sense la producció de danys.”

MURS 

 Coeficient de permeabilitat del terreny (1)  Ks (cm/s)  10-2 10-5<Ks<10-2   10-5  Grau d’impermeabilitat 
(3) 

 Presència d’aigua (2) Alta Mitja Baixa 

 

TERRES 

 Coeficient de permeabilitat del terreny (1)  Ks (cm/s) > 10   10-5  Grau d’impermeabilitat 
 Presència d’aigua (2) Alta Mitja Baixa (4)

 

FAÇANES 
 Zona Pluviomètrica (5) I  II III IV V Grau d’impermeabilitat 
 Zona eòlica Tot Catalunya és zona eòlica C (7)

 Altura de coronació de la façana  sobre el terreny (m)  15 16-40 41-100

 Classe d’entorn (6) E0 E1

COBERTES  

 Les condicions de les solucions constructives disposaran dels elements relacionats a l’apartat 2.4.2 del DB HS 1 

Els punts singulars dels murs, terres, façanes i cobertes es resoldran d’acord a les condicions dels apartats 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3, 2.4.4

del DB HS 1 respectivament. 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

1
Taula 2

Taula 2

Taula 5

Taula 6

2

3

Adequació Tenis Bonavista
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HS 2 RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS Per al dimensionament i ubicació dels elements veure fitxa DB HS 2

Exigències bàsiques HS 2: Recollida i evacuació de residus (art.13.2 Part I CTE) 

“Els edificis disposaran d’espais i mitjans per extreure els residus ordinaris generats en ells d’acord amb el sistema públic de recollida, de 
manera que es faciliti l’adequada separació en origen dels esmentats residus, la recollida selectiva dels mateixos i la seva posterior gestió.”

Espais comuns de l’edifici Interior de l’habitatge 
En funció del sistema de 
recollida municipal   

Previsió de magatzem o espai de 
reserva 

Espai d’emmagatzematge immediat

Porta a porta  L’edifici disposa d’un magatzem 
de contenidors

Edificis 
d’habitatges 

Contenidors de la brossa al carrer  L’edifici té un espai de reserva

Els habitatges disposen en el seu 
interior d’espais per 
emmagatzemar  les cinc fraccions 
dels residus ordinaris. 

Edificis  
d’altres usos S’aporta estudi específic adoptant criteris anàlegs als establerts en el DB HS 2 

Adequació Tenis Bonavista
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 HS 3 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR 

Exigències bàsiques HS 3: Qualitat de l’aire interior (art.13.3 Part I CTE) 

“Els edificis disposaran de mitjans perquè els seus recintes es puguin ventilar adequadament, eliminant els contaminants que es produeixin de 
manera habitual durant l’ús normal dels edificis, de forma que s’aporti un cabal suficient d’aire exterior i es garanteixi l’extracció i expulsió de 
l’aire viciat pels contaminants. 

Per tal de limitar el risc de contaminació de l’aire interior dels edificis i de l’entorn exterior de façanes i patis, l’evacuació dels productes de la 
combustió de les instal·lacions tèrmiques es produirà, amb caràcter general, per la coberta de l’edifici, amb independència del tipus de 
combustible i de l’aparell que s’utilitzi, d’acord amb la reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques.”

Àmbit:  Conjunt de l’habitatge   
- Híbrid, o bé Sistemes: 
- Mecànic 

  
 

- Dormitoris   5 l/s persona   Admissió d’aire 
de  l’espai 
exterior (1) - Sala d’estar 

menjador 
  3 l/s persona   

- Banys  15 l/s local   

Ventilació 
general 
(apartat 3.1.1) 

Cabals 
mínims:  
(taula 2.1) 

Extracció de 
l’aire viciat (2)

- Cuina   2 l/s m2 i

  8 l/s local si hi ha 
aparells de combustió

 
 

Àmbit: Cuina                   Ventilació 
addicional 
(apartat 3.1.1) 

Cabal 
mínim:  
(taula 2.1)

Extracció mecànica per a  bafs 
i contaminants de la cocció (2) 

 50 l/s  
 

Àmbit: Sala d’estar, menjador, dormitoris i cuina   
Finestres o portes exteriors practicables. (1)   

Interior dels habitatges  

Ventilació 
complementària 
(apartat 3.1.1) 

Elements:
(apartat 4.4) Superfície practicable  1/20 Superfície útil del local  

    

- Natural, 
- Híbrid, o bé 

Magatzem de residus en 
edificis d’habitatges (4) 

Cabal mínim: 
(taula 2.1) 

10 l/s m2  Sistema de ventilació: (1) (2) 
(apartat 3.1.2) 
 

- Mecànic 
    

- Natural, 
- Híbrid, o bé 

Trasters en edificis 
d’habitatges  

Cabal mínim: 
(taula 2.1) 

0,7 l/s m2 Sistema de ventilació: (1) (2) 
(apartat 3.1.3) 

- Mecànic 
   

- Natural, o bé Aparcaments Cabal mínim: 
(taula 2.1) 

120 l/s plaça Sistema de ventilació: (1) (2) 
(apartat 3.1.4) - Mecànic 

 

VENTILACIÓ    
DELS RECINTES 

Es garantiran els 
cabals mínims de 
ventilació
mitjançant la 
implantació dels 
sistemes de 
ventilació adequats 

Locals d’altres tipus        - Cal un estudi específic adoptant criteris anàlegs als establerts en el DB HS 3. (5)

 

 EVACUACIÓ DELS 
PRODUCTES DE 
LA COMBUSTIÓ 

De les instal·lacions 
tèrmiques 

- Es produirà amb caràcter general per la coberta de l’edifici i es farà d’acord amb la 
reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques (6)

 

 
(1)  

Les obertures d’admissió d’aire per a la ventilació general i les finestres i portes per a la ventilació complementària han de comunicar amb un espai exterior 
que tingui les següents condicions (DB HS 3 apartats 3.2.1 i 3.2.6):

- Permet inscriure en la seva planta un cercle de diàmetre D  H/3, sent H l’altura del tancament més baix dels que ho delimiten i D  3 m.   

- Quan les obertures estiguin situades en una reculada, l’amplada, A, d’aquesta serà: 

a) A  3m, quan la fondària de la reculada, F, estigui compresa 1,5  F  3 m. 

b) A  F, quan la fondària de la reculada, F> 3 m. 

(2)  
L’expulsió de l’aire viciat s’ha de fer al final del conducte d’extracció, després de l’aspirador: 

- Per sobre de la coberta de l’edifici si es tracta d’un sistema híbrid: 1 m, com a mínim; 2m si és transitable. 

- Separada: 3 m com a mínim de qualsevol element d’entrada d’aire (obertura d’admissió, porta exterior o finestra, boca de toma) i de qualsevol punt 
on puguin haver persones de forma habitual. 

(3)  
Encara que l’apartat 3.1.1.3 del CTE DB HS 3 permet fer l’extracció mecànica de l’aparell de cocció amb conductes individuals o col·lectius, el  D. 259/2003 
d’habitabilitat estableix que l’extracció de les cuines es farà amb conductes independents fins a la coberta  de l’edifici.

(4)  
Si en el projecte només es contempla l’espai de reserva per al magatzem de residus, caldria tenir en compte la previsió del sistema de ventilació. 

(5)  Condicions de ventilació de locals d’altres tipus: queden regulades en el nou “Reglament d’instal·lacions Tèrmiques en els edificis, RITE” (RD 1027/2007) i 
complementàriament en les “Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball” (RD 486/1997). 

(6)  Reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques: Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis, RITE (RD 1027/2007), Reglament de 
combustibles gasosos (RD 919/2006) i algunes OOMM.

✔
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HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

Exigències bàsiques  HS 4 Subministrament d’aigua (art.13.4 Part I CTE) 

“Els edificis disposaran de mitjans adequats per subministrar a l’equipament higiènic previst d’aigua apta per al consum de forma sostenible, 
aportant cabals suficient per al seu funcionament, sense alteració de les propietats d’aptitud per al consum i impedint els possibles retorns que 
puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que permetin l’estalvi i el control del cabal de l’aigua. 

Els equips de producció d’aigua calenta dotats de sistemes d’acumulació i els punts terminals d’utilització tindran unes característiques tal que 
evitin el desenvolupament de gèrmens patògens.”

 
 Qualitat de l’aigua  L’aigua de la instal·lació complirà els paràmetres de la legislació vigent per a aigua de consum humà.  

 Els materials de la instal·lació garantiran la qualitat de l’aigua subministrada, la seva compatibilitat 
amb el tipus d’aigua i amb els diferents elements de la instal·lació  a més de no disminuir la vida 
útil de la instal·lació.  

 El disseny de la instal·lació de subministrament d’aigua evitarà el desenvolupament de gèrmens 
patògens. 

 

Sistemes antiretorn:  Se’n  disposaran per tal d’ evitar la inversió del sentit del flux de l’aigua

S’establiran 
discontinuïtats entre: 

 Instal·lacions de subministrament d’aigua i altres instal·lacions 
d’aigua amb diferent origen que no sigui la xarxa pública 

 Instal·lacions de subministrament d’aigua i instal·lacions d’evacuació 
 Instal·lacions de subministrament d’aigua i l’arribada de l’aigua als aparells i 
equips de la instal·lació 

Protecció contra retorns  

Buidat de la  xarxa:  Qualsevol tram de la xarxa s’ha de poder buidar pel que  els
sistemes antiretorn es combinaran amb les claus de buidat 

Cabals 
instantanis mínims: 

Aigua Freda 
q  0,04l/s  urinaris amb cisterna 

q  0,05l/s  “pileta” de rentamans 

q  0,10l/s  rentamans, bidet, inodor 

q  0,15l/s  urinaris temporitzat, rentavaixelles, aixeta aïllada 
q  0,20l/s  dutxa, banyera < 1,40m, aigüera i rentadora 

domèstica, safareig, aixeta garatge, abocador 

q  0,25l/s  rentavaixelles industrial (20 serveis)  

q  0,30l/s  banyera  1,40m, aigüera no domèstica 

q  0,60l/s  rentadora industrial (8kg) 

Aigua Calenta (ACS) 
q  0,03l/s    “pileta de rentamans 
q  0,065l/s  rentamans, bidet 

q  0,10l/s    dutxa, aigüera i rentadora domèstica, safareig, 
aixeta aïllada 

q  0,15l/s    banyera < 1,40m rentadora domèstica  
q  0,20l/s    banyera  1,40m, aigüera no domèstica, 

rentavaixelles industrial (20 serveis) 

q  0,40l/s    rentadora industrial (8kg) 

Pressió:  Pressió mínima:   Aixetes, en general   P 100kPa 
  Escalfadors i fluxors P 150kPa 

 Pressió màxima:   Qualsevol punt de consum P 500kPa 

Condicions mínimes  
de subministrament  
als punts de consum 

Temperatura d’ACS:  Estarà compresa entre 50ºC i 65ºC
(No és d’aplicació a les instal·lacions d’ús exclusiu habitatge) 

Dimensions dels locals  Els locals on s’instal·lin equips i elements de la instal·lació que 
requereixin manteniment tindran les dimensions adequades per 
poder realitzar-lo correctament. 
(No és d’aplicació als habitatges unifamiliars aïllats o adossats) 

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment 

Accessibilitat de la 
instal·lació 

 Per tal de garantir el manteniment i reparació de la instal·lació, les 
canonades estaran a la vista, s’ubicaran en forats o “patinets” 
registrables, o bé disposaran d’arquetes o registres. 
(Si es possible també s’aplicarà a les instal·lacions particulars) 

 

SENYALITZACIÓ  Aigua no apta per al 
consum 

Identificació  Es senyalitzaran de forma fàcil i inequívoca les canonades, els 
punts terminals i les aixetes de les instal·lacions que subministrin 
aigua no apta per al consum.

 

 

Comptatge  Cal disposar d’un comptador d’aigua freda i d’aigua calenta per a 
cada unitat de consum individualitzable.  

Xarxa de retorn d’ACS  La instal·lació d’ACS disposarà d’una xarxa de retorn quan des del 
punt de producció  fins al punt de consum més allunyat la longitud 
de la canonada sigui > 15m  

 

ESTALVI D’AIGUA  Paràmetres a 
considerar 

Dispositius d’estalvi 
d’aigua 

 A les cambres humides dels edificis o zones de pública 
concurrència les aixetes dels rentamans i les cisternes dels inodors 
en disposaran. 

 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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 HS 5 EVACUACIÓ D’AIGÜES 

Exigències bàsiques  HS 5 Evacuació d’aigües (art.13.5 Part I CTE) 

“Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extreure les aigües residuals generades en ells de forma independent o conjunta amb les 
precipitacions atmosfèriques i amb els escorrentius”.

 
 Objecte  La instal·lació evacuarà únicament les aigües residuals i pluvials, no podent-se utilitzar per a l’evacuació 

d’altre tipus de residus.  
 S’evitarà el pas d’aires mefítics als locals ocupats mitjançant la utilització de tancaments hidràulics.  

Ventilació  Es disposarà de sistema de ventilació que permeti l’evacuació dels gasos mefítics i garanteixi el 
correcte funcionament dels tancaments hidràulics. 

Traçat  El traçat de les canonades serà el més senzill possible, amb distàncies i pendents que facilitin 
l’evacuació dels residus i seran autonetejables. S’evitarà la retenció d’aigües en el seu interior. 

Dimensionat  Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en 
condicions segures. 

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment  Les xarxes de canonades es dissenyaran de forma que siguin accessibles per al seu manteniment i 
reparació, per a la qual cosa han de disposar-se a la vista o allotjades en forats o “patinets” 
registrables, o bé disposaran arquetes o registres. 

Adequació Tenis Bonavista
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MD 3.7 Estalvi d’energia.  

Al actuar en un edifici existent, s’ha aplicat el criteri de millorar les condicions de l’edifici existent, com a 
mínim reparar els danys  i  procurar assolir  el nivell de prestació  que s'estableix amb caràcter general 
en el DB . 

Zona climàtica: C2 

Classe d’higrometria dels espais: En les dutxes i vestuari adaptat la classe d’higrometria es 4,  en tota la 
resta de l’edifici es classe 3.  

Classificació dels espais: 

- espais habitables: Tota la planta pis i els vestuaris de la planta baixa 
- espais no habitables: Tota la resta d’espais que son bàsicament magatzems en planta baixa i 

planta soterrani. 

MD 3.7.1 Limitació del consum energètic 

Al ser una obra en un edifici existent de menys de 1000 m2 útils i on es renova menys del 25% dels 
tancaments, no seria d’aplicació. 

En tot cas,es limita la demanda de consum energètic respecte de l’edifici de referència.  

El compliment de l’exigència es justifica mitjançant l’eina unificada CE3X-PT. L’informe de resultats del 
programa s’adjunta com a Document Annex a la Memòria. 

MD 3.7.2 Limitació de la demanda energètica 

L’edifici dóna compliment a l’exigència bàsica HE-1 del CTE: Limitació de la demanda energètica, del 
qual s’adjunta una fitxa resum dels requeriments que estableix, en funció de la zona climàtica on s’ubica 
l’edifici i la seva superfície útil. 

Els valors de demanda energètica de calefacció i refrigeració de l’edifici i la comprovació de que aquests 
són inferiors als límits establerts, es calcula mitjançant l’eina unificada CE3X-PT.  

L’absència de condensacions insterticials es justifica mitjançant l’informe del programa CE3X-PT. que 
s’adjunta com a Document Annex a la Memòria. 

Les transmitàncies màximes dels tancaments i les transmitàncies i permeabilitat a l’aire màximes de 
les obertures es justifiquen en la Memòria Constructiva. Inserir fitxa de “CTE HE 1. Projecte 
Bàsic. Paràmetres per donar compliment a les exigències bàsiques de Limitació de la Demanda 
Energètica”, al final d’aquest apartat  

 

 

 

 

 



Limitació  de   la  demanda  energètica   HE  1     Pro jecte  bàs ic  
 

 
in tervenc ió  en  ed i f i c i s  ex i s tents  

ús  d i ferent  a l  d’hab i ta tge

 

 (1) Edifici de referència: edifici obtingut a partir de l’edifici objecte (edifici projectat) que es defineix amb la seva mateixa forma, mida, orientació, zonificació 
interior, ús de cada espai i obstacles, amb unes solucions constructives amb paràmetres característics iguals als establerts a l’Apèndix D del DB HE1. 
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Referènc ia  de  pro jecte :  

DADES  

T ipus  d’ intervenc ió :          

Tipus:     Tipus: 

Reformes destinades a canvi d’ús característic de l’edifici      Intervenció que produeix modificacions en les condicions 
exteriors o interiors d’un element de l’envolvent tèrmica i que 
suposa un increment de la demanda energètica de l’edifici Renovació de més del 25% de l’envolvent tèrmica final     

Ampliació:  veure fitxa d’obra nova      Modificació substancial, substitució o incorporació d’elements 
de l’envolvent tèrmica 

     
 

     

Ús  de   l ’ ed i f i c i :          

         

Cl ima  h ivern :   A B   C   D E Cl ima  est iu : 1 2   3   4

EXIGÈNCIES  

L imi tac ió  de   l a  demanda  energèt ica  

Es limitarà la demanda energètica conjunta de l’edifici de manera que sigui inferior a la de l’edifici de referència (1) 

 Demanda energètica conjunta edifici objecte   < Demanda energètica conjunta edifici de referència  

Transmitànc ies   tè rmiques  màximes  

Es limitarà la transmitància tèrmica i permeabilitat a l’aire de les obertures i la transmitància tèrmica de les zones 
opaques de l’envolvent tèrmica de l’edifici, en l’àmbit de la intervenció: 

Transmitància tèrmica màxima,  W/m2 K 

Zona  c l imàt ica  d’h ivern  

   A      B  C  D  E 

Tancaments  en  contacte  amb   l ’ ex ter ior :            

‐ Murs i elements en contacte amb el terreny  1,25  1,00  0,75  0,60  0,55 

‐ Cobertes i terres en contacte amb l’aire  0,80  0,65  0,50  0,40  0,35 

‐ Obertures i  lluernes  5,70  4,20  3,10  2,70  2,50 

Permeabilitat a l’aire màxima, m3/h m2            

‐ Obertures  50  50  27  27  27 

L imi tac ió  de  condensac ions  en   l ’àmbi t  de   l a   in tervenc ió ,  s i  s ’escau  

En el cas en que es produeixin condensacions intersticials en l’envolvent tèrmica de l’edifici, aquestes seran tals que no produeixin una 
reducció significativa en les seves prestacions tèrmiques o suposin un risc de degradació o pèrdua de la seva vida útil. A més, la 
màxima condensació acumulada en cada període anual no serà superior a la quantitat d’evaporació possible en el mateix període. 
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MD 3.7.3 Paràmetres més rellevants utilitzats en el càlcul de la demanda i el consum energètic 

Programa de càlcul: Eina unificada CE3X-PT. 
V 1.3 

Perfil d’ús de l’edifici: Docent 

Renovacions d’aire: 0,80 renovacions/hora 

Rendiment de les instal.lacions: Per als espais habitables de l’edifici que no tenen sistema 
de climatització, s’han considerat uns sistemes de 
referència amb els rendiments establerts a la taula 2.2 del 
DB HE 0. 
Per a la resta d’instal.lacions veure l’informe del programa 
CE3X-PT- amb el qual s’ha calculat la qualificació 
energètica de l’edifici- en l’apartat  “Documents i projectes 
complementaris” 

Coeficients de pas d’energia final 
a primària: 

Els considerats per defecte pel programa de càlcul, en la 
versió especificada 

 

MD 3.8 Altres requisits de l’edifici         

Accés al servei de telecomunicacions 

El projecte de l’edifici garanteix la previsió d’espais per a la implantació de les infraestructures de 
telecomunicacions d’acord amb el RD Llei 1/98 “Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los 
servicios de telecomunicación” (BOE 28/02/1998). Les reserves i previsions d’espais corresponents s’han 
considerat a la Memòria Constructiva en el Sistema de Condicionament, Instal·lacions i Serveis (MC 6.10) 

Ecoeficiència  

El projecte incorpora els criteris d’ecoeficiència obligatoris pel Decret 21/2006 de la Generalitat de 
Catalunya relatius a l’aigua, l’energia, els materials i sistemes constructius i els residus. 

Cadascuna de les mesures adoptades es reflecteix en l’apartat de la Memòria Constructiva 
corresponent al sistema al qual es refereix (envolvent, instal·lacions, etc.) i, en alguns casos, també en 
els Plànols i/o els Amidaments. També s’incorpora, com a annex al projecte, el Pla de gestió dels 
residus de construcció que es generaran durant l’obra.  

A més dels paràmetres obligatoris, s’han adoptat d’altres amb l’objecte de superar els 10 punts mínims 
establerts pel Decret, fent un total de 22 PUNTS. Al final d’aquest capítol s’ha incorporat una fitxa 
resum, justificativa del seu compliment.  

Com a informació complementària a la de la fitxa, s’opta perquè  la família de productes de la 
construcció de l’edifici que disposaran del Distintiu de garantia de Qualitat Ambiental de la Generalitat 
de Catalunya  siguin  les aixetes dels aparells sanitaris.    

Inserir  fitxa de Justificació del Decret 21/2006 “Adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els 
edificis” . 

 

 

 

 

 

 

 



ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS 1 D'ECOEFICIENCIA EN ELS 
EDIFICIS. 

ECOEFICIENCIA 
PROJECTE BÁSIC 

V3.1 .0 

DECRET 21/2006 (ESPECIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES) 
"o 
~ DADES DE L'EDIFICI · ladequació de l'antic Club de Tenis Bonavista per cicle formatiu de horticultura i jardinería 
·º' .. 
:;;; 
.;, 
o 
N 
> 

Situació: 

Comarca: 

Nova edificació 

USOS DE 

L'EDIFICI : 

Habitatge 

Baix Penedés IMunicipi: Calafell 

1 1 Reconversió d'antiga edifica ció X !Gran rehabilitació 
Usuarls 

Centres escolars amb dutxes 

Unifamiliar, núm. Hab: 1 1 Docent (esca les ínfantils i centres ele fo rmací ó prím ár ia, 

Plurifamiliar, núm. Hab: 1 1 secundária, univers i tária i profess ional) 

1 
Usuarls 

X 

Residencial col·lectiu ( hote ls , pens íons, res idencies , 
Sanitari (hospitals , c líniques, ambulatoris i cen t res de sa lut) 

albergs ) 

Administratiu (centres de I'Admínistrac ió pública, 
Esportiu ( polisportius, piscinas i gimnasos ) 

e: ., bancs,ofic ínes) 

~ PARÁMETRES D'ECOEFICIÉNCIA D'OBLIGAT COMPLIMENT 
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AILLAMENT TERMIC 

PROTECCIÓ SOLAR 

PRODUCCIÓ D'AIGUA 

CALENTA SANITARIA AMB 

ENERGIA SOLAR 

RENTAVAIXELLES 

· •· 
xarxa de sanejament separada per aigOes residuals i pluvials fins arqueta tora propietat o lim~ més proper 

alxetes de lavabos, bidets, aigüeres i equips de dutxa: cabal Q !> 121/mln; Q 2:9 1/mln a 1 bar 
cisternas de vaters amb mecanismes de doble descarrega o descarrega interrompible 

ús docent, sanltarl o esportiu: aixetes lavabos i dutxes : temporitzadors o detectors de preséncia 

parts masslsses de tots els tancaments verticals exteriors, ponts termics inclosos : 

Km!> 0,70 W/m2K (1)(2) 
oberturas de cobertes i fa<;anes d 'espais habitables amb vid res dobles o similar : 

Km !> 3,30 W/m2K (1}(2} 

oberturas de cobertes 1 fa<;anes orientadas a s ud·oest (± 90°), disposen d'element o tractament a !'exterior o entre els 
dos vldres tal que : factor solar de la part envidrada S :s 35% 

USUARIS DE L'EDIFICI 
1 

o demanda ACS a 60° o lidia 

edfficis amb demanda d'algua ca lenta sanitaria 
zona c llmatlca IV 

<: 50 lidia a 60° han de disposar de sistema de contribucló minlma d'energia solar en 
0% % (3} 

producció d' ACS amb energla solar térmica producció d'ACS 

l'aportacló energética solar és cobreix amb al tres fonts 
d'energies renovables 

S 

no és d'aplicació quan : l'edifici no compta amb suficlent assolellament 
cal justlflcar.ho adequadament a la memoria 

en edfficis de nova planta per limitacions de la normativa 
urbanística que impossibilita la superficie de captació 

en rehabllltacló perla conflguracló prévla de l'edlflcl o de 
la normativa urbanística 
per proteccló patrlmonl cultural catala 

contrlbucló mlnlma d'energla solar en 
producció d'ACS 70% 

si perla produccló d'ACS s'utiiHzen 
reslsténcles eléctrlques amb efecte Joule; a 
qualsevol zona climatica: la zona no té servei de gas canalitzat o 

l'aportacló energética és cobrelx amb 
altres fonts d 'energles renovables 0% % (4) 

si es preveu la lnstal·lacló d'aparell rentavalxelles: a l'espai previst, hi haurá una presa d'algua freda i una d'algua 
ca lenta 

O S e S USOS ~ (MATERIALS 1 SISTEMES CONSTRUCTIUS t t 
en 
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PRODUCTES 

al menys una familia de productes de la distintiu de garantía de qual~at ambiental de la General~at de Catalunya 
construcció de l'edifici (procluctes destinats al etiqueta ecológica de la Unió Europea 
rnateix ús), haura de dlsposar d'un deis marca AENOR Medioambiente 
segOents : etiqueta ecológica tipus 1 (UNE-EN ISO 14024/2001} 

etiqueta ecológica tipus 111 (UNE 150.025/2005 IN} 

~ (RESIDUS· DOMESTICS tots els usos 
~ 

" .. 
~ 

e! 
o ., 
e 

HABITATGES (adaptant-se a 

les o rde nances municipa ls ) 

AL TRES USOS (sense 

perjuclici cl 'altres 

normat ivas) 

preveu un es pal facllment accesslble de 150 

dm3 per separar les fraccions següents: 
envasas lleugers, materia organica, vidre, paper/cartró i rebuig 

les diferents unitats privatives dlsposen segons 
al'interior de les un itats privativas 

el seu ús un s istema d'emmagatzematge per 
separa! deis dlferents tipus de res id u : 

a un espai comun~ari S 
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ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS 1 D'ECOEFICIENCIA EN ELS 
EDIFICIS. 

D EC RET 21/2006 

ECOEFICIENCIA 

PROJ ECTE BÁSIC 

(ESPECIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES) 

> 
PARÁMETRES AMBIENTALS D ' OBLIGAT COMPLIMENT I PROJECTE I 

~ 
e 
:J 

~ 
(.} ., 
"O 

~ 

EDIFICIS- D'HABITATGES exclusivament 

IA ILLAMENT ACÚSTIC 
~~lements horittontals 1 parets separadores entre propletarls o usuaris dilerents: amament minlm a so aerl R de 48 
dBA S 

!entre Interior d'habltatges 1 espals comunitarls: amament mlnim a so aeri R de 48 dBA S . 
~ 1 PA RAMETR ES D ' ECOEFICIENCIA D 'OBLIGAT COMPLIMENT P R O JECT E 
e 

~ IMATERIALS 1 S ISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos 
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e n la construcció de l'edifici c al obtenir ún mínim de 10 puri ts, utilitza nt a lg unes de les solucions c<instructives següents: 
PUNTS 

fa9ana ventilada a orientació sud-oest (:1: 90°) 5 1 

coberta ventilada 5 1 

DISSENY DE L 'EDIFICI coberta enjardinada 5 1 

en edfficis d'habitatges que el SO% d'aquests rebin a !'obertura de la sala una hora d'assolellament directe 
entres les 1 O i les 12 hores solars, e l solstici d'hivern 5 1 

que les dfferents entitats privativas de l'edificl disposin de ventllació creuada natural 6 J 

CONSTR UCCIÓ 
sistemes preindustrialitzats, com a mlnim al 60% de la superficie de !'estructura 6 

slstemes preindustrialitzats, com a minim alBO% de la superficie deis tancaments exteriors 5 
reduir el coeficient mHja de transmHancia térmica Km deis tancaments verticals exteriors en un 10% de 0,70 

W/m2K; Km S 0,63 W/m2K 4 

AIL LAMENT TERMIC 
reduir el coeficient milja de transmMncla térmica Km deis tancaments verticals exteriors en un 20% de 0,70 

W/m2K ; Km S 0,56 W/m2K 6 
reduir el coeficient mitja de transmitancia térmica Km deis tancaments verticals exteriors en un 30% de 0,70 

W/m2K; Km S 0,49 W/m2K 8 
en edificis d'habitatges, les oberturas deis tancaments exteriors sobreexposats o exposats (NRE-AT/87), 
disposen de solucions de finestra, doble finestra o balconada, on el conjunt de bastiment i envldrament tenen 

A ILLAMENT A CÚSTIC 
a"illament a so aeri R de ~ 28 dBA 4 
en els edfficis d'habitatges, els elements horitzontals de separació entre propietats i usuarls dfferents, i també les 
cobertes transitables, tenen soluclons constructives en les que el nivell d'impacte Ln en l'espallnferior sigui S 
74 dBA 5 
uti!Hzar al menys un producte obtlngut del reciclatge de productes (de la construcció, pneumatlcs, residus 

M AT ERIALS 
d'escumes, etc) 4 

en cas de demolició previa, reutilitzar els residus petris generats en la construcció del nou edfficl 4 

disposar d'un sistema de reaprofitament de les aigües pluvials de l'edffici 5 

INSTA L · LACIONS 
dlsposar d'un sistema de reaprofitament de les aigües grises i pluvials de l'edffici tl 

utilització d'energies renovables per obtenir la clima!Hzació (calefaccló i/o refrigeracló) de l'edffici 7 
enllumenat d'espais comunHarls o d'accés amb detectors de presencia, sense que afectl negativament al 
sistema d'enllumenat 3 

Per algunes zones climatlques, els requeriments del CTE. son més restrictius que els del decret de ecoeficlencia (1 ) 

(2) Per tal de no entrar en contradicció amb el Codl Técnlc de I'Edificació, a partir de la data d'aplicació obligatoria del Document Basic HE (29/09/2006) la 
Km s'assimilara a la U~1~mo ésa dir, a la Transmitimcla límit mltjana deis murs de l'edlficl (taules 2.2 del CTE) 

(3) 
(4) 

Contribució solar m lnima d'energia solar en la produccló d'ACS 
Cal fer constar el maleix percentatge de contri bu ció solar que a (3) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

S 

S 

S 

S 
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El codi de barres no és correcte. Han d'estar activades les macros i el 
programa ha d'estar correctament lnstal.lat. 

Revisa la configuracló de seguretat de excel: Menú Macro, Seguretat i 
posar Nlvell de seguretat en 'Mig'. 
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Edifici de nova construcció 

Intervenció en edificis existents  

canvi d'ús característic de l'edifici 

canvis d'activitat en una zona de l'edifici que 
impliqui un valor més baix del VEEI límit, respecte al 
de l'activitat inicial 

→ adequació de la instal∙lació d'aquesta zona 

intervencions en edificis amb una superfície útil 
total final > 1.000m2 (incloses les parts ampliades, si 
s'escau), en la que es renovi més del 25% de la 
superfície il∙luminada 

→ d’aplicació en l’àmbit del projecte 

altres intervencions en les que es renovi o ampliï 
una part de la instal∙lació: 

→ s'adequarà la part de la instal∙lació renovada o ampliada per tal de que es 
compleixin els valors de VEEI límit en funció de l'activitat  

quan la renovació afecti a zones de l'edifici per a les que s'estableixi la 
obligatorietat  de sistemes de control o regulació, se'n disposarà. 

EXIGÈNCIES  

VEEI  va lor  d’e f i c iènc ia  energèt ica  de   la   ins ta l ∙ l ac ió   (W/m2)  

Es garantiran els valors límits fixats a continuació en funció de l’ús de cada zona:  

(el valor inclou la il∙luminació general i la d’accent, exclou la d’il∙luminació d’aparadors i zones d’exposició) 

administratiu en general

3 

estacions de transport (6) 

5 andanes d’estacions de transport  supermercats, hipermercats i grans magatzems 

pavellons d’exposicions o fires  biblioteques, museus i galeries d’art 

sales de diagnòstic (1) 
3,5  6 

aules i laboratoris (2) 

zones comunes en edificis no residencials 

centres comercials (s’exclou les botigues) (7) 

habitacions d’hospital (3) 

4 

hosteleria i restauració (8) 

8 

recintes interiors no descrits en aquest llistat  religiós en general 

zones comunes (4)  sales d’actes, auditoris i sales d’ús múltiple i convencions; sales 
d’oci o espectacle, sales de reunions i sales de conferències (9) magatzems, arxius, sales tècniques i cuines 

aparcaments  botigues i petit comerç  

espais esportius (5)  habitacions d’hotels, hostals, etc.  10 

locals amb nivell d’il∙luminació > 600 lux  2,5 

Potènc ia   ins ta l ∙ lada  a   l ’ed i f i c i   (W/m2)  

En funció de l’ús de l’edifici, la potència instal∙lada en il∙luminació (làmpares + equips auxiliars) no superarà els següents valors: 

comercial 

15 

aparcament  5  restauració  18 

docent  administratiu 
12 

altres  10 

hospitalari  residencial públic  edificis amb nivell d’il∙luminació >600 lux  25 

auditoris, teatres, cinemes

S i stemes  de  contro l   i   regu lac ió  

Per a cada zona  es disposarà de: 

‐ un sistema d’encesa i apagada manual, a manca d’un altre sistema de control (no s’accepta com a únic sistema de control l’encesa i 
apagada des del quadre elèctric) 

‐ un sistema d’encesa per horari centralitzat a cada quadre elèctric

Per a zones d’ús esporàdic: 

‐ el control d’encesa i apagada s’haurà de fer per sistema de control de presència temporitzat, o bé polsador temporitzat 

Per a zones amb aprofitament de la llum natural (**) : 

‐ s’instal∙laran sistemes que regulin el nivell d’il∙luminació en funció de l’aportació de llum natural:  

◦ en les lluminàries situades sota una lluerna
◦ en les lluminàries d’habitacions de menys de 6m de profunditat
◦ en les dues primeres línies paral∙leles de lluminàries situades a una distància < 5m de la finestra

(*)  S’exclouen de l’àmbit d’aplicació general: interiors dels habitatges; construccions provisionals amb un període d’utilització previst ≤2 
anys;  edificis industrials, de la defensa i agrícoles o parts dels mateixos;  edificis aïllats amb sup. útil total <50m2; edificis històrics 
protegits; enllumenats d’emergència 

(**)  D’aplicació en zones amb tancaments de vidre a l’exterior o a patis/atris i on es donin unes determinades relacions entre l’edifici 
projectat, l’obstacle exterior, la superfície vidrada d’entrada de llum i les superfícies interiors del local (veure DB HE‐3 art. 2.3b).  

S’exclouen de l’aplicació d’aquest punt (aprofitament de la llum natural): zones comunes d’edificis no residencials; habitacions 
d’hospital; habitacions d’hotels, hostals, etc.; botigues i petit comerç 

Referènc ia  de  pro jecte :   

TIPUS  D’ INTERVENCIÓ   ( * )  
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Notes 

(1)  Inclou la instal∙lació d’il∙luminació general de sales tals com sales d’examen general, sales d’emergència, sales d’escàner i radiologia, 
sales d’examen ocular i auditiu i sales de tractament. Queden exclosos locals tals com sales d’operació, quiròfans, unitats de cures 
intensives, dentista, sales de descontaminació, sales d’autòpsies i mortuoris i altres sales que, per la seva activitat, es puguin  considerar 
com a sales especials. 

(2)  Inclou la instal∙lació d’il∙luminació de l’aula i les pissarres de les aules d’ensenyament, aules de pràctica d’ordinador, música, laboratoris 
de llenguatge, aules de dibuix tècnic, aules de pràctiques i laboratoris, manualitats, tallers d’ensenyament i aules d’art, aules de 
preparació i tallers, aules comuns d’estudi i aules de reunió, aules de classes nocturnes i educació d’adults, sales de lectura, llars 
d’infants, sales de joc de llars d’infants i sala de manualitats. 

(3)  Inclou la instal∙lació d’il∙luminació interior de l’habitació i el bany, formada per la il∙luminació general, il∙luminació de lectura i 
il∙luminació per a exàmens simples. 

(4)  Espais utilitzats per qualsevol persona o usuari tals com rebedors, vestíbuls, passadissos, escales, espais de trànsit de persones, lavabos 
públics, etc. 

(5)  Inclou les instal∙lacions d’il∙luminació del terreny de joc i de les grades d’espais esportius, tant per a activitats d’entrenament com de 
competició, però no inclou les instal∙lacions d’il∙luminació necessàries per a les retransmissions televisades. Les grades seran assimilables 
a zones comunes. 

(6)  Espais destinats al trànsit de viatgers tals com rebedors de terminals, sales d’arribades i sortides de passatgers, sales de recollida 
d’equipatges, àrees de connexió, d’ascensors, “áreas de mostradores de taquillas”, facturació i informació, àrees d’espera, sales de 
consigna, etc. 

(7)  Inclou la instal∙lació d’il∙luminació general i il∙luminació d’accent del rebedor, recepció, passadissos, escales, vestuaris i lavabos dels 
centres comercials. 

(8)  Inclou els espais destinats a les activitats pròpies dels serveis al públic tals com rebedor, recepció, restaurant, bar, menjador, auto‐servei 
o buffet, passadissos, escales, vestuaris, serveis, lavabos, etc.

(9)  Inclou la instal∙lació d’il∙luminació general i il∙luminació d’accent. En el cas de cinemes, teatres, sales de concerts, etc. s’exclou la 
il∙luminació amb finalitats d’espectacle, incloent la representació i l’escenari. 
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MC MEMORIA CONSTRUCTIVA 

MC 0 Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny 

Com ja hem dit, es tracta de l’adequació d’un edifici existent per fer un canvi a un altre ús. En el  solar  hi ha 
una petita edificació auxiliar que cal enderrocar. També cal desmantellar les instal·lacions elèctriques 
existents i les de subministrament d’aigua, part de la xarxa de sanejament s’aprofitarà. El terreny és 
pràcticament pla. El clavegueram i la resta de xarxes de servei estan situades al carrer, a la façana principal. 
Caldrà la realització de una inspecció mes detallada per veure si es poden reutilitzar els serveis i les 
escomeses existents. 

MC 1 Sustentació de l’edifici  

Al ser un edifici existent en el qual no s’aprecia cap patologia i que l nou us no comporta una variació de les 
accions que rebrà, considerem que la sustentació de l’edifici es correcte i no cal cap fer reforç. 

Caldrà fer una fonamentació específica per a l’ascensor que es col·loca de nou i les zones d’accés d’aquest 
a l’edifici. 

MC 2 Sistema estructural 

MC 2.1 Fonamentació i contenció de terres 

Descripció 

A la vista del terreny excavat, la Direcció Facultativa resoldrà qualsevol indefinició, canvi o incidència. 

La fonamentació prevista per a la zona de l’ascensor,  respon a la tipologia de fonamentació directa de formigó 
armat, amb sabates aïllades per als pilars i murs de soterrani en tot el perímetre. 

En aquest projecte es preveuen excavacions en totes les fases, en l’execució de les diferents rampes d’accés i 
el condicionament de l’aparcament a banda de les noves fonamentacions i l’execució de les soleres. 

Previsió de possibles interaccions amb edificis o serveis veïns 

Pel que fa als condicionants de les edificacions veïnes, son totes prou llunyanes i estan protegides per murs de 
contenció per tant, no es veuran afectades en cap cas.. 

 Dimensionat 

Pel dimensionat dels fonament s’han considerat les reaccions obtingudes en els nusos corresponents segons el 
procés de càlcul general de l’estructura que se s’explica en aquest  apartat. A més s’han tingut en compte les 
càrregues directament aplicades sobre les bigues de trava i les bigues centradores. 

Recobriments mínims per durabilitat i resistència al foc 

Atès a les característiques del terreny i de l’ambient, i segons la classificació d’exposició ambiental de 
l’estructura de l’EHE-08, les sabates i els murs de contenció tenen una classe general d’exposició: IIa, sense 
cap classe d’exposició específica.              

El recobriment mínim d’una armadura s’ha de complir en qualsevol punt. Per garantir aquests valors mínims, es 
prescriu en projecte el recobriment nominal que és el que queda reflectit en els plànols i el que servirà per 
definir els separadors. 

A continuació s’especifiquen els recobriments nominals en funció del període de vida útil de l’estructura de 50 
anys, del tipus d’ambient i/o de la resistència al foc necessària dels diferents elements estructurals. Aquests 
valors dels recobriments corresponen a formigó elaborat amb ciment CEM I o amb altres tipus de ciment, o amb 
addicions,  i per a un control d’execució estadístic. 

 

Classe d’exposició: IIa  

- Sabates dels murs de contenció: 

o sobre 10cm de formigó de neteja rnom = 30mm 
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o cares laterals en contacte amb el terreny,  rnom = 80mm    

- Fust dels murs de contenció i fossar ascensor:  

o cara en contacte amb el terreny, rnom = 40mm   

o cara en contacte amb l’interior, rnom = 30mm 

Caracterització dels materials 

- El formigó dels elements de fonamentació i contenció, en concordança amb el tipus d’exposició a l’ambient de 
l’estructura i amb el càlcul estructural, serà: 

o HA-25/B/30/IIa  

o nivell de control: estadístic 

- L’acer d’armar serà: 

o barres corrugades: B500S 

o malles electrosoldades: B500T 

Coeficients parcials de seguretat dels materials per Estats Límit Últims (*) 

Situació de projecte Formigó γc Acer d’armar γs 

Persistent o transitòria 1,5 1,15 

Accidental 1,3 1,0 

(*) 
Aquests valors dels coeficients parcials de seguretat del formigó i de l’acer corresponen a les desviacions 

geomètriques màximes definides en el punt 5.1.1 pel cas de l’acer i en el 5.3.d) pel cas de les seccions de formigó de 
l’Annex 11 de l’EHE-08 

Per als Estats Límit de Servei els coeficients parcials de seguretat  del formigó i l’acer tenen el valor igual a la 
unitat. 

MC 2.2 Estructura 

Descripció 

L’estructura consta de planta soterrani, planta baixa i planta pis, totes existents. No s’aprecia cap indici de 
fissura o patologia i el nou ús tampoc representa un augment de les sol·licitacions.   

La petita ampliació de l’edifici per instal·lar-hi l’ascensor, es resolt amb una estructura de pilars i jàsseres 
metàl·lics amb forjats amb xapa col·laborant. 

Pel que fa als murs de contenció, son murs de formigó armat amb sabata correguda. 

Segons s’ha indicat a l’apartat MD 3.3 “Seguretat en cas d’incendi”, al punt Condicions per a la Intervenció de 
bombers, en aquest projecte no és necessari preveure càrregues específiques per a la intervenció dels 
bombers. 

Mètode de càlcul 

L’estructura s’ha dimensionat amb el programa CALCULATEH de càlcul de murs de contenció versió 
1.2.13.   

Els valors característics de les propietats dels materials de les parts de nova execució, responen a la 
corresponent normativa aplicable, és a dir, l’EHE per al cas del formigó armat i el DB SE-A pel cas de 
l’acer. Els valors de càlcul s’han obtingut dividint els valors característics pels corresponents coeficients 
parcials de seguretat, indicats a l’apartat MD 2.2 ”Estructura” d’aquesta memòria. 

Com a valors característics i de càlcul de les dades geomètriques dels elements estructurals s’han 
adoptat els valors nominals definits als plànols del projecte. 

En el cas dels elements estructurals de formigó armat, s’han efectuat les comprovacions relatives als 
diferents ELU i als ELS de l’EHE. Així mateix, els criteris d’armat segueixen també les especificacions de 
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l’EHE, ajustant els coeficients de seguretat, la disposició d’armadures i les quanties geomètriques i 
mecàniques mínimes i màximes a aquestes especificacions. 

El càlcul de la fonamentació superficial i els murs de contenció, pel que fa a la seva interacció amb el 
terreny, s’ha fet segons l’establer en el DB SE-C, comprovant els ELU i ELS amb el corresponents 
coeficients de seguretat especificats a l’apartat MD 3.2.2 “Sistema estructural: bases de càlcul i accions” 
d’aquesta memòria. Pel que fa a la seguretat estructural, aquests elements s’han dimensionat i 
comprovat segons les especificacions de l’EHE.  

Estructura de formigó armat: Recobriments per durabilitat i resistència al foc 

Durabilitat 

 

Segons la classificació d’exposició ambiental de l’EHE, el tipus d’ambient dels nous elements serà:  

 

Elements estructurals de formigó armat: 

Element estructural Tipus d’ambient Criteris addicionals 

pilars, murs caixa ascensor i forjats 
interiors 

I 
 

Murs de contenció de formigó vist 
amb tractament anticarbonatació 

 
IIa 

 

El tractament anticarbonatació complirà les 
especificacions de l’apartat 3.3.4 – Materials 
per tal de passar d’un ambient inicial IIb a un 
ambient final IIa 

El recobriment mínim d’una armadura s’ha de complir en qualsevol punt. Per garantir aquests valors mínims, 
es prescriu en projecte el recobriment nominal que és el que queda reflectit en els plànols i el que servirà per 
definir els separadors. 

A continuació s’especifiquen els recobriments nominals en funció del període de vida útil de l’estructura de 50 
anys, del tipus d’ambient i/o de la resistència al foc necessària dels diferents elements estructurals. Aquests 
valors dels recobriments corresponen a formigó elaborat amb ciment CEM I o amb altres tipus de ciment, o amb 
addicions, i per a un control d’execució estadístic. 

 
 

Pl soterrani – murs caixa ascensor de 20cm de formigó 
armat.  

rnom =30mm 

Classe d’exposició:  

o IIa (els murs van revestits i els materials de revestiment compliran les 
especificacions de l’apartat MC 2.2.1)  

Exigències de foc:  

o R 60 

o dimensió mínima de les cares de 200mm 

o distància mínima equivalent a l’eix de l’armadura, am = 20mm  

Exigència de durabilitat: 

o rmin = 20mm  

o 10mm d’increment de recobriment  

 

 

Caracterització dels materials 

Formigó 

El formigó dels elements estructurals, agrupats en concordança amb el tipus d’exposició, amb el càlcul 
estructural i amb els necessaris criteris de gestió d’execució de l’obra, serà: 

murs de formigó armat: 
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o HA-25/B/20/IIa  

o nivell de control: estadístic 

Acer d’armar 

o barres corrugades: B500S 

o malles electrosoldades: B500T 

Morters de revestiment 

o resistència a flexotracció als 28 dies: R fl,28 ≥ 2 N/mm2 

o adherència al formigó, segons pr EN 1504-2:2000: σ ≥1,5 N/mm2 

o coeficient de dilatació tèrmica: α ≤ 12 x 10 -6 ºC-1 

o gruix del morter: e ≤ 20 mm 
o mòdul d’elasticitat, segons ASTM C469, als 28 dies: E ≤ 25.000 N/mm2 

o retracció, segons ASTM C157, als 28 dies: ε ≤ 0.0004 m/m 

Tractament anticarbonatació 

o gruix equivalent d’aire al CO2 : S D(CO2) > 200 m 

o resistència a la difusió del CO2: μ (CO2) > 1.000.000 

o resistència a la difusió del vapor d’aigua: S D (H2O) ≤  4 m 

o adherència al formigó σ ≥ 3 N/mm2 

 

Coeficients parcials de seguretat pels Estats Límit Últims (*) 

Situació de projecte: Formigó γc Acer γs 

Persistent o transitòria 1,5 1,15 

Accidental 1,3 1,0 

Coeficients parcials de seguretat pels Estats Límit de 
Servei 

1,0 1,0 

(*) Aquests valors dels coeficients parcials de seguretat del formigó i de l’acer corresponen a les 
desviacions geomètriques màximes que es permeten i que venen definides en el punt 5.1.1 pel cas 
de l’acer i en el 5.3.d) pel cas de les seccions de formigó de l’Annex 11 de l’EHE-08 

MC 3 Sistemes envolvent i d’acabats exteriors 

Al ser un edifici existent amb un canvi d’ús però amb intervencions que no son de caràcter general,  es 
garanteixen les diferents exigències bàsiques mitjançant el compliment dels DBs del CTE en aquells 
elements o parts de l’edifici que es renoven o es modifiquen.  

A continuació es relacionen els subsistemes que formen part de l’envolvent exterior o de la compartimentació 
interior que han sofert modificacions,  i agrupats segons la següent classificació: 

3.1  Façanes 
3.2 Compartimentacions interiors verticals 
3.3 Elements de protecció 

Per a cada subsistema s’especifica la seva composició així com les seves característiques i prestacions 
segons els Documents Bàsics del CTE que li siguin d’aplicació.  
Com a annex a la Memòria s’adjunten les fitxa justificativa del DB HE-1 “Limitació de la demanda energètica” 
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MC 3.1 Façanes 

- Part cega de la façana.  

Les façanes de la part ampliada per la col·locació de l’ascensor en planta soterrani, seran d’obra de fàbrica 
composta per dues fulles de maó ceràmic amb aïllament tèrmic entremig i cambra d’aire. L’acabat exterior serà 
majoritàriament arrebossat i pintat. Les façanes tindran un grau d’impermeabilitat  3 (edifici en zona eòlica C , 
altura de l’edifici <15m i zona pluviomètrica III). 

 

EE1: Façana d’obra de fàbrica revestida amb cambra d’aire sense ventilar. Gruix total 30,00 cm 

Composició Gruix (cm) 

Arrebossat a bona vista de morter monocapa de resistència mitja a la filtració (tipus 
OC CS III W1  segons UNE 998-1), remolinat (HS 1→ R1) 

2 

Fàbrica de maó calat peça de (28x13,5x9cm), morter de ciment 1:4  junta d’1cm  
(HS 1→ C1) 

13,5 

Cambra d’aire sense ventilar (HS 1→ B1) 5 

MW Panell de llana mineral (0,036 W/mK) col·locada amb separadors 4 

Envà de maó foradat de gran format amb doble cambra (peça: 50x20x7cm) col·locat 
amb morter mixt 1:2:10 

7 

Enguixat a bona vista amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, pintat amb pintura 
plàstica amb acabat llis o (en el cas de banys i cuines) arrebossat a bona vista 
remolinat de morter de ciment M-8 i enrajolat amb rajola de valència col·locada amb 
morter adhesiu. 

1,5-2,5 

 

DB HE 1:  Façana tipus/ U = 0,48 W/m2K ≤ 0,95 (valor límit taula 2.3 clima C) 

DB HS 1:  R1+B1+C1/ grau d’impermeabilitat  3 

DB SI: Franja 0,50 m de façana en trobada amb la mitgera, resistència al foc > EI 60  

 

EE3: Existent, Façana d’obra de fàbrica revestida amb cambra d’aire sense ventilar. Gruix total 30,00 cm 

Composició Gruix (cm) 

Arrebossat a bona vista de morter monocapa de resistència mitja a la filtració (tipus 
OC CS III W1  segons UNE 998-1), remolinat (HS 1→ R1) 

2 

Fàbrica de maó calat peça de (28x13,5x9cm), morter de ciment 1:4  junta d’1cm  
(HS 1→ C1) 

14 

Cambra d’aire sense ventilar (HS 1→ B1) 10 

Envà de maó foradat de gran format amb doble cambra (peça: 50x20x7cm) col·locat 
amb morter mixt 1:2:10 

4 

Enguixat a bona vista amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, pintat amb pintura 
plàstica amb acabat llis o (en el cas de banys i cuines) arrebossat a bona vista 
remolinat de morter de ciment M-8 i enrajolat amb rajola de valència col·locada amb 
morter adhesiu. 

1,5-2,5 

  

 

DB HE 1:  Façana tipus/ U = 1,17 W/m2K ≤ 0,95 (valor límit taula 2.3 clima C) – no compleix 

DB HS 1:  R1+B1+C1/ grau d’impermeabilitat  3 
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EE4: Existent, Façana d’obra de fàbrica revestida amb cambra d’aire sense ventilar. Gruix total 15,00 cm 

Composició Gruix (cm) 

Arrebossat a bona vista de morter monocapa de resistència mitja a la filtració (tipus 
OC CS III W1  segons UNE 998-1), remolinat (HS 1→ R1) 

2 

Fàbrica de maó calat peça de (28x13,5x9cm), morter de ciment 1:4  junta d’1cm  
(HS 1→ C1) 

14 

Arrebossat a bona vista de morter monocapa de resistència mitja a la filtració (tipus 
OC CS III W1  segons UNE 998-1), remolinat (HS 1→ R1) 

2 

Enrajolat amb rajola ceràmica vidriada 1.5 

 

DB HE 1:  Façana tipus/ U = 1,88 W/m2K ≤ 0,95 (valor límit taula 2.3 clima C) – no compleix 

DB HS 1:  R1+B1+C1/ grau d’impermeabilitat  3 

- Obertures de les façanes.  

La fusteria exterior del nou cos de l’ascensor, com la fusteria que es renova en façanes, serà d’alumini anoditzat 
i envidrament amb cambra d’aire. Les obertures tenen com a protecció solar interior estors de tela en l’aula 
laboratori, en la resta hi haurà persiana exterior..  

. La designació dels vidres és: (interior-cambra-exterior)  
 

F1, F2,F3, F4, F5, F6:  Finestres de dues fulles batents. 

Doble vidre amb cambra (6-9-4) amb una capa de baixa emissivitat en cara 3 (U=2,1 W/m2K) (g=0,7) 

Fusteria_Alumini (U= 5,7 W/m2K) 

 

DB HE 1: U = 3,18 W/m2K ≤ 4,40 (taula 2.3 clima C)   

Permeabilitat a l’aire = Classe 4 (3 m3/hm2) ≤ 27 m3/hm2 (taula 2.3 clima C) 

D. Ecoeficiència: Foest = 0,24 ≤ 0,35  
 

F7, F8, F9:  Finestres de una fulla abatible. 

Doble vidre amb cambra (6-9-4) amb una capa de baixa emissivitat en cara 3 (U=2,1 W/m2K) (g=0,7) 

Fusteria_Alumini (U= 5,7 W/m2K) 

 

DB HE 1: U = 3,18 W/m2K ≤ 4,40 (taula 2.3 clima C)   

Permeabilitat a l’aire = Classe 4 (3 m3/hm2) ≤ 27 m3/hm2 (taula 2.3 clima C) 

D. Ecoeficiència: Foest = 0,24 ≤ 0,35 

 

M1, M2, M3, M4: Tancaments amb una finesta d’alumini de dues fulles corredisses i panell sandwitx 
prefabricat d’alumini i escuma de poliuretà. 

 

Doble vidre amb cambra (6-9-4) amb una capa de baixa emissivitat en cara 3 (U=2,1 W/m2K) (g=0,7) 

Fusteria_Alumini (U= 5,7 W/m2K) 

 

DB HE 1: U = 3,18 W/m2K ≤ 4,40 (taula 2.3 clima C)   

Permeabilitat a l’aire = Classe 3 (10 m3/hm2) ≤ 27 m3/hm2 (taula 2.3 clima C) 

D. Ecoeficiència: Foest = 0,24 ≤ 0,35  
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Composició Gruix (cm) 

Panell sandwitch de dues xapes d’acer galvanitzat pre-lacat i aïllament amb escuma 
de poliuretà 

8 

 

DB HE 1:  Façana tipus/ U = 0,261 W/m2K ≤ 0,95 (valor límit taula 2.3 clima C) 

 

P5: Portes cegues metàl·liques a l’exterior.  

Fusteria acer galvanitzat pre-lacat (U= 5,7W/m2K) 

DB HE 1:  U = 2,35 W/m2K ≤ 2,70 (taula 2.3 clima C) 

DB SUA2: Nivell d’impacte 3 

 

P5: Portes metàl·liques de planxa perforada a l’exterior.  

Fusteria acer galvanitzat pre-lacat (U= 5,7W/m2K) 

 

DB SUA2: Nivell d’impacte 3 

- Ponts tèrmics  

Per al càlcul de la demanda energètica de l’edifici s’han tingut en compte uns valors de transmitància tèrmica 
lineal dels ponts tèrmics (Ψ) obtinguts de la base de dades del programa CEX (versió 1.3) per a unes solucions 
constructives similars a les del projecte. 

- Elements de protecció de les façanes  

Els elements de protecció de l’edifici són baranes de barrots verticals d’acer pintat  

L’alçada de protecció és d’1,10m quan el desnivell que protegeix és superior a 6m i de 0,90m quan aquest 
desnivell esta entre 0,55m i fins a 6m.  

MC 3.2 Cobertes 

EE1 (nova coberta zona ascensor): Coberta plana no transitable amb acabat rajola ceràmica pendent 2%. Gruix 
total - cm 

Composició Gruix (cm) 

Rajola ceràmica de gres extrusionat antilliscant presa amb adhesiu per a rajoles 
ceràmiques 2 

Morter de ciment  1.5 

Membrana impermeable PA-9 (UNE 104-402) formada per làmina de betum 
modificat LBM-48 adherida sobre imprimació 0.2 

Formació 2% pendent amb morter de ciment gruix mínim 3cm - (promig) 

Llosa massissa de formigó armat amb goteró encofrat amb la llosa 15 

Enguixat a bona vista amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, pintat amb pintura 
plàstica amb acabat llis 2 

 

DB SI: Coberta, resistència al foc: ≥ R 60 

  Paviment exterior (rajola), reacció al foc: BROOF (t1) = BROOF (t1) 

  Revestiment interior (enguixat), reacció al foc: A1 > B-s1,d0  
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EE2 (coberta existent edifici principal): Coberta inclinada a quatre aigües de teula àrab  pendent 27%. Gruix 
total – cm. 

 

Composició Gruix (cm) 

Teula de ciment premsat  2 

Solera de tauló ceràmic  5 

Cambra d’aire de gruix variable amb envanets conillers formant pendents - 

Forjat de semibiguetes de formigó, cassetó ceràmic i xapa de compressió 27 

Enguixat a bona vista amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, pintat amb pintura 
plàstica amb acabat llis 2 

 

DB SI: Coberta, resistència al foc: ≥ R 60 

  Paviment exterior (rajola), reacció al foc: BROOF (t1) = BROOF (t1) 

  Revestiment interior (enguixat), reacció al foc: A1 > B-s1,d0  

 

EE3 (coberta existent en laboratori): Coberta plana no transitable amb acabat alumini pendent 10%. Gruix total 
- 8 cm 

Composició Gruix (cm) 

Panell sandwitch  format per dues xapes d’acer galvanitzat pre-lacat i un aïllament 
de escuma de poliuretà 8 

  

 

MC 4 Sistemes de compartimentació i d’acabats interiors 

Per a les compartimentacions interiors verticals (parets i envans), s’ha optat per la utilització d’elements 
ceràmics  

Els en vans són ceràmics de maó foradat de 7cm de gran format recolzats directament sobre el paviment. 

MC 4.1 Compartimentació interior vertical 

- Part cega de la compartimentació interior vertical 

 

CV1: Paret de fàbrica de 13,5 cm Gruix total - cm 

Composició Gruix (cm) 

Arrebossat a bona vista lliscat de morter de ciment M-8 1.5 

Fàbrica de maó calat peça de (28x13,5x9cm), morter mixt 1:2:10 13.5 

Arrebossat a bona vista lliscat de morter de ciment M-8 o (comptadors gas) 
enguixat a bona vista amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, pintat amb pintura 
plàstica amb acabat llis 

1.5 

DB SI: Paret, resistència al foc: EI 240 > EI 30  
Revestiment interior (arrebossat), reacció al foc: A1  B-s1, d0 

 

CV2: Envà de 7 cm Gruix total - cm 

Composició Gruix (cm) 

Enguixat a bona vista amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, pintat amb pintura 
plàstica amb acabat llis 

1.5 

Envà de maó foradat de gran format amb doble cambra (peça: 50x20x7cm) 
col·locat amb morter mixt 1:2:10 

7 

Enguixat a bona vista amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, pintat amb pintura 1.5 
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plàstica amb acabat llis o (en el cas de banys i cuines) arrebossat a bona vista 
remolinat de morter de ciment M-8 i enrajolat amb rajola de valència col·locada 
amb morter adhesiu. 

DB HR: RA =35dBA i m=80kg/m2 

- Obertures de la compartimentació interior vertical (portes) 

  

P1 Porta corredissa interior 

Fusteria de fusta , fulla acabada amb melamina per les dues cares 

 

P2, P3 Porta batent una fulla interior 

Fusteria de fusta , fulla acabada amb melamina per les dues cares 

 

P4 Porta batent dues fulles interior 

Fusteria de fusta , fulla acabada amb melamina per les dues cares 

MC 4.2 Compartimentació interior horitzontal 

- Compartimentació interior horitzontal 

En totes les dependències de la planta pis, es disposa d’un cel ras aïllant per al pas d’instal·lacions. 

 Per limitar el soroll reverberant, el cel ras estarà format per un material absorbent acústic d‘absorció acústica  
< 0,57 a totes les dependències menys en els locals humits, on el cel ras serà de tipus hidròfug. 

En la planta baixa el cel ras s’ubicarà en totes les dependències. En els locals humiots serà de tipus  

 

CH1 (forjat planta 1a) Existent: Forjat amb cel ras en contacte amb coberta. Gruix total -47 cm 

Composició Gruix (cm) 

Cel ras de plaques de guix laminat (PYL)  registrable, sistema fix, entramat vist i 
suspensió autonivelladora de barra roscada, pintat amb pintura plàstica amb 
acabat llis 1,5 

MW Manta llana mineral (0,036 W/mK) 5 

Cambra d’aire sense ventilar 10 

Forjat unidireccional de semibiguetes i casetò ceràmic 25 

Morter de ciment M-8, armat amb # 20x20 Ø 5mm 5 

 

DB HE 1: U = 0,5 W/m2K ≤ 0,95 W/m2K (taula 2.4 clima C)  

DB SI: Forjat, resistència al foc: REI  90 

  Revestiment sostre local (enguixat), reacció al foc: A1 > C-s2,d0 

 

CH2 (forjat planta Baixa) Existent: Gruix total 49,30 cm 

Composició Gruix (cm) 

Forjat unidireccional de semibiguetes i cassetó ceràmic 25 

Morter de ciment M-8, armat amb # 20x20 Ø 5mm 5 

Rajola de gres extruït sense esmaltar presa amb morter adhesiu 1 

DB HE 1: U = 1,75 W/m2K ≤ 1,20 W/m2K (taula 2.5 clima C) 

DB SI: Forjat, resistència al foc: REI  60
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 MC 4.3 Escales i rampes interiors   

- Trams i replans 

A l’edifici existeixen dos tipus d’escales: les exteriors (escales d’ús general) i la interior que comunica el 
taller de floristeria de la planta pis  amb el magatzem de la planta baixa (escala d’ús restringit). 

Les escales d’us  general noves,  tenen la següent configuració: estesa 28cm, frontal 18,5cm, amplada 
mínima 1,2m i un graonat ceràmic acabat amb material per exteriors antilliscant. 

MC 5 Sistema d'acabats 

De forma genèrica, els paviments i els acabats de sostres i paraments seran els següents:    

-  Enguixat a bona vista pintat amb pintura plàstica en paraments verticals, a excepció de banys i vestidors. 
- Enrajolats amb rajola de valència en paraments verticals fins al sostre de banys i vestidors que 

garanteixen que en els banys les zones de dutxa tindran el seu paviment i les seves parets 
impermeabilitzades fins una alçada de 2,10m.  

- Cel ras acústic format per un material absorbent acústic d‘absorció acústica  < 0,57 que garanteix ue 
l’àrea d’absorció acústica equivalent és, al menys 0,2m2/m3 de recinte. 

 
Acabats interiors dels locals de les instal·lacions o serveis, d’acord amb les corresponents normatives: 
- Arrebossat lliscat i pintat a l’interior del local de comptadors d’aigua (DB HS 4) i a l’interior del local dels 

comptadors d’electricitat. 
-  Formigó “in situ” vist a l’interior de la caixa de l’ascensor. 

MC 6 Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis 

El solar disposa de les infraestructures dels serveis d’aigua,  electricitat, telecomunicacions i clavegueram. 

S’ha previst que l’edifici estigui equipat amb els següents serveis i instal·lacions: 

- Ascensor i plataforma salva-escales 

- Subministrament de serveis d’aigua, electricitat i telecomunicacions (telefonia bàsica, televisió terrestre i 
radiodifusió sonora)  

- Evacuació d’aigües residuals i pluvials 

- Climatització i instal·lació d’ACS  

- Instal·lacions de protecció contra incendi 

El disseny i dimensionat de les instal·lacions permetran satisfer els requisits del CTE i de la resta de 
normativa d’aplicació.  

A més, la implantació de les instal·lacions en l’obra considera l’exigència de limitar la transmissió de nivells 
de soroll i vibracions, de les parts noves de l’edifici en compliment del DB HR. 

En planta pis es situen les connexions de servei d’aigua,, electricitat i telecomunicacions, així com la 
centralització de comptadors.  

Per permetre l’evacuació per gravetat i aprofitant la facilitat d’inspecció i manteniment, les xarxes horitzontals 
d’evacuació d’aigües de l’edifici, es disposaran en el sostre de la planta soterrani. D’aquí, però caldrà dur-los 
fins al dipòsit on hi ha un parell de bombes ja que l’escomesa de clavegueram està a una cota superior a 
l’edifici. 

La distribució horitzontal de les instal·lacions es fa per cel-ras sempre que sigui possible, mentre que la 
vertical es farà mitjançant regates en les parets.. 
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MC 6.1 Sistemes de transport 

Instal·lació d’ascensor 

Es col·loca un ascensor, que donarà servei a  totes les plantes, segons el que s’especifica al Codi 
d’Accessibilitat de Catalunya (D. 135/1995)  

L’ascensor tindrà un únic accés i 3 parades amb un recorregut de 6 m per sobre de la rasant. En cada planta, 
l’espai d’accés a l’ascensor permet la inscripció d’un cercle de diàmetre d’1,50 m. 

Serà de tipus oleodinàmic  amb maquinària instal·lada en un altre recinte.  

Les dimensions de la cabina correspondran a les d’un ascensor accessible: 1,10 d’amplada x 1,40 de fondària, 
tindrà capacitat per a 6 persones i 450 kg de càrrega. Les portes de la cabina, així com les del recinte seran 
telescòpiques. 

El recinte de l’ascensor garantirà la resistència mecànica que estableix el Reglament d’ascensors, satisfarà 
l’aïllament acústic mínim que s’indica en el DB HR (≥ 55dB) i l’aïllament tèrmic que s’indica en el DB HE-1 (U 
≥ 1,2 W/m2ºC) i tindrà una resistència al foc segons especificacions del DB SI  (EI ≥120 en l’aparcament).  
Les portes del recinte tindran una resistència al foc E 30 en totes les plantes. 

La instal·lació complirà els requisits del RD 1314/97 “Reglamento de ascensors” i, en particular, de la norma 
UNE EN 81-1-2001 ”Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte I: ascensores 
eléctricos”.Pel que fa a les característiques constructives i a les de l’equip: 

Es preveu un ascensor  elèctric, que funcioni a velocitat d’1 m/s i que tingui una potència elèctrica de 3,5 kW. El 
quadre elèctric i de comandament es troba al recinte de planta soterrani construït sota la pasera d’accés, i al 
seu costat es col·locarà un extintor de CO2 i eficàcia 21 B. A més es garantirà la il·luminació permanent de 
50lux a l’entorn immediat de l’accés a l’ascensor. 

L’acabat interior de la cabina serà d’acer inoxidable amb mirall d’1,5m d’alçada i cel ras en gelosia que 
incorporarà la lluminària. 

El projecte de la instal·lació de l’ascensor, l’execució, el registre i la posta en funcionament estarà a càrrec de 
l’empresa instal·ladora autoritzada que haurà d’actuar en coordinació amb el projecte i la construcció de 
l’edifici. 

MC 6.2 Recollida, evacuació i tractament de residus  

Com sigui que es un projecte de reforma que actua sobre un edifici existent, no cal acomplir amb aquest  
apartat del CTE , de tota manera, s’habilitarà un recinte d’emmagatzematge selectiu de residus situat al 
soterrani. 

MC 6.3 Instal·lacions d'aigua  

El projecte d’instal·lacions detalla les característiques d’aquesta instal·lació. 

El subministrament serà directe de la xarxa pública. 

L’edifici disposarà d’aigua freda que alimentaran els següent equips: rentamans, dutxes,  aigüeres inodors i 
instal·lacions de reg. 

També es disposarà d’aigua calenta a les dutxes i rentamans de la planta baixa. 

Els comptador s’ubica en armari a la façana del carrer de fàcil i lliure accés. Les seves dimensions són 
d’acord a les especificacions fixades per la companyia subministradora i permetran efectuar amb normalitat 
la seva lectura, així com els treballs de manteniment i conservació. Es garanteix la seva ventilació així com el 
seu desguàs per gravetat a la xarxa de sanejament. 

La instal·lació es dissenyarà de forma que garanteixi les exigències bàsiques HS-4 del CTE i d’altres 
reglamentacions,  en quant a: 

qualitat de l’aigua 

proteccions contra retorns 

condicions mínimes de subministrament als punts de consum (cabal i pressió) 

manteniment 

estalvi d’aigua, 
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en les següents condicions: 

 

Qualitat de l’aigua Els materials i el disseny de la instal·lació garanteix la qualitat de 
l’aigua subministrada, la seva compatibilitat amb el tipus d’aigua i 
amb els diferents elements de la instal·lació  a més de no disminuir la 
vida útil de la instal·lació.  

Protecció contra retorns  Es disposen de sistemes antiretorn. 
S’estableix discontinuïtats entre les instal·lacions de subministrament 
d’aigua i les d’evacuació, així com entre les primeres i l’arribada de 
l’aigua als aparells i equips de la instal·lació. 

Cabals 
instantanis 
mínims: 

Aigua Freda i Calenta 
q ≥ 0,10l/s  rentamans, bidet, inodor 
q ≥ 0,15l/s  rentavaixelles, aixeta aïllada 
q ≥ 0,20l/s  dutxa, banyera < 1,40m, aigüera i 

rentadora domèstica, safareig, 
abocador 

q ≥ 0,30l/s  banyera ≥ 1,40m 

Condicions mínimes  de 
subministrament   als 
punts de consum 

Pressió: Pressió mínima:   Aixetes, en general    
 P ≥ 100kPa 

Escalfadors   P ≥ 150kPa 
Pressió màxima: Qualsevol punt de consum  

 P ≤ 500kPa 

Manteniment Es preveu el possible buidat de qualsevol tram de la xarxa. 
Els locals on s’instal·len els equips i elements de la instal·lació tenen 
les dimensions suficients.  
Es garanteix l’accessibilitat de la instal·lació quan passi per zones 
comunes. 

Estalvi d’aigua Les cisternes dels inodors disposen de mecanismes d’estalvi d’aigua 

 

Totes les instal·lacions s’executaran d’acord amb la normativa vigent CTE DB HS-4 “Subministrament 
d’aigua”, les especificacions fixades pel D. 21/2006 d’Ecoeficiència, així com  les especificacions de la 
Companyia subministradora.  

 

El traçat, característiques i dimensionat s’indica als plànols. 

El sistema de producció d’aigua calenta sanitària es desenvolupa a l’apartat d’aquesta memòria MC 6.5 
“Instal·lacions tèrmiques”. 

Disseny i posada en obra 

La instal·lació consta de la connexió de servei a la xarxa pública d’aigua potable ubicada a l’exterior de la 
propietat al carrer Compte Gomez de Orbaneja. 

Al límit de la parcel·la i en zona privada es col·locarà un armari a la tanca amb la clau general de l’edifici a més 
dels elements necessaris (filtre, clau de buidat, etc.)  

A partir de la clau general de l’edifici discorre per la tanca el tub d’alimentació fins a l’entrada de l’edifici. 

Es garantirà el buidat de la instal·lació tenint present que cal col·locar una vàlvula de retenció en la base dels 
diferents muntants. El disseny de la instal·lació permetrà la purga manual de la mateixa. 

Un cop a l’interior de l’edifici es disposarà una clau de pas a l’entrada d’aquest i claus de sectorització a cada 
local humit. També es disposaran claus de tall individual als diferents punts de consum. 

El circuit d’aigua freda anirà paral·lel al de l’aigua calenta i si transcorren paral·lels en un pla vertical ho farà per 
sota el de l’aigua calenta per tal d’evitar condensacions. 

Quan la instal·lació transcorri encastada es col·locarà dins de tubs corrugats. Quan ho faci pel cel ras, s’aïllaran 
tèrmicament les canonades d’aigua calenta i es col·locaran en tubs corrugats les d’aigua freda a fi d’evitar que 
possibles condensacions afectin als elements constructius. 
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Materials i equips 

Els materials i equips compliran les condicions establertes a l’apartat 6 “Productes de la construcció“ del DB 
HS-4 del CTE i altres especificacions que li siguin d’aplicació.  

Es preveu que el tub d’alimentació es realitzi amb Polietilè d’alta densitat i pressió nominal de 16 atm. (PE AD 
PN 16 atm), el comptador serà homologat i d’acer galvanitzat, i els muntants i instal·lació interior es farà en 
coure (Cu). 

S’utilitzaran  coquilles elastomèriques de 30 mm, per a l’aïllament de les canonades d’ACS. 

Els aparells sanitaris es defineixen a l’apartat MC-6 Equipament 

Les cisternes dels inodors seran amb mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible. Les aixetes 
dels bidets, aigüeres, equips de dutxa i rentamans estaran dissenyats per estalviar aigua o disposaran un 
mecanisme economitzador i tindran de distintiu de garantia de Qualitat Ambiental de la Generalitat de 
Catalunya.   

Dimensionat 

La instal·lació de fontaneria es dimensiona de manera que subministri aigua potable als aparells i equips en les 
següents condicions: 

Pressió: 
la pressió mínima als punts de consum de 100 kPa, en general, i 150kPa per a les calderes. Pel que fa a la 
pressió màxima, aquesta no sobrepassarà els 500kPa en cap punt de consum. 
 

Velocitat: 
la velocitat de càlcul estarà compresa entre 0,50 i 1,50m/s procurant no sobrepassar la velocitat d’1,50m/s en el 
interior de locals habitables. 

Cabal: 
en el quadre següent es determinen els cabals instantanis per als aparells i equips, a més de la quantificació de 
cada un d’ells a les diferents dependències de l’edifici. 

  

Nombre d’aparells a l’edifici Aparells instal·lats Cabal 
instantani 

(l/s) 
 

P.Soterrani 
 

P. Baixa 
P pis Exterior 

       

 rentamans 0,10  5 1 0 

 dutxa 0,20  6 0 1 

 inodor cisterna 0,10  3 1 0 

 aigüera domèstica 0,20   3 0 

 aixeta aïllada 0,15 1 0 1 6 

 aixeta ACS 0,20 0  1  

 
 

 
    

Així mateix, es garantirà el diàmetre mínim d’alimentació pels aparells, equips i cambres que fixa el DB HS-4. 
La xarxa de distribució d’aigua calenta tindrà els mateixos diàmetres que la d’aigua freda. 

Cabals de càlcul: 

El dimensionat de la xarxa es fa a partir dels diferents trams, determinant per a cada un d’ells un cabal de càlcul 
obtingut a partir de l’aplicació d’un coeficient de simultaneïtat al cabal instal·lat. 

- Cabal simultani de les dependències: 

A partir del cabal instal·lat a cada dependència i aplicant el coeficient de simultaneïtat (kv) en funció del nombre 
(n) d’aparells instal·lats  s’obté el consum puntual de cada dependència, així com el de l’edifici.    (Per a valors 
kh inferiors a 0,2 es considera kh  0,2) 

  Kh = 
1-n

1  n: nombre de punts de consum (n > 2) 

- Cabal simultani de l’edifici: 
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MC 6.4 Evacuació d’aigües 

La instal·lació d’evacuació d’aigües recull de forma separativa les aigües residuals i les pluvials de l’edifici, 
conduint-les aigües residuals a la xarxa municipal   i la pluvial al dipòsit que es fa en l’antiga piscina i evitant 
l’entrada dels gasos de la instal·lació als locals amb la col·locació de sifons hidràulics. 

La instal·lació es dissenya de forma que garanteixi les exigències bàsiques  HS-5 del CTE i d’altres 
reglamentacions en quant a: 

ventilació 

traçat 

dimensionat 

manteniment 

en les següents condicions: 

 

Ventilació Es disposa de sistema de ventilació que permet l’evacuació dels gasos i 
garanteix el correcte funcionament dels tancaments hidràulics 

Traçat El traçat i el pendent de la instal·lació faciliten l’evacuació de les aigües 
residuals i dels residus evitant-ne la retenció.  

Dimensionat La instal·lació es dimensiona per a transportar els cabals previsibles en 
condicions segures 

Manteniment Es dissenya de forma que siguin accessible 

 

El seu disseny, dimensionat i execució garantiran les exigències bàsiques HS-5 mitjançant el compliment del 
CTE (R.D. 314/2006) DB HS-5 “Evacuació d’aigües”, les especificacions fixades pel D. 21/2006 d’Ecoeficiència, 
així com  les especificacions del “Reglament dels Serveis Públics de Sanejament” (D. 130/2003). 

El traçat, característiques i dimensionat s’indica als plànols. 

Disseny i posada en obra 

Les xarxes separatives d’evacuació d’aigües pluvials i d’aigües residuals de l’edifici connectaran a la xarxa de 
clavegueram urbà i al dipòsit per aigües pluvials.  

L’abocament d’aigües residuals es farà pel carrer Comte Gómez de Orbaneja i el d’aigües pluvials a la antiga 
piscina reconvertida en dipòsit per reg, disposant-se en ambdós casos del corresponent sifó general previ al 
clavegueró. 

Les aigües residuals corresponen als aparells sanitaris  i a més a les buneres dels locals d’instal·lacions. Les 
aigües pluvials són les de la teulada, terrasses, i rampa descoberta de l’aparcament. 

Les aigües s’evacuen per gravetat excepte les aigües residuals que es recolliran i bombejaran fins al col·lector 
de residuals. 

 Elements de la xarxa d’aigües residuals 

Cada aparell sanitari  i les buneres de les cambres d’instal·lacions disposaran de tancament hidràulic. 

Els inodors es connectaran directament al baixant. Les derivacions individuals de la resta d’aparells s’uniran a 
un ramal de desguàs que desemboqui en el baixant. 

El desguàs de les aigüeres safareigs i rentamans no estaran a més de 4 m del baixant i es connectarà amb un 
pendent entre el 2,5 i 5 %.´ 

Les dutxes estan situades a prop del baixant i el desguàs es farà amb pendent ≥ 10 %. 

Els baixants d’aigües residuals circulen per calaixos verticals d’obra fins a la connexió amb el col·lector que 
discorre, pel sostre de soterrani, fins al sifó general del dipòsit on hi ha les dues bombes que bombegen a la 
xarxa de residuals municipal. 

  

- Elements de la instal·lació de la xarxa d’aigües pluvials 

 

La teulada a quatre aigües disposa de canalons de xapa metàl·lica lacada.  
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La recollida d’aigües de les zones exteriors es fa amb buneres sifòniques amb reixeta plana. La rampa de 
l’aparcament, que és descoberta, disposa de dos embornals, al inici i final de la rampa. 

Els baixants recullen les aigües pluvials de la teulada i de les canals exteriors fins als col·lectors situats 
enterrats a l’exterior de l’edifici que discorre fins al dipòsit d’aigües pluvials en que s’haurà transformat l’antiga 
piscina per aigua de reg. 

 

Es disposaran registres a peu de baixant, canvis de direcció i entroncaments en els col·lectors. El sifó general 
registrable que es col·locarà previ a la connexió al clavegueró de la xarxa . 

L’equip de bombeig d’aigües residuals estarà compost de dues bombes (de funcionament alternatiu) per 
bombejar les aigües residuals fins al col·lector. Disposarà de quadre elèctric i de comandament manual i 
automàtic. Les bombes es col·locaran en un dipòsit de polietilè de 550lt que permet el registre i el manteniment 
disposant d’una tapa hermètica i d’una columna de ventilació de Ø 80 mm. 

Materials i equips 

Les canalitzacions es construiran amb un sistema de tub de PVC sèrie B per als baixants, petita evacuació i 
ventilació; i tub de PVC a pressió per als col·lectors horitzontals. Les unions i elements especials es resolen 
amb peces de PVC del mateix sistema amb unions encolades i amb junta de goma en trams de baixants i 
col·lectors.  

Els registres es faran amb peces especials de tub de PVC i tap roscat i seran accessibles directament des de 
l’aparcament. 

Els materials i equips compliran les condicions de l’apartat 4 “Productes de la construcció” del DB HS 5. 

L’equip de bombeig estarà compost de dues bombes del tipus submergit que proporcionin un cabal de 1000 
l/min i amb una pressió de 10 m.c.d.a. 

Dimensionat 

Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en condicions 
segures. Mai no es reduirà el diàmetre en sentit d’evacuació de les aigües. 

 

Tipus d’aparell sanitari Unitats de desguàs UD 

Lavabo  4 

Dutxa  7 

Inodor Amb cisterna                    4 

Aigüera                    3 

Bunera sifònica   2 

 

Pel que fa al cabal d’aigües pluvials, la intensitat pluviomètrica, “i”, del municipi Calafell, comarca del 
Baix Penedès, és de 135 mm/h (o  l/h m2) i s’ha obtingut de la Taula B1 en funció de la isohieta, “i”, 60, i 
de la zona pluviomètrica, B, que s’extreuen del mapa de la figura B1 (Apèndix B del CTE DB HS 5). 

MC 6.5 Instal·lacions tèrmiques  

Instal·lacions de climatització (calefacció, refrigeració, ventilació) i producció d'aigua calenta 
sanitària 

L’edifici disposa d’instal·lacions tèrmiques (calefacció i producció d’ACS) apropiades per garantir el benestar 
dels ocupants i regulant el rendiment de les mateixes i dels seus equips, donant compliment al Reglament 
d’instal·lacions tèrmiques, RITE.  

El projecte preveu que l’edifici disposi de bomba de calor que climatitzarà la planta pis.  

En quan a  l’ACS, la produirà el sistema de recuperadors de calor i nomes es subministrarà als locals humits de 
la planta baixa. 
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Les instal·lacions es dissenyaran de forma que garanteixin les exigències bàsiques HE-2 Rendiment  de les 
instal·lacions tèrmiques el Decret d’Ecoeficiència. 

Les instal·lacions tèrmiques compliran les exigències tècniques de benestar i higiene, eficiència 
energètica i seguretat que estableix el RITE 07 (RD 1027/2007). 

El seu disseny, dimensionat i execució garantiran les exigències HE 2 i HE 4 mitjançant el compliment 
del Reglament d’instal·lacions tèrmiques, RITE (RD 1027/2007). 

El Projecte de les instal·lacions s’adjunta com a document annex, 

  tot i que a continuació es descriuen els aspectes més importants. 

 

Veure fitxa de Justificació del compliment del RITE 2007 “Dades generals de les instal·lacions 
tèrmiques” al final d’aquest apartat. 

 

Instal·lació de climatització  
S’instal·larà climatització a la planta primera, on hi ha les dependències mes destinades a la docència: Aula, 
laboratori, taller floristeria, despatx.  
 
La climatització estarà formada per un sistema d’expansió directa i cabal variable amb recuperació de calor, 
que funciona amb R-410A, també conegut com a VRV.Instal·lació per a la producció d’aigua calenta sanitària 

 La instal·lació d’aigua estarà formada per un dipòsit d’ACS connectat a un sistema hidràulic d’alta 
temperatura que utilitza tecnologia bomba de calor per produir ACS de forma eficient. La distribució d’aquest 
aigua a l’interior de l’edifici es realitzarà mitjançant tub multicapa tipus sistema wirsbo amb l’aïllament 
corresponent. 

. Inserir  fitxa de Justificació del compliment del RITE 2007. Dades generals de les instal·lacions 
tèrmiques 
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RITE RITE Justificació del compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis 
Dades generals de les instal·lacions tèrmiques 

P. EDIFICACIÓ 
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D A D E S  D E  L ’ E D I F I C I  O  L O C A L  

Ús previst (1) 

Administratiu  Comercial  Docent  
Pública 
concurrència 

 
Residencial 
habitatge 

 
Residencial 
públic 

 Sanitari  

Tipus d’intervenció en l’edifici o local (2) 

Nova construcció  Canvi d’ús  Rehabilitació  (2)  Altres intervencions en edifici o local existent  

Tipus d’intervenció en les instal·lacions  

  - Canvi del tipus d’energia  

 - Incorporació d’energies renovables (3)  

Nova instal·lació 

 

Reforma de   la 
instal·lació 

 

- Altres:  

 

-   Incorporació de nous subsistemes de climatització o de producció 
d’ACS o la modificació dels existents.  

-   Substitució dels subsistemes de climatització o de producció d’ACS o 
l’ampliació del nombre d’equips de generadors de calor o fred. 

-   El canvi d’ús previst de l’edifici. (4) 

 

 
 

C A R A C T E R Í S T I Q U E S  G E N E R A L S  D E  L E S  I N S T A L · L A C I O N S  T È R M I Q U E S  

Objecte 

Climatització (5)  Calefacció (6)   Refrigeració(7)  Ventilació 
(8)   

Producció d’aigua calenta sanitària, 
(ACS) (9) 

 

Tipus d’instal·lació 
Calor  Calor   kW  Calor                      kWIndividual  Nombre 

d’individuals 
Fred  

Suma de Potències 
individuals previstes(11) 

Fred kW

Centralitzada 

 Fred                      kW

Centrals de producció de calor o fred 
Caldera  Caldera 

mixta 
 Unitat 

autònoma 
compacta 

 Unitat 
autònoma 
partida 

 Bomba  
de calor 

 Planta 
refredadora 

 Captadors 
solars 

 Altres 

(10)   

Previsió de potència tèrmica nominal total, P 

P equip recolzament                      kW
Calor (11)  kW Fred (11)    kW Solar (12) 

P equivalent (0,7 kW/m2 x S captadors)   kW

Fonts d’energia previstes 

Electricitat   Combustible gasós  Combustible líquid  Energia solar  Altres  
 
 

C A R A C T E R Í S T I Q U E S  E S P E C Í F I Q U E S  D E  L A  I N S T A L · L A C I Ó  S O L A R  

Objecte  

ACS  Calefacció  Climatització  Escalfament d’aigua del vas de les piscines  

Dades de la instal·lació 

Demanda energètica 
anual estimada (13) 

            kWh 
Cobertura anual 
estimada (13) 

              % 
P tèrmica de l’equip 
de recolzament (12) 

               kW 

Captació 

Individual  Col·lectiva 
 

Superfície de captació 
total prevista (13) 

                m2   Potència tèrmica equivalent 
P = 0,7 kW/m2 x S captadors  (12) kW 

Acumulació  

Individual  Col·lectiva  Volum d’acumulació total (13) litres   Nombre de dipòsits Ut. 
 

 a)   P calor i/o fred < 5 kW  

b)  Producció ACS –amb escalfadors instantanis, escalfadors acumuladors, termos 
elèctrics- amb P individual o suma de P ≤ 70 kW 

 

c)  Sistemes solars d’un únic element prefabricat  

No cal 
documentació  

 

d)  Reforma d’instal·lació per incorporar energia solar P <  5 kW (0,7 W/m2x m2)  

 MEMÒRIA 
TÈCNICA  

 

 -  5 kW ≤ P calor i/o fred ≤ 70 kW 
Elaborada per l’empresa instal·ladora-mantenidora, sobre impresos oficials quan la 
instal·lació hagi estat executada. 

 

 -  Projecte de la instal·lació integrat en el projecte de 
l’edifici, o bé 

 

D O C U M E N T A C I Ó  
T È C N I C A    

per donar compliment 
al RITE                            
i a la Instrucció 4/2008 
(14) 

PROJECTE 
(15) 

 

 -  P calor i/o fred > 70 kW:
 

-  Projecte específic de la instal·lació elaborat per 
altres tècnics: cal fer referència del contingut i l’autor 

 

http://www.gencat.net/oge/
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/html/Captadors_solars_termics.htm
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E X I G È N C I E S  T È C N I Q U E S  D E  L E S  I N S T A L · L A C I O N S  T È R M I Q U E S  
 Projecte 

En l’àmbit del CTE:  “Els edificis disposaran d’instal·lacions tèrmiques apropiades destinades a 
proporcionar el benestar tèrmic dels seus ocupants, regulant el rendiment de les 
mateixes i dels seus equips.  

Aquesta exigència es desenvolupa en el vigent Reglament d’Instal·lacions 
tèrmiques, RITE, i la seva aplicació quedarà definida en el projecte de l’edifici”. 

CTE HE 2  

RITE  

General 

En l’àmbit del RITE:  “Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir 
i utilitzar de manera que es compleixin les exigències de benestar i higiene, 
eficiència i seguretat que estableix el RITE i de qualsevol altra reglamentació o 
normativa que pugui ésser d’aplicació a la instal·lació projectada”. 

CTE           
HE 4, HS 3, HR 

   D. 21/2006 
Ecoeficiència  

Prevenció i control 
de la legionel·losi 

 

 

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que 
s’obtingui una qualitat tèrmica de l’ambient, una qualitat de l’aire interior i una qualitat de la dotació d’aigua 
calenta sanitària que siguin acceptables per als usuaris de l’edifici sense que es produeixi 
menyscabament de la qualitat acústica de l’ambient, complint els requisits següents: 

RITE IT 1.1  

Qualitat tèrmica    
de l’ambient 

“Les instal·lacions tèrmiques permetran mantenir els paràmetres que defineixen 
l’ambient tèrmic dins d’un interval de valors determinats a fi de mantenir unes 
condicions ambientals confortables per als usuaris dels edificis.” 

 RITE IT 1.1.4.1  

“Les instal·lacions tèrmiques permetran mantenir una qualitat de l’aire interior 
acceptable, en els locals ocupats per les persones, eliminant els contaminants 
que es produeixin de forma habitual durant l’ús habitual dels mateixos, aportant 
un cabal suficient d’aire exterior i garantint l’extracció i expulsió de l’aire viciat.” 

RITE IT 1.1.4.2 

 

 

-  Ventilació de l’interior dels habitatges →  CTE DB HS 3  

Qualitat de l’aire 
interior 

(*) En l’àmbit del CTE,  cal 
disposar d’un sistema de 
ventilació que garanteixi 
l’exigència bàsica HS 3 
“Qualitat de l’aire interior”: 

-  Ventilació en la resta d’edificis → s’aplicaran 
criteris anàlegs al CTE DB HS3  

RITE IT 1.1.4.2  

Higiene “Les instal·lacions tèrmiques permetran proporcionar una dotació d’aigua calenta 
sanitària, en condicions adequades, per a la higiene de les persones.” 

RITE IT 1.1.4.3 

Prevenció i control 
de la legionel·losi 

 

Benestar      
i  Higiene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualitat de 
l’ambient acústic 

“En condicions normals d’utilització, el risc de molèsties o malalties produïdes pel 
soroll i les vibracions de les instal·lacions tèrmiques estarà limitat.” 

RITE IT 1.1.4.4 

CTE DB HR 

 

 

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que es 
redueixi el consum d’energia convencional de les instal·lacions tèrmiques i, com a conseqüència, de les 
emissions de gasos d’efecte hivernacle i altres contaminants atmosfèrics, mitjançant la utilització de 
sistemes eficients energèticament, de sistemes que permetin la recuperació d’energia i la utilització 
d’energies renovables i de les energies residuals, complint els requisits següents: 

RITE IT 1.2  

Rendiment 
energètic 

“Els equips de generació de calor i fred, així com els destinats al moviment i 
transport de fluids, es seleccionaran en ordre a aconseguir que les seves 
prestacions, en qualsevol condició de funcionament, estiguin el més a prop 
possible al seu règim de rendiment màxim.” 

RITE IT 1.2.4.1  

Distribució             
de calor i fred 

“Els equips i les conduccions de les instal·lacions tèrmiques han de quedar aïllats 
tèrmicament, per aconseguir que els fluids portadors arribin a les unitats 
terminals amb temperatures pròximes a les de sortida dels equips de generació .” 

RITE IT 1.1.4.2 

 

 

Regulació i 
control 

“Les instal·lacions estaran dotades dels sistemes de regulació i control necessaris 
perquè es puguin mantenir les condicions de disseny previstes en els locals 
climatitzats, ajustant, al mateix temps, els consums d’energia a les variacions 
de la demanda tèrmica, així com interrompre el servei.”” 

RITE IT 1.1.4.3  

Comptabilització  
de consums 

“Les instal·lacions tèrmiques han d’estar equipades amb sistemes de 
comptabilització perquè l’usuari conegui el seu consum d’energia, i per 
permetre el repartiment de despeses d’explotació en funció del consum, entre 
diferents usuaris, quan la instal·lació satisfaci la demanda de diferents usuaris.” 

RITE IT 1.1.4.4  

Recuperació 
d’energia 

“Les instal·lacions tèrmiques incorporaran subsistemes que permetin l’estalvi, la 
recuperació d’energia i l’aprofitament d’energies residuals.” 

RITE IT 1.1.4.5  

“Les instal·lacions tèrmiques aprofitaran les energies renovables disponibles, 
amb l’objectiu de cobrir amb elles una part de les necessitats de l’edifici.” 

RITE IT 1.1.4.6  

Eficiència 
energètica 

Utilització 
d’energies 
renovables (*) En l’àmbit del 

CTE HE 4 
Instal·lacions tèrmiques per a la producció d’ACS: 

- Si la demanda d’ACS és ≥ 50 l/dia a 60ºC    

- Escalfament de l’aigua de piscines climatitzades 

  CTE DB HE 4 

D. 21/2006 
Ecoeficiència 

 

 

Seguretat “Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que es 
previngui i es redueixi a límits acceptables el risc de patir accidents i sinistres capaços de produir danys 
i perjudicis a les persones, flora, fauna, bens o el medi ambient, així com d’altres fets susceptibles de 
produir en els usuaris molèsties i malalties.” 

RITE IT 1.3 
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NOTES 
 

(1)   

 

A efectes del RITE, el seu Annex de Terminologia diferencia els següents usos (que condicionen les sales de calderes): 

- Edificis o locals institucionals: Hospitals, residències d’avis, col·legis i centres d’ensenyament infantil, primària, secundari i similars, etc. 

- Edificis o locals de pública concurrència: Teatres, cinemes, sales d’exposicions, biblioteques, museus, sales d’espectacles i activitats 
recreatives, locals de culte, estacions de transport, centres d’ensenyament universitari, i similars. 

(2) El CTE DB HE 2 remet al RITE vigent per donar compliment a l’exigència de rendiment energètic de les instal·lacions tèrmiques. Per tant, 
per determinar si en les intervencions en edificis existents cal complimentar el RITE, caldrà revisar conjuntament l’àmbit d’aplicació del 
RITE (art. 2 Part I) i del CTE (art. 2 de la LOE, art. 2 de la Part I del CTE). Podeu consultar el document “Àmbit d’aplicació del CTE”. 

En l’àmbit del CTE, s’entén per rehabilitació d’edificis, intervencions generals que tinguin per objecte l’adequació funcional, estructural 
o la modificació del nombre o superfície dels habitatges. 

(3) A partir de l’àmbit d’aplicació general del CTE, en algunes intervencions en edificis existents s’haurà d’incorporar un sistema solar de 
producció d’ACS:  per exemple, en rehabilitació d’edificis en els que existeixi una demanda d’ACS ≥ 50 litres a Tª 60 ºC .  

(4) L’àmbit del CTE inclou també el canvi d’ús de l’establiment.   

(5) Climatització: procés que controla temperatura, humitat relativa i qualitat de l’aire dels espais. 

(6) Calefacció: procés que controla temperatura de l’aire dels espais amb càrrega negativa (escalfa). 

(7) Refrigeració: procés que controla temperatura de l’aire dels espais amb càrrega positiva (refreda). 

(8) Ventilació: procés que renova l’aire dels locals. Qualsevol edifici o local en l’àmbit del CTE, ha de disposar d’un sistema de ventilació per 
garantir la qualitat de l’aire interior, segons l’exigència bàsica HS 3. En el cas d’edificis d’habitatges es pot garantir aplicant el Document 
bàsic DB HS3. Podeu consultar la “Guia de procediment de predimensionament dels sistemes de ventilació. Aplicació pràctica a un edifici 
d’habitatges”. En la resta de casos, aplicant el RITE IT 1.1.4.2 “Exigència de qualitat de l’aire interior”. 

(9) Quan es preveu una instal·lació d’aigua calenta sanitària, segons l’àmbit del CTE DB HE 4, cal garantir una contribució solar mínima per 
a la producció d’aigua calenta sanitària (si la demanda és ≥ 50 l/dia a 60ºC ) i per a l’escalfament de l’aigua de piscines climatitzades. 

(10) Altres: per exemple, equips de producció d’ACS com els termos elèctrics, escalfadors acumuladors, escalfadors instantanis, etc. 

(11) A efectes de determinar la documentació tècnica de disseny requerida, quan en un mateix edifici existeixin múltiples generadors de 
calor o fred (inclòs els generadors que només produeixin Aigua Calenta Sanitària (ACS), com ara, escalfadors instantanis, 
escalfadors acumuladors i  termos elèctrics) la potència tèrmica nominal de la instal·lació, P, s’obtindrà com a suma de les 
potències tèrmiques nominals dels generadors de calor o dels generadors de fred necessaris per a cobrir el servei, sense considerar 
en aquesta suma la instal·lació solar tèrmica. 

    P total = Σ P generadors 

   *   No cal sumar la potència de dos sistemes diferents si no hi ha possibilitat de que funcionin simultàniament. La potència a efectes de documentació, 
serà la més gran de les dues. 

   *    A títol orientatiu es pot fer una estimació de Potències nominals tèrmiques dels generadors de fred i calor habituals en habitatges: 

Termos elèctrics per producció d’ACS: Els tipus habituals (100-200 l) tenen una Potència, P entre 1,5 kW i 2 kW 

Escalfadors instantanis per producció d’ACS:  Potència,P, entre 24 i 35 kW (corresponen a cabals de 0,2 l/s i 0,3 l/s, respectivament)  

Calderes mixtes de calefacció i ACS: Es dimensionen per a la producció instantània d’ACS i tenen una Potència P, entre 24 i 35 kW 

Aparells d’aire condicionat, només refrigeració: El rati de refrigeració es troba entre 100-150 W/m2. Considerant les zones climàtiques de 
Catalunya, un habitatge de 100 m2, tindria una Potència de generació de fred entre 10 i 15 kW 

Aparells d’aire condicionat per refrigeració i 
calefacció (bomba de calor): 

El rati de fred és igual al cas anterior. 

El rati de calor es pot estimar entre 70-120 W/m2.  
 

 

(12) 
 

A efectes de determinar la documentació tècnica, la potència tèrmica nominal de la instal·lació solar tèrmica serà: 

a) la potència tèrmica nominal en generació de calor o fred de l’equip o equips d’energia de recolzament, o bé  

b) la que resulta de multiplicar la superfície d’obertura del camp de captadors solars per 0,7 kW/m2, si no existeix equip 
d’energia de recolzament o si es tracta d’una reforma de la instal·lació tèrmica que només incorpora energia solar:  

    P total instal·lacions solars = 0,7 kW/m2 x S captadors 

(13) Podeu consultar els documents OCT “Predimensionament de les instal·lacions d’ACS amb energia solar tèrmica” (www.coac.net/oct/...) 

(14) Classificació de les instal·lacions tèrmiques i procés de tramitació segons Instrucció 4/2008 de la Secretaria d’Indústria i Empresa de la 
Generalitat de Catalunya. (www.gencat.net/oge). Podeu consultar el document OCT resum “Instal·lacions tèrmiques: Procediment 
administratiu a Catalunya” 

(15) Contingut del Projecte de les instal·lacions tèrmiques (article 16 del RITE, RD 1027/2007): 

Es desenvoluparà en forma d’un o varis projectes específics, o integrat en el projecte general de l’edifici. Quan els autors dels projectes específics fossin 
diferents que l’autor del projecte general, hauran d’actuar coordinadament amb aquest. El projecte de la instal·lació ha d’estar visat.  

El projecte descriurà la instal·lació tèrmica en la seva totalitat, les seves característiques generals i la forma d’execució de les mateixa, amb el 
detall suficient perquè  es pugui valorar i interpretar inequívocament durant la seva execució.  

En el projecte s’inclourà la següent informació: 

a)  Justificació de que les solucions proposades compleixen les exigències de benestar tèrmic i higiene, eficiència i seguretat del RITE i la 
resta de normativa aplicable.  

b) Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els equips i materials que conformen la instal·lació projectada, així com les seves 
condicions de subministrament i execució, les garanties de qualitat i el control de recepció en obra que s’hagi de realitzar.  

c) Les  verificacions i les proves a efectuar per realitzar el control de l’execució de la instal·lació i el control de la instal·lació terminada.  

d) Les instruccions d’ús i manteniment d’acord amb les característiques específiques de la instal·lació, mitjançant l’elaboració d’un “Manual 
d’ús i manteniment” que contindrà les instruccions de seguretat, utilització i maniobra, així com els programes de funcionament, manteniment 
preventiu i gestió energètica de la instal·lació projectada, d’acord amb la IT 3.  

 

https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/html/Captadors_solars_termics.htm


Memòria del projecte bàsic i d’execució. d'adequació de l'antic Club de Tenis Bonavista per la ubicació d'un cicle formatiu de 
grau mitjà de jardineria i floristeria 

 

 

MC 6.6 Sistemes de ventilació (no vinculades a les instal·lacions tèrmiques) 

L’edifici disposa de les condicions de ventilació per tal de garantir les exigències bàsiques de qualitat interior 
de l’aire, HS 3, i millorar el confort i l’estalvi d’energia. 

Pel que fa a la ventilació com a qualitat de l’aire interior - l’edifici ventila al la parcel·la en la que esta ubicat. 

Les sales destinades a aules, tallers i laboratori, cuines disposen d’obertures que obren a l’exterior amb les 
superfícies de ventilació que supera àmpliament els valors fixats pel  DBHS 3. 

En relació a la ventilació com a millora del confort i l’estalvi d’energia el disseny de l’edifici facilita la ventilació 
creuada, de manera que es podran aconseguir les condicions de confort interior de forma natural en certes 
èpoques de any reduint el consum de les instal·lacions tèrmiques. 

El sistema individual de ventilació proporcionarà els cabals d’aire mínim que s’indiquen a continuació: 

 

  Admissió d’aire 
exterior (1) 

- Aules, 
laboratori, 
tallers 

   3 l/s persona 

  

Cabal mínim de 
ventilació  

(taula 2.1) 

-  Extracció de 
l’aire viciat    

- Lavabos i 
Dutxes 

 15 l/s local 

Ventilació  

Disseny i posada en obra 

S’ha previst un sistema de ventilació natural, amb admissió en els locals secs i extracció en les cambres 
humides. 

El sistema permetrà adequar el funcionament a l’ocupació i necessitats de l’edifici. 

MC 6.7 Instal·lacions elèctriques 

Instal·lació elèctrica 

El subministrament és directe de la xarxa pública amb potència suficient, en Baixa Tensió, sense necessitat 
de disposar de centre de transformació i amb  comptador en planta baixa. 

El comptador s’ubica en un armari en la planta baixa, en la sala tècnica, de fàcil i lliure accés i amb un espai 
lliure d’1,50m davant la centralització. Les seves dimensions són d’acord a les especificacions de la seva 
normativa i a les de la companyia subministradora i permetran efectuar amb normalitat la lectura, així com els 
treballs de manteniment i conservació. Es garantirà la seva ventilació i s’evitaran possibles inundacions. El 
seu comportament al foc serà E ≥ 30. 

La instal·lació es dissenya d’acord amb la normativa vigent, de forma que garanteixi la potència i estabilitat 
necessària pel correcte funcionament dels diferents usos de l’edifici en condicions de seguretat.  

L’edifici disposarà de subministrament elèctric (amb una tensió en el seu interior de 230 volts en alimentació 
monofàsica i 230/400 volts en alimentació trifàsica), garantint la seguretat de les persones i dels béns, i 
assegurant el normal funcionament d’altres instal·lacions i serveis. La instal·lació de subministrament elèctric 
s’adaptarà al que s’estableix en el Reglament Electrotècnic  de Baixa Tensió i les seves instruccions 
complementàries (REBT, Real Decret 842/2002 del 2 d’ Agost) així com les Normes Tècniques Particulars de 
Fecsa-Endesa que fan referència als Embrancaments i Instal·lacions d’enllaç en Baixa Tensió. 

Disseny i posada en obra 
La instal·lació està formada per l’escomesa realitzada des del carrer Compte Gòmez de orbaneja, la Caixa 
General de Protecció (CGP) ubicada a l’entrada de l’edifici (límit de la propietat pública i privada), la Línia 
General d’Alimentació (LGA) que uneix la CGP i el comptador.  

Constarà també de la instal·lació de posada a terra que garantirà una resistència a terra de R ≤ 10 . i estarà 
formada per un conductor de terra formant una anella perimetral a la que també s’hi connectarà l’elèctrode 
vertical de l’antena.  
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A l’armari del comptador es preveu l’espai per a la col·locació de comptadors  monofàsics (i  comptadors 
trifàsics (un pels serveis comuns i un altre per a l’aparcament). La porta de l’armari es dissenya sense 
bastidors intermedis i ventila directament a l’exterior. 

Al costat del comptador es col·locarà l’interruptor de control de potència i  els dispositius generals de 
comandament i protecció a partir dels quals es fa la distribució interior fins als punts de consum. 

. 

La previsió d’espais per a la instal·lació elèctrica, així com pels seus elements i equips, i les característiques que 
cal satisfer es complimentaran d’acord el que especifica el REBT i les Normes Tècniques Particulars i es recullen a 
continuació en la fitxa resum de la instal·lació elèctrica. 

 

Materials i equips  

 

Els materials i equips compliran les condicions establertes a les Instruccions corresponents del REBT i altres 
especificacions que li siguin d’aplicació.  

Les especificacions i característiques dels materials i equips de la instal·lació, queden recollides a la fitxa 
resum de la instal·lació que s’adjunta al final d’aquest apartat. 

MC 6.8 Instal·lacions d’il.luminació 

La instal·lació d’il·luminació s’ajustarà a les prescripcions del Reglament Electrotècnic  de Baixa Tensió i les 
seves instruccions complementàries (REBT), les del DB SUA-4 “Seguretat enfront el risc causat per il·luminació 
inadequada”, les del DB HE-3 “Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació”, les especificacions 
fixades pel D. 21/2006 d’Ecoeficiència i les fixades pel Reglament d’ascensors. 

Enllumenat funcional 

Les zones comunes de circulació  disposarà d’enllumenat funcional i es garantiran els nivell mínims 
d’il·luminació següents (d’acord al DB SUA-4): 

- zones de circulació interiors E ≥ 100 lux 
- zona de circulació exteriors  E ≥ 20 lux 

Els valors d’eficiència energètica de la instal·lació d’il·luminació (VEEI) garanteixen els fixats pel DB HE3, i es 
concreten en: 

- aules i laboratoris  VEEI ≤ 4 W/m2 (per cada 100 lux) 
 
A l’entorn immediat de l’accés a l’ascensor es garantirà una il·luminació permanent de 50 lux. 

Enllumenat d’emergència 

Es disposarà d’enllumenat d’emergència al recorregut d’evacuació des de la porta dels diferents locals i sales 
fins a la sortida a l’exterior 

Es garantiran els nivells d’il·luminació, E, següents: 

- recorreguts d’evacuació  E ≥ 1 lux 
- instal·lacions manuals de PCI E ≥ 5 lux 
- quadres d’enllumenat dels servies comuns  E ≥ 5 lux 

Disseny i posada en obra 

La col·locació dels equips es realitzarà segons les especificacions del fabricant, mantenint les distàncies de 
seguretat i facilitant la seva reposició i manteniment. 

De forma general, es preveuen làmpades fluorescents per a la il·luminació funcional (interior i exterior) i també 
per a la d’emergència. Aquestes últimes tindran una autonomia d’1h, com a mínim, i portaran un pilot indicador 
del seu correcte funcionament.   

L’enllumenat d’emergència estarà provist de font pròpia d’energia i la seva alçada de col·locació és superior als 
2m. 

Materials i equips 

Els materials i equips compliran les condicions establertes a les Instruccions corresponents del REBT i altres 
especificacions que li siguin d’aplicació.  
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El grau de protecció de les lluminàries serà d’adequat al lloc en que s’ubica. 

MC 6.9 Telecomunicacions   

L’edifici  no età ni estarà sotmès al règim de propietat horitzontal ni es preveu el seu arrendament, per 
tant no és d’aplicació el R.D. 346/2011. 
 
A banda d’aixo, es preveu que l’edifici tingui: 

- captació, adaptació i distribució fins a punts de connexió dels senyals de RTV (radiodifusió sonora i 
televisió procedents d’emissions terrestres). 

- Distribució fins al punt de connexió dels senyals de radiodifusió sonora i televisió, procedents 
d’emissions per satèl·lit, sense la col·locació dels sistemes de captació (antena parabòlica). 

- Infraestructura per a la connexió de l’edifici a les xarxes dels operadors habituals, per a l’accés als 
STDP (serveis de telefonia disponible al públic) i per a l’accés als serveis de TBA 
(telecomunicacions de banda ampla). 

Es preveu un únic recinte de telecomunicacions, RITU que es col·locarà dins la sala tècnica de la planta 
baixa, 
. Les canalitzacions es construiran amb tub de PVC i, , passaran pel cel-ras i en regates a les parets. 

MC 6.10 Instal·lacions de protecció contra incendi 

La dotació de les instal·lacions, la seva descripció així com les exigències que ha de satisfer han quedat 
especificades a la Memòria Descriptiva (apartat MD 3.3 “Seguretat en cas d’incendi”)  
El disseny, l’execució i les característiques del seus materials, components i equips compliran allò que 
estableix el “Reglament d’instal·lacions de Protecció contra incendis”, RIPCI, en les seves disposicions 
complementàries i en qualsevol altra documentació específica que li sigui d’aplicació.  
Les instal·lacions manuals (extintors) disposaran d’enllumenat d’emergència i rètols de senyalització. 
A continuació s’exposen les principals característiques de les instal·lacions. La ubicació dels elements i 
dels components corresponents s’indica en els plànols.  

Extintors portàtils 

Les plantes de l’edifici disposaran d’extintors portàtils de les següents característiques:  

 Extintors portàtils de pols polivalent i eficàcia 21A – 113B, situats al vestíbul  de la planta pis i  
la zona de l’escala en cada planta, cada 15 m des de qualsevol origen d’evacuació.  

 Extintors portàtils d’anhídrid carbònic, CO2, en planta baixa, a l’exterior de l’armari de 
comptadors elèctrics i, en planta soterrani al costat del quadre de comandament de l’ascensor. 

Es col·locaran sobre suports verticals de manera que la part superior de l’extintor quedi, com a màxim, 
a 1,70 m del terra. 

 

Disposaran de senyalització fotoluminiscent segons UNE 23035-1,2 i 4:2003 amb rètols de 210 x 210 
mm i seran visibles en cas de fallada de l’enllumenat general amb l’enllumenat d’emergència. 

MC 6.11 Sistemes de protecció contra el llamp 

No es preveu la seva instal·lació tal com ha quedat justificat a l’apartat d’aquesta memòria MD 3.4 
”Seguretat d’utilització”. 
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MN. NORMATIVA APLICABLE  

 

MN 1 Edificació 

Relació de la normativa d'edificació d'aplicació al projecte i que s'ha tingut en compte en el desenvolupament 
del mateix, per a la justificació dels requisits bàsics de l'edificació. 

 Codi Tècnic de l'Edificació i altres reglaments i disposicions d'àmbit estatal 

 Normatives d'àmbit autonòmic 

 Normatives d'àmbit local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Normativa tècnica general d’Edificació
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En compliment del Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y 
dirección de obras de edificación", es fa constar que en el projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció 
i en concret  les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la construcció vigents. 

A continuació s'inclou una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció que cal observar i acomplir en l'execució de 
l'obras. 

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic de 
l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir 
present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE‐EN, UNE, CEI, CEN. 

Paral∙lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, equips i 
sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 
89/106/CEE de productes de construcció, i els Decrets i normes harmonitzades que la despleguen. 

En aquest document el llistat de la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva 
aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació 
complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color negre la normativa 
d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions 
municipals. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: 
 

Color negre: legislació d’àmbit estatal 

Color granate: legislació d’àmbit autonòmic 

Color blau: legislació d’àmbit municipal 
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Normativa tècnica general d’Edificació   

 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 
105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

  Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en 
matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/ 
1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

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

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

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

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

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

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas  

D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

 

Ús de l’edifici  

 

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a 
l’interior de l’habitatge. 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el 
trabajo”. (O. 09/03/1971) 

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 
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Accessibilitat  

 
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso 
universal. 

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

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 

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

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 

Seguretat estructural 

 
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

Seguretat en cas d’incendi 

 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

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

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 

 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 
 

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

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA‐1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA‐2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA‐3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA‐5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA‐6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA‐7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA‐8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA‐9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
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Salubritat 
 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

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

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

 

Protecció enfront del soroll 
 

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

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

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

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 

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

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

Ordenances municipals 

 

Estalvi d’energia 
 

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

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE‐0 Limitació del consum energètic 

HE‐1 Limitació de la demanda energètica 

HE‐2 Rendiment de les Instal∙lacions Tèrmiques 

HE‐3 Eficiència energètica de les instal∙lacions d’il∙luminació 

HE‐4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

HE‐5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb 
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

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

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 
 

Sistemes estructurals 

 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

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

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

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

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

EHE‐08 Instrucción de hormigón estructural  

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

Instrucció d'Acer Estructural EAE  

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)   
El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i 
que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE‐A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació. 

NRE‐AEOR‐93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 
 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

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

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

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

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

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

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

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Sistema de condicionaments, instal∙lacions i serveis 
 

Instal∙lacions d’ascensors 

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

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

Reglamento de aparatos elevadores 

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 
25/11/81) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  1314/1997, 
excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,  

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC‐MIE‐AEM‐1 y aprobación de prescripciones técnicas              derogada pel RD 1314/1997 

llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats 

Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

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

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

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

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

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

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

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

Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre 
ascensors 

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

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Condicions tècniques de seguretat als ascensors 

O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90) 

Aclariments de diferents articles del “Reglamento de aparatos elevadores” 

O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) 

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

Instrucció 6/2006  

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 
“Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 
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Instal∙lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ordenances municipals 

Instal∙lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 

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

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  

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

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

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

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis 
públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de 
Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal∙lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

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

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 
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Instal∙lacions tèrmiques 

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

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb 
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 

Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia 

RD 1369/2007  (BOE 23.10.2007) 

Criterios higiénico‐sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

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

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Instal∙lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

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

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

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

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 
 

Instal∙lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del 
mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 

CTE DB HE‐5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC‐LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008. 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 3275/1982 (BOE: 1/12/82) correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 
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Connexió d’instal∙lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió 

RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00) 

Procediment administratiu aplicable a les instal∙lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA‐ENDESA relatives a les instal∙lacions de xarxa i a les instal∙lacions d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Condicions de seguretat en les instal∙lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges  

Instrucció 9/2004, de 10 de maig, Direcció General de Seguretat industrial 

Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal∙lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al 
règim d’inspecció periòdica. 

Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines 

Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la inscripció de les instal∙lacions 
d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica  

Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines  

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 
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Instal∙lacions d’il∙luminació 

CTE DB HE‐3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb 
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

CTE DB SUA‐4 Seguretat enfront al risc causat per il∙luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

REBT ITC‐28 Instal∙lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 

 

Instal∙lacions de telecomunicacions 

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

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en 
el interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003. 

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

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción 
de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el 
interior de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

 

Instal∙lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal∙lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

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

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Instal∙lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA‐8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
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Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  

Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013) 

 
 

Control de qualitat 
 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb 
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

EHE‐08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego  

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE‐08. 

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

O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92) 

UC‐85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC‐08 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 
 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 
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Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. 
art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  

D 206/1992 (DOGC 7/10/92) 
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MA. ANNEXOS A LA MEMÒRIA 
 

 

 MA HE Justificació del compliment de les exigències bàsiques “HE 
0 Limitació del consum energètic” i “HE 1 Limitació de la demanda 
energètica”  

 MA T i C Termini d’execució i classificació del contractista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memòria del projecte bàsic i d’execució. d'adequació de l'antic Club de Tenis Bonavista per la ubicació d'un cicle formatiu de 
grau mitjà de jardineria i floristeria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA Annex HE 0 i HE 1 

Justificació del compliment de les exigències bàsiques  

HE 0 Limitació del Consum energètic  

HE 1 Limitació de la Demanda energètica de l’edifici 

 

- Fitxa justificativa del compliment de les exigències del DB HE 0 
Projecte d’ Execució 

- Fitxa justificativa del compliment de les exigències del DB HE 1 
Projecte d’ Execució 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Limitació  del  consum   HE  0     Pro jecte  Execut iu
 

  habitatge   i  altres  usos  

 

(1) Superfície útil dels espais habitables de l’edifici 
1/1 
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Referènc ia  de  pro jecte :    

 

DADES  

T ipus  d’ intervenc ió :     Obra  nova   Ampl iac ió  d’ed i f i c i  ex is tent  

 

Ús  de   l ’ ed i f i c i :   Habi tatges   Sup. Útil (1) =  m2 

    Al t re  ús :    

 

Zona  c l imàt ica  h ivern :     A   B   C   D   E  

 

JUSTIF ICACIÓ  DE  COMPLIMENT  DE  L ’EX IGÈNCIA    

 
Ed i f i c i s  d’ús  hab i ta tge  

El consum energètic d’energia primària no renovable de l’edifici o de la part ampliada no ha de superar el seu 
valor límit. 

  Consum  energèt ic  d’energ ia  pr imàr ia  no   renovab le    (kW∙h/m2∙ any) 

  c l ima  h i ve rn   va lo r  de   cà l cu l  C e p   va lo r   l ím i t  C e p , l i m  

  A  Cep =  ≤  
S

1000
40    

  B  Cep = ≤


S

1000
45    

  C  Cep = ≤


S

1500
50    

  D  Cep = ≤


S

3000
60    

  E  Cep = ≤


S

4000
70    

procediment de càlcul del consum energètic: 

 

Ed i f i c i s  d’ús  di fe rent  a l  d’hab i ta tge  

La qualificació energètica per a l’indicador “consum energètic d’energia primària no renovable” de l’edifici o la part 
ampliada ha de ser d’una eficiència igual o superior a la classe B, d’acord al procediment bàsic per a la certificació 
d’eficiència energètica dels edificis. 

  Ind icador  de  consum  energèt ic  d’energ ia  pr imàr ia  no   renovab le    

  Classe:  ≥ Classe B     

procediment de càlcul de la qualificació energètica: 

 
 
 

lcalleja
Texto escrito a máquina

lcalleja
Texto escrito a máquina

lcalleja
Texto escrito a máquina



Limitació  de   la  demanda  energètica   HE  1     Pro jecte  execuc ió
 

 
in tervenc ió  en  ed i f i c i s  ex i s tents  

ús  d i ferent  a  d’hab i ta tge  

 

 * Dconjunta = Dcal + 0,7 Dref, per a edificis situats en territori peninsular                                                                                                                    1/1 
Dconjunta = Dcal + 0,85 Dref, per a edificis situats en territori extrapeninsular  
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Referènc ia  de  pro jecte :  

DADES  

T ipus  d’ intervenc ió :        

Tipus:  Tipus: 

Reformes destinades a canvi d’ús característic de l’edifici    Intervenció que produeix modificacions en les condicions 
exteriors o interiors d’un element de l’envolvent tèrmica i que 
suposa un increment de la demanda energètica de l’edifici Renovació de més del 25% de l’envolvent tèrmica final   

Ampliació:  veure fitxa d’obra nova 
  Modificació substancial, substitució o incorporació d’elements 

de l’envolvent tèrmica 

 
   

Ús  de   l ’ ed i f i c i :          
         

Cl ima  h ivern :   A B   C   D E   Cl ima  est iu : 1 2   3   4

JUSTIF ICACIÓ  DEL  COMPLIMENT  DE  L ’EX IGÈNCIA    

Valors  de   l a  demanda  energèt i ca .    

Procediment de càlcul: 

La demanda energètica conjunta de calefacció i refrigeració* de: 

l’edifici objecte =                          kW∙h/m2 any < a la de l’edifici de referència =                      kW∙h/m2 any 

Transmitànc ies   tè rmiques  màximes  

 

  U 
de l’element, W/m2 K  

transmitància tèrmica màxima,  W/m2 K

Zona   c l imà t i ca  d ’h i ve rn  

    A  B  C  D  E 

  Tancaments  en   con tac te  amb   l ’ ex te r i o r :      

‐ Murs i elements en contacte amb el terreny      ≤  1,25  1,00  0,75  0,60  0,55 

‐ Cobertes i terres en contacte amb l’aire      ≤  0,80  0,65  0,50  0,40  0,35 

‐ Obertures      ≤  5,70  4,20  3,10  2,70  2,50 

    permeabilitat  
a l’aire l’element 

  permeabilitat a l’aire màxima, m3/h m2 

  Obertures      ≤  50  50  27  27  27 

L imi tac ió  de  condensac ions  en   l ’àmbi t  de   l a   in tervenc ió ,  s i  s ’escau .     

Verificació mitjançant: 
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 MA T i C Termini d’execució i classificació del contractista: 

 

Termini d’execució de l’obra: 

 

El termini d’execució de les quatre fases,  si l’obra s’executa per fases, 
s’estima que sera el següent: 

 

Fase 1: Sis mesos 

Fase 2: Un mes 

Fase 3: Un mes 

Fase 4: Un mes 

 

En cas d’execució de tota l’obra en una sola adjudicació, s’estima el 
termini en vuit mesos a comptar des de l’acta de replanteig de l’obra. 

 

Classificació del contractista: 

 
Segons l’article 65 i la dispsició quarta del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic:  

Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras 
cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros o de contratos de servicios 
cuyo valor estimado sea igual o superior a 200.000 euros, será requisito 
indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado. 
 

En el cas d’aquest projecte, entenem que en ser una obra d’edificació en 
la que s’adequa un edifici,  intervenint en l’estructura, la coberta, particions 
interiors, revestiments i impermeabilitzacions així com en els tancaments 
de fusteria, cal exigir la  classificació en el grup C) Edificacions,   i la 
categoria d), ja que l’import de l’obra de l’edificació supera els 360.000 € 
sense arribar als 850.000€. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESSUPOST 
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PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F1_ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 3 ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 4 TREBALLS PREVIS01

TITOL 5 NETEJA + ESBROSSADA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 81)

200,0001,95 390,00

2 K1RA16A7 m2 Esbrossada de plantes i herbes en interiors/exteriors, amb mitjans
manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre
camió o contenidor (P - 229)

200,0001,20 240,00

3 E21R12A5 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 6 a 10 m d'alçària,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre
camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 80)

2,000222,01 444,02

4 E21R1160 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a
la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua
amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no
més lluny de 20 km) (P - 79)

3,00073,45 220,35

5 ERE61140 u Poda d'arbre planifoli o conífera de < 4 m d'alçària, amb escala o
perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua
amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no
més lluny de 20 km) (P - 205)

4,00035,50 142,00

6 ERE64140 u Poda de fulles seques sense formació de valona i neteja de
palmàcia Phoenix canariensis de < 4 m d'alçària, amb escala,
aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb
pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més
lluny de 20 km) (P - 206)

5,00097,48 487,40

TITOL 5TOTAL 01.01.01.01.01 1.923,77

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F1_ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 3 ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 4 DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES02

TITOL 5 DEMOLICIÓ DE PETITES EDIFICACIONS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K2111695 m3 Enderroc d'edificació aïllada, de 40 m3 de volum aparent, de 4 m
d'alçària, amb estructura d'obra de fàbrica, amb mitjans manuals i
mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor
(P - 230)

40,00011,14 445,60

TITOL 5TOTAL 01.01.01.02.01 445,60

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F1_ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 3 ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 4 DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES02

TITOL 5 ENDERROC DE FONAMENTS I CONTENCIONS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K2131223 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P -
231)

5,500113,27 622,99

2 K2135343 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P -

12,525154,82 1.939,12

EUR



PROJECTE D´ADEQUACIÓ DE L´ANTIC CLUB DE TENNIS BONAVISTA PER LA UBICACIÓ D´UN
CICLE FORMATIU DE GRAU MIG DE JARDINERIA I FLORISTERIA

PRESSUPOST Pàg.: 2

232)

3 K2148134 m3 Enderroc de pilar de formigó armat, a mà i amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 233)

1,620290,06 469,90

TITOL 5TOTAL 01.01.01.02.02 3.032,01

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F1_ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 3 ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 4 DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES02

TITOL 5 DESMUNTATGE DE COBERTES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 0100002 m2 Desmuntatge coberta d'uralita i aplicació d'acetato de vinil, amb
acopi de material i plastificació, transport a l'abocador de Pierola.
Inclós plan de treball amb risc d'amiant firmat per un Técnic
superior en seguretat i salut i presentació en Departament de
Treball de la Generalitat. Toma de mostras i análisis d'exposició a
l'amiant en laboratori homologat de San Sebastian. Lloguer i
transport de vestuari específic per treball amb  amiant. (P - 1)

15,00050,00 750,00

TITOL 5TOTAL 01.01.01.02.03 750,00

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F1_ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 3 ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 4 DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES02

TITOL 5 DESMUNTATGES DE TANCAMENT04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K2164671 m2 Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a
mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 239)

26,8589,85 264,55

2 K2163511 m2 Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P -
238)

42,6705,75 245,35

3 K2161512 u Enderroc puntual d'envà de ceràmica de 5-10 cm de gruix, per a
formació de forat passabigues de fins 30x30 cm, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P -
237)

3,5002,62 9,17

TITOL 5TOTAL 01.01.01.02.04 519,07

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F1_ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 3 ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 4 DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES02

TITOL 5 DESMUNTATGE D'ESCALA05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K2148HD1 m2 Enderroc d'escala de muntants de perfils laminats, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P -
235)

4,00012,39 49,56

2 K2148J34 m2 Enderroc de llosa d'escala de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
(P - 236)

16,18038,56 623,90

TITOL 5TOTAL 01.01.01.02.05 673,46

EUR
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OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F1_ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 3 ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 4 DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES02

TITOL 5 ARRENCADES DE REVESTIMENTS06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 242)

387,7797,56 2.931,61

2 K2183721 m2 Arrencada d'aplacat de fusta en llistons, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 243)

88,0004,44 390,72

3 K2182301 m2 Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor (P - 241)

278,1706,57 1.827,58

4 K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 240)

491,7199,86 4.848,35

5 K218A410 m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 244)

26,5304,11 109,04

TITOL 5TOTAL 01.01.01.02.06 10.107,30

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F1_ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 3 ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 4 DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES02

TITOL 5 ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOLERES07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K219A121 m Arrencada de revestiment d'esglaó, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 249)

48,5004,93 239,11

2 K2194721 m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 246)

299,0006,57 1.964,43

3 K2192913 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15
cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 245)

84,2209,95 837,99

4 K2197821 m Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 247)

114,3100,99 113,17

TITOL 5TOTAL 01.01.01.02.07 3.154,70

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F1_ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 3 ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 4 DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES02

TITOL 5 ARRENCADES DE TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 252)

28,0003,29 92,12

2 K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 250)

16,0004,93 78,88

3 K21A2011 u Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 251)

5,0004,93 24,65

4 K21A5R11 u Arrencada de porta metàl·lica enrotllable de fins a 5 m2, inclosos
mecanismes i accessoris, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor (P - 253)

1,00018,38 18,38

EUR
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5 K21B3011 m2 Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor (P - 254)

23,0005,56 127,88

6 F21B1501 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició
d'ancoratges amb base de formigó i situats cada 4 m, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 212)

75,00010,93 819,75

TITOL 5TOTAL 01.01.01.02.08 1.161,66

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F1_ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 3 ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 4 DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES02

TITOL 5 DEMOLICIÓ D'ELEMENTS D'EVAQUACIÓ09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G21DLU02 m Demolició de dipòsit d'aigua amb parets de 30 cm de maó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 227)

8,00023,55 188,40

TITOL 5TOTAL 01.01.01.02.09 188,40

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F1_ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 3 ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 4 DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES02

TITOL 5 ARRENCADES D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K21G2011 PA Arrencada de tubs , accessoris, quadres d'instal·lació elèctrica
superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor (P - 255)

0,050871,48 43,57

2 K21H1641 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i
elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim,
enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec
per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 256)

6,00074,37 446,22

TITOL 5TOTAL 01.01.01.02.10 489,79

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F1_ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 3 ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 4 DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES02

TITOL 5 DESMUNTATGES D'INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA11

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K21J1011 u Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs,
accessoris i aixetes per a cada unitat de 100 m2 de superfície
servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor (P - 257)

1,000199,17 199,17

2 K21JD111 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P -
260)

7,00014,54 101,78

3 K21JB111 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes,
desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 258)

5,00013,02 65,10

EUR
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4 K21JE111 u Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P -
261)

1,00021,23 21,23

5 K21JC111 u Arrencada de bidet, ancoratges, aixetes, mecanismes,
desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 259)

1,00012,20 12,20

6 02000011 u Arrencada d'urinari (P - 3) 1,00012,00 12,00

TITOL 5TOTAL 01.01.01.02.11 411,48

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F1_ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 3 ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 4 DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES02

TITOL 5 ARRENCADES D'INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS12

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K21P2111 u Arrencada d'antena i cablejat superficial, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 262)

1,00034,72 34,72

TITOL 5TOTAL 01.01.01.02.12 34,72

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F1_ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 3 ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 4 DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES02

TITOL 5 ENDERROCS D'ESTRUCTURES13

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K21Z2760 m Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc
de carborúndum (P - 263)

50,0006,92 346,00

2 K2148251 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 234)

4,437104,76 464,82

TITOL 5TOTAL 01.01.01.02.13 810,82

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F1_ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 3 ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 4 DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES02

TITOL 5 EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY14

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F221D8A6 m3 Excavació per a caixa de paviment en roca de resistència a la
compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb pala excavadora
amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió (P - 214)

27,00025,32 683,64

TITOL 5TOTAL 01.01.01.02.14 683,64

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F1_ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 3 ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 4 DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES02

TITOL 5 EXCAVACIONS DE RASES15

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR
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1 E222162A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de
trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió (P - 82)

16,9328,65 146,46

2 E222B632 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de
fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 83)

32,0009,85 315,20

TITOL 5TOTAL 01.01.01.02.15 461,66

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F1_ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 3 ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 4 DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES02

TITOL 5 GESTIÓ DE RESIDUS17

TITOL 4 (1) CÀRREGA I TRANSPORT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E2R64267 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i
fins a 10 km (P - 86)

315,0925,49 1.729,86

TITOL 4 (1)TOTAL 01.01.01.02.17.01 1.729,86

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F1_ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 3 ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 4 DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES02

TITOL 5 GESTIÓ DE RESIDUS17

TITOL 4 (1) GESTIÓ DE RESIDUS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E2RA6580 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats
no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 88)

315,09212,75 4.017,42

TITOL 4 (1)TOTAL 01.01.01.02.17.02 4.017,42

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F1_ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 3 ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 4 FONAMENTS03

TITOL 5 RASES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E31DD100 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments (P -
92)

9,60022,37 214,75

2 E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 91)

115,2001,15 132,48

3 E3152BH4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-30/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba (P - 90)

2,88096,64 278,32

4 E3Z112R1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/B/10 de consistència tova i grandària màxima del granulat
10 mm, abocat des de camió (P - 95)

7,20010,26 73,87

TITOL 5TOTAL 01.01.01.03.01 699,42

EUR
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OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F1_ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 3 ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 4 ESTRUCTURES04

TITOL 5 MURS DE FORMIGÓ ARMAT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 145224BH m3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb una
quantia d'encofrat 10 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa abocat amb
bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 60 kg/m3 (P - 36)

3,974397,90 1.581,25

TITOL 5TOTAL 01.01.01.04.01 1.581,25

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F1_ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 3 ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 4 ESTRUCTURES04

TITOL 5 ESTRUCTURES BLOCS DE MORTER DE CIMENT02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 14E229E7 m2 Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de bloc de
morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x300 mm, categoria I
segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment
pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb
una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves
i brancals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs de
morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat
manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a
l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de
parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment
executada amb cèrcols i llindes (P - 40)

23,30042,15 982,10

TITOL 5TOTAL 01.01.01.04.02 982,10

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F1_ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 3 ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 4 ESTRUCTURES04

TITOL 5 SOSTRES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 14LFM68D m2 Sostre de 22+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de
4 a 5 kN/m2, amb revoltó de morter de ciment i biguetes de
formigó pretesat, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, amb una quantia
de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades,
malla electrosoldada AP500 T de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una
quantia de 0,08 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb
cubilot (P - 42)

69,00042,89 2.959,41

2 14LFF789 m2 Sostre de 20+4 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de
4 a 5 kN/m2, amb revoltó de morter de ciment i biguetes de
formigó pretesat, intereixos 0,7 m, llum < 5 m, amb una quantia
de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades,
malla electrosoldada AP500 T de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una
quantia de 0,065 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb
cubilot (P - 41)

3,90040,12 156,47

TITOL 5TOTAL 01.01.01.04.03 3.115,88

EUR
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OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F1_ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 3 ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 4 ESTRUCTURES04

TITOL 5 LLOSES05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 145CD276 m2 Llosa de formigó armat, inclinada, de 30 cm de gruix amb
muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic
per a deixar el formigó vist, amb una quantia de 1,1 m2/m2,
formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades amb una quantia de 35 kg/m2 (P -
38)

4,500136,96 616,32

2 145C62D5 m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 60 cm de gruix amb
muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3
m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar
el formigó vist, amb una quantia de 1,1 m2/m2, formigó
HA-30/B/10/IIIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer
en barres corrugades amb una quantia de 30 kg/m2 (P - 37)

5,040127,28 641,49

3 E9VZ191K m Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada
amb morter mixt 1:2:10 (P - 127)

10,50012,86 135,03

TITOL 5TOTAL 01.01.01.04.05 1.392,84

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F1_ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 3 ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 4 ESTRUCTURES04

TITOL 5 CAIXA DE PERSIANA06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E6Z115B6 u Caixa de persiana monolítica, de ceràmica per a revestir, de
31,4x30x150 cm, per a un accionament a través motor, cinta o
torn, col·locada amb morter (P - 104)

3,900139,42 543,74

TITOL 5TOTAL 01.01.01.04.06 543,74

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F1_ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 3 ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 4 COBERTES05

TITOL 5 COBERTES PLANES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 1512BR0H m2 Coberta no transitable, formació de pendents amb formigó de 150
kg/m3, aïllament amb planxes de poliestirè expandit de gruix 60
mm, capa separadora, impermeabilització amb una membrana
d'una làmina de densitat superficial 3,8 kg/m2 amb làmina de
betum modificat LBM (SBS)-40-FV+FP de 50 g/m2 i 130 g/m2,
capa separadora amb geotèxtil i acabat de terrat amb capa de
protecció de palet de riera (P - 44)

3,90045,59 177,80

2 010002 U COBERTA TERRASSA (P - 2) 1,000800,00 800,00

TITOL 5TOTAL 01.01.01.05.01 977,80

EUR
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OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F1_ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 3 ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 4 COBERTES05

TITOL 5 CANALS EXTERIORS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E5ZJ116P m Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat
de 0,5 mm de gruix, de diàmetre 155 mm i 33 cm de
desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada
al baixant (P - 99)

60,00032,73 1.963,80

TITOL 5TOTAL 01.01.01.05.02 1.963,80

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F1_ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 3 ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 4 TANCAMENT I DIVISÒRIES06

TITOL 5 PARETS I ENVANS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E612B512 m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, LD,
de 290x140x100 mm , per a revestir, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2 (P - 100)

11,34028,67 325,12

2 E614HSAE m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de
290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4 (P - 101)

5,16017,48 90,20

3 E614WRAK m2 Paredó recolzat divisori de 7 cm de gruix, de totxana de
240x115x70 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10 (P - 103)

13,52522,14 299,44

4 E614VC1E m2 Envà passant de tancament de 5 cm de gruix, de maó foradat
senzill de 240x115x50 mm, LD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4 (P
- 102)

11,34021,69 245,96

5 EAND1940 u Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada
d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 90x 210 cm de llum de pas, per a
acabat amb plaques de guix laminat, muntada (P - 131)

1,000199,03 199,03

TITOL 5TOTAL 01.01.01.06.01 1.159,75

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F1_ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 3 ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 4 IMPERMEABILITZACIONS07

TITOL 5 AÏLLAMENTS TÈRMICS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K7C9TBL4 m2 Aïllament amb placa rígida de llana de roca UNE-EN 13162, de
densitat 66 a 85 kg/m3 de 80 mm de gruix, amb una conductivitat
tèrmica <= 0,036 W/mK, resistència tèrmica >= 2,222 m2.K/W,
col·locada amb fixacions mecàniques (P - 266)

43,34028,89 1.252,09

TITOL 5TOTAL 01.01.01.07.01 1.252,09

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 10

CAPÍTOL F1_ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 3 ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 4 IMPERMEABILITZACIONS07

TITOL 5 IMPERMEABILITZACIÓ PISCINA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E7851510 m2 Impermeabilització de parament amb cautxú líquid sintètic, amb
una dotació 2,5 kg/m2 prévia imprimació (P - 105)

207,22014,52 3.008,83

TITOL 5TOTAL 01.01.01.07.02 3.008,83

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F1_ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 3 ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 4 REVESTIMENTS08

TITOL 5 ARREBOSSTAS I ENGUIXATS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E81136E1 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de
3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle (P -
108)

10,00018,25 182,50

2 E81132E1 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00
m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle (P - 107)

390,22015,92 6.212,30

3 E8122114 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat raspat (P - 109)

345,3718,93 3.084,16

4 E8122312 m2 Enguixat reglejat sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6
segons la norma UNE-EN 13279-1 (P - 110)

33,00010,79 356,07

5 0401001 PA Repàs d'enguixats i arrebossats, en tota mena de paraments. (P -
5)

1,000500,00 500,00

6 0401002 PA Reparació de desperfectes del revestiment existent en façanes.
(P - 6)

1,000500,00 500,00

TITOL 5TOTAL 01.01.01.08.01 10.835,03

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F1_ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 3 ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 4 REVESTIMENTS08

TITOL 5 ENRAJOLATS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E8251348 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb
rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola de València, grup BIII
(UNE-EN 14411), preu mitjà, de 26 a 45 peces/m2 col·locades
amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 E (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 111)

287,42021,10 6.064,56

TITOL 5TOTAL 01.01.01.08.02 6.064,56

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F1_ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 3 ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 4 REVESTIMENTS08

TITOL 5 CELS RASSOS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR
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1 E8415G12 m2 Cel ras registrable de plaques d'escaiola, acabat superficial llis,
amb cantell rebaixat/ranurat (D) segons la norma UNE-EN 13964,
de 600x 600 mm i 28 mm de gruix , sistema desmuntable amb
estructura acer galvanitzat oculta format per perfils principals en
forma de T de 24 mm de base col·locats cada 0,6 m fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfil
secundaris col·locats , per a una alçària de cel ras de 4 m com a
màxim (P - 113)

149,05027,79 4.142,10

2 E847DGKE m2 Cel ras de plaques de fibres minerals aglomerades en humit de
600x600 mm i 18 a 21 mm de gruix, acabat superficial llis, amb
cantell recte, amb classe d'absorció acústica C segons UNE-EN
ISO 11654 i reacció al foc A2-s1,d0, col·locat amb estructura
d'acer galvanitzat vista, formada per perfils principals tipus forma
de T invertida de 24 mm de base cada 1,2 m fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m i amb perfils
secundaris col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras
de 4 m com a màxim (P - 114)

68,65025,48 1.749,20

TITOL 5TOTAL 01.01.01.08.03 5.891,30

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F1_ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 3 ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 4 REVESTIMENTS08

TITOL 5 PINTATS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 117)

344,6214,38 1.509,44

2 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 118)

115,1605,05 581,56

3 E8989240 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat (P
- 116)

405,8804,30 1.745,28

4 K8781650 m2 Neteja de parament de morter amb raig d'aigua desionitzada a
pressió, fins a 2 bar, inclòs raspat manual. (P - 267)

475,0001,85 878,75

5 E898MHN0 m2 Pintat de parament exterior amb pintura al dissolvent de resines
de pliolite, amb una capa d'imprimació fixadora i 2 capes d'acabat
llis (P - 119)

475,0006,70 3.182,50

6 E89B5BJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb
esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2
d'acabat (P - 120)

58,74119,47 1.143,69

7 E89FPBPB m Pintat de tub d'acer galvanitzat, a l'esmalt sintètic, amb una capa
d'imprimació fosfatant i dues d'acabat fins a 2´´ de diàmetre, com
a màxim (P - 121)

21,0003,80 79,80

TITOL 5TOTAL 01.01.01.08.04 9.121,02

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F1_ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 3 ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 4 PAVIMENTS09

TITOL 5 PAVIMENT DE GRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E9DB1233 m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït antilliscant esmaltat,
grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada,
preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a

156,65032,83 5.142,82

EUR
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rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888) (P - 124)

2 E93AC165 m2 Recrescuda i anivellament del suport de 5 mm de gruix, amb
pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C30-F7-A12 segons
UNE-EN 13813, aplicada manualment (P - 123)

22,96011,38 261,28

TITOL 5TOTAL 01.01.01.09.01 5.404,10

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F1_ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 3 ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 4 PAVIMENTS09

TITOL 5 PAVIMENT EXTERIOR02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K9Z3U001 m2 Neteja i encerat de paviment amb aplicació d'àcid acètic dissolt
en aigua, respatllat per eliminar incrustacions i acabat amb dues
capes de cera natural d'abella (P - 269)

116,30016,16 1.879,41

2 K9C21424 m2 Paviment de terratzo amb relleu de gra petit, de 40x40 cm, preu
alt, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús
exterior (P - 268)

370,00031,74 11.743,80

3 E9V2D3QK m Esglaó de pedra artificial amb relleu de gra petit, preu alt, de dues
peces, frontal i estesa, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 (P - 126)

25,50061,18 1.560,09

TITOL 5TOTAL 01.01.01.09.02 15.183,30

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F1_ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 3 ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 4 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES10

TITOL 5 TANCAMENTS EXTERIORS PRACTICABLES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 1A1E2610 m2 Tancament exterior practicable, amb finestra d'alumini lacat amb
fulles batents amb perfils de preu alt i classificació mínima 4 9A
C4 segons normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i
vidre aïllant de dues llunes incolores i cambra d'aire 6/8/4 mm (P -
46)

16,400215,14 3.528,30

2 1A1EF310 m2 Tancament exterior practicable , amb balconera d'alumini lacat
amb fulles corredisses amb perfils de preu alt i classificació
mínima 3 7A C3 segons normes, bastiment de base de tub d'acer
galvanitzat, i vidre aïllant de dues llunes incolores i cambra d'aire
6 mm/8 mm/4 mm, amb dues planxes d'alumini i aïllament de
poliuretà amb un gruix total de 70 mm, amb la cara exterior llisa ,
gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm,  (P - 47)

44,348206,10 9.140,12

3 EABG9A62 u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per
a un buit d'obra de 100x200 cm, amb bastidor de tub de
40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany
de cop, acabat esmaltat, col·locada (P - 130)

6,000175,00 1.050,00

4 EASA72QB u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a
una llum de 140x210 cm, preu alt amb tanca antipànic, col·locada
(P - 137)

1,000666,80 666,80

5 KADGU010 u Porta de planxa perforada d'acer d'una fulla batent amb bastiment
en perfil laminat d'acer per a un buit d'obra de 210x90 cm, amb
pany i passadors, col·locada (P - 270)

2,000172,05 344,10

6 KAV7EK77 m2 Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les de 14 a 14,5 mm de
gruix, 55 a 60 mm d'alçària i de 6 a 6,5 kg per m2 (P - 271)

16,40077,90 1.277,56

EUR
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7 EAVT136C m2 Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC d'1,5 a 2 m
d'amplària i 2 m d'alçària, amb sistema d'accionament amb
cadeneta i guia d'alumini, col·locada amb fixacions mecàniques
(P - 138)

44,34860,88 2.699,91

TITOL 5TOTAL 01.01.01.10.01 18.706,79

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F1_ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 3 ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 4 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES10

TITOL 5 DIVISÒRIES INTERIORS PRACTICABLES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EAQF8316 u Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de
80x 210 cm, de cares llises, acabat superficial amb melamina,
ferratges de preu mitjà i folrat del bastiment de base amb fusta del
mateix tipus, fixada a les guies de la caixa encastada (P - 135)

1,000174,40 174,40

2 EAQEB18C u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40
mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 210 cm
d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim,
acabat melamina, amb fulla cares llises de tauler aglomerat
hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma,
ferramenta de penjar, pany desbloqueig exterior, amb joc de
manetes, de llautó cromat, amb placa petita, de preu alt (P - 134)

5,000151,42 757,10

3 EAQEB17C u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40
mm de gruix, amb una llum de pas de 70 cm d'amplària i 210 cm
d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim,
acabat melamina, amb fulla cares llises de tauler aglomerat
hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma,
ferramenta de penjar, pany desbloqueig exterior, amb joc de
manetes, de llautó cromat, amb placa petita, de preu alt (P - 133)

8,000151,42 1.211,36

4 EAQEA4NC u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, doble batent,
de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 70+70 cm d'amplària
i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, acabat
melamina, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug
xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta
de penjar, pany desbloqueig exterior, amb joc de manetes, de
llautó cromat, amb placa petita, de preu alt (P - 132)

2,000297,63 595,26

TITOL 5TOTAL 01.01.01.10.02 2.738,12

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F1_ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 3 ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 4 PROTECCIONS11

TITOL 5 BARANA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EB1216BC m Barana d'acer, amb passamà rodó d'acer de 40 mm de diàmetre,
travesser inferior de L 35-2,5, muntants T 70-8 cada 150 cm i
perfil de 20x20x2 mm per a rebre vidre laminar de 6+6 mm de
gruix, de 100 a 120 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra
amb tac d'acer, volandera i femella (P - 140)

11,000136,71 1.503,81

2 EB1216B7 m Barana d'acer, amb passamà rodó d'acer de 50 mm de diàmetre,
travesser inferior, muntants de tub 60x20 cada 150 cm i plafó de
planxa d'acer perforada de 2 mm de gruix, de 100 a 120 cm
d'alçària, ancorada a l'obra amb morter (P - 139)

21,00082,29 1.728,09

TITOL 5TOTAL 01.01.01.11.01 3.231,90

EUR
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OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F1_ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 3 ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 4 PROTECCIONS11

TITOL 5 REIXAT02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F6A15405 m Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple
amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7
i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats
cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts
singulars (P - 217)

12,00026,54 318,48

2 1102001 u Reixat de 145 x 60 cm (P - 9) 2,00090,00 180,00

TITOL 5TOTAL 01.01.01.11.02 498,48

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F1_ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 3 ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 4 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ12

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 1200001 ud Unitat exterior de cabal variable de refrigerant. Bomba de calor.
Marca Daikin o similar. Compatible amb unitats interiors
d'expansió directa. Equipat amb un compressor scroll de velocitat
variable, amb regulació inverter i resistència de cárter. Circuit
frigorífic inclou: separador d'oli, vàlvules antiretorno, presostatos
d'alta pressió de seguretat, sensors de pressió d'alta i baixa,
vàlvules d'expansió electrònica per a regulació manera calor i frio.
Proteccions: contra sobreescalfament de compressor, contra
sobre corrent, contra sobre escalfament de transistor de potència,
contra pressions anormals d'alta i baixa. Regulació de paràmetres
de funcionament per microprocessador: seqüència de fases
d'alimentació, consum de corrent, temperatura transistor de
potència, temperatura de succió i impulsió en compressor,
temperatura en bateria, temperatura de càrter, pressió d'alta i
baixa, cicle de desescarche, temps d'arrencada i atur de
compressor. Sistema d'autodiagnòstic d'errors: display digital de
tres dígits per a llegir fins a 36 codis d'error i 100 canals de dades
de funcionament. Senyals externs d'entrada (contacte lliure de
tensió): manera calor/fred forçat, manera silenciosa, manera
reducció demanda consum elèctric, manera atur d'emergència.
Senyals externs de sortida (12 Vcc / 0 Vcc): senyal funcionament,
senyal d'error. Totalment instal·lat i funcionant.
 (P - 10)

1,00014.800,00 14.800,00

2 1200002 ud Unitat interior tipus cassete de 4 vies Marca Daikin o similar.
Compatible amb sistemes de cabal variable de refrigerant tipus:
KX4 i KX6 bomba de calor, KXR4 i KXR6 recuperació de calor.
Marca Daikin o similar, amb vàlvula d'expansió electrònica.
Bomba de drenatge, Refrigerant R-410A, separador TC-OAS-I, i
embocadura TC-OAD-I per a presa d'aire. Canonada de
refrigerant, connexió abocardada (liquit-gas): 1/4 3/8 polzades.
Fins i tot connexions elèctriques i ajudes d'ofici de paleta,
canonades de desguassos fins a la xarxa. Inclou panell
decoratiu.Totalment instal·lat i funcionant.
 (P - 11)

1,0001.479,00 1.479,00

3 1200003 ud Unitat interior tipus cassete de 4 vies Marca Daikin o similar.
Compatible amb sistemes de cabal variable de refrigerant tipus:
KX4 i KX6 bomba de calor, KXR4 i KXR6 recuperació de calor.
Marca Daikin o similar, amb vàlvula d'expansió electrònica.

1,0001.514,00 1.514,00

EUR
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Bomba de drenatge, Refrigerant R-410A, separador TC-OAS-I, i
embocadura *TC-OAD-I per a presa d'aire. Canonada de
refrigerant, connexió abocardada (liquit-gas): 1/4 3/8 polzades.
Fins i tot connexions elèctriques i ajudes d'ofici de paleta,
canonades de desguassos fins a la xarxa. Inclou panell decoratiu
i kit presa d'aire d'aportació. Totalment instal·lat i funcionant. 
 (P - 12)

4 1200004 ud Unitat interior tipus cassete de 4 vies Marca Daikin o similar.
Compatible amb sistemes de cabal variable de refrigerant tipus:
KX4 i KX6 bomba de calor, KXR4 i KXR6 recuperació de calor.
Marca Daikin o similar, amb vàlvula d'expansió electrònica.
Bomba de drenatge, Refrigerant R-410A, separador TC-OAS-I, i
embocadura TC-OAD-I per a presa d'aire. Canonada de
refrigerant, connexió abocardada (liquit-gas): 1/4 3/8 polzades.
Fins i tot connexions elèctriques i ajudes d'ofici de paleta,
canonades de desguassos fins a la xarxa. Inclou panell decoratiu
i kit presa d'aire d'aportació.Totalment instal·lat i funcionant. (P -
13)

2,0001.560,00 3.120,00

5 1200005 ud Unitat interior tipus cassete de 4 vies Marca Daikin o similar.
Compatible amb sistemes de cabal variable de refrigerant tipus:
KX4 i KX6 bomba de calor, KXR4 i KXR6 recuperació de calor.
Marca Daikin o similar, amb vàlvula d'expansió electrònica.
Bomba de drenatge, Refrigerant R-410A, separador TC-OAS-I, i
embocadura TC-OAD-I per a presa d'aire. Canonada de
refrigerant, connexió abocardada (liquit-gas): 1/4 3/8 polzades.
Fins i tot connexions elèctriques i ajudes d'ofici de paleta,
canonades de desguassos fins a la xarxa. Inclou panell decoratiu
i kit presa d'aire d'aportació. Totalment instal·lat i funcionant.
 (P - 14)

2,0001.774,00 3.548,00

6 1200006 ud Recuperador d'aire Marca Sodeca tipus RECUP-20-H o similar
amb filtres segons ANADA2, per a un cabal màxim de 2050 m3/h
a descàrrega lliure en impulsió. Alimentació monofàsica 230/1/50.
Qualitat de filtració F6 + F8 en la zona d'aire nou i F6 per a la
zona d'extracció. Equips amb dos ventiladors i tres velocitats.
Accés per la part inferior. Dimensions generals de l'equip: alt
(mm) x ample (mm) x llarg (mm): 500 x 1020 x 1020 fins i tot
comandament a distància CVU Pes de la unitat: 86 Kg
Commutador de tres velocitats Presostatos control de filtres bruts
Mòdul de refredament adiabàtic HCP(control 0810.062 i vàlv.2
vies 0810.061 opcionals) Resistència elèctrica de suport SKE
(control no subministrat) Bateria d'aigua calenta *SKW (control no
subministrat) Vàlvula proporcional de tres vies per a aigua V33
(control no subministrat) Reixetes exteriors i embocadures de
conductes. Fins i tot connexions elèctriques i ajudes d'ofici de
paleta. Inclou unitat de control. Totalment instal·lat i funcionant. 

 (P - 15)

1,0003.040,10 3.040,10

7 1200007 ud Caixa multiple per a sistemes VRV IV de Marca Daikin o similar
amb filtres segons ANADA2. Alimentació monofàsica 230/1/50.
Qualitat de filtració F6 + F8 en la zona d'aire nou i F6 per a la
zona d'extracció. Accés per la part inferior. Dimensions generals
de l'equip: alt (mm) x ample (mm) x llarg (mm): 207 x 388 x 326
fins i tot comandament a distància CVU Pes de la unitat: 15 Kg
(P - 16)

1,000699,00 699,00

8 1200008 ud Caixa multiple per a sistemes *VRV IV de Marca Daikin o similar
amb filtres segons ANADA2. Alimentació monofàsica 230/1/50.
Qualitat de filtració F6 + F8 en la zona d'aire nou i F6 per a la
zona d'extracció. Accés per la part inferior. Dimensions generals
de l'equip: alt (mm) x ample (mm) x llarg (mm): 207 x 388 x 326
fins i tot comandament a distància CVU Pes de la unitat: 15 Kg
(P - 17)

1,0001.699,00 1.699,00

9 1200009 ud Unitat interior per a producció d'aigua calenta tipus bomba de
calor Marca Daikin o similar. Conectable al sistema de bomba de

1,0002.930,00 2.930,00

EUR
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calor VRV IV i VRV IV Classic. Rang de temperatura de l'aigua de
sortida de 5 a 45°C; sense resistència elèctrica. Rang de
funcionament ampli per a producció d'aigua calenta, amb
temperatures exteriors d'entre -20 a +15ºC. Refrigerant R-410A.
Dimensions generals de l'equip: alt (mm) x ample (mm) x llarg
(mm): 890 x 480 x 344 fins i tot comandament a distància CVU
Pes de la unitat: 44 Kg 
 (P - 18)

10 1200010 ud Dipòsit de ACS equipat amb fundes de PVC i aïllament flexible de
100 mm,. Marca Thermor o similar. Cuba d'acer al carboni amb
revestiment vitrificat, elaborat sobre la base de la Norma *DIN
4753. Pressió màxima de servei de 8 bar i temperatura màxima
de servei 95ºC. Capacitat de 1000 litres. Col·locat en posició
vertical amb fixacions murals i connectat.
 (P - 19)

1,0002.650,00 2.650,00

11 1200011 m2 Conducte autoportant per a la distribució d'aire climatització
executat en llana de vidre d'alta densitat revestit per exterior amb
un complex triplex format per llàmina d'alumini vist, reforç de
malla de vidre i kraftt, per l'interior incorpora un teixit de vidre
negre, aporta alts rendiments tèrmics i acústics, reacció al foc
B-s1, d0, i/p.p. de cort, execució, colzes, embocadures,
derivacions, elements de fixació, segellat d'unions amb cinta
Climaver d'alumini, mitjans auxiliars i costos indirectes, totalment
instal·lat segons normes UNEIX i NTE-ICI-22. 

 (P - 20)

26,28035,08 921,90

12 1200012 m2 Conducte autoportant per a la distribució d'aire climatitzat
executat en llana de vidre d'alta densitat revestit per exterior amb
un complex triplex format per làmina d'alumini vist, reforç de malla
de vidre i kraftt, per l'interior incorpora un teixit de vidre negre,
aporta alts rendiments tèrmics i acústics, reacció al foc B-s1, d0,
*i/p.p. de cort, execució, colzes, embocadures, derivacions,
elements de fixació, segellat d'unions amb cinta Climaver
d'alumini, mitjans auxiliars i costos indirectes, totalment instal·lat
segons normes UNEIX i NTE-ICI-22. 
 (P - 21)

7,68035,08 269,41

13 1200013 m2 Conducte flexible amb conducte circular d'alumini+espiral
d'acer+fibra de vidre, de 200 mm de diàmetre sense espessor
definit, col·locat. 
 (P - 22)

5,0007,45 37,25

14 1200014 ud Reixeta d'impulsió o tornada, amb una filera d'aletes orientables
horitzontals, d'alumini anodizat platejat, de 200x100 mm, d'aletes
separades 20 mm, de secció corba 45 °, en el mateix sentit i
fixada en el marc. 

 (P - 23)

4,00017,53 70,12

15 1200015 ud Comporta de regularització de cabal per a conductes
rectangulars, marc d'alumini i llepis d'alumini de perfil
aerodinàmic, accionament manual, de 200 mm de longitud, 200
mm d'altura i 120 mm de profunditat, fixada mecànicament. 
 (P - 24)

5,00035,64 178,20

16 1200016 m Tub de coure R220 (recocido) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i
d'espessor 0,8 mm, segons norma UNEIX-EN 12735-1, soldat per
capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat
mig i col·locat superficialment. 

 (P - 25)

11,5005,99 68,89

17 1200017 m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i
d'espessor 0,8 mm, segons norma UNEIX-EN 12735-1, per a
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau
de dificultat mig i col·locat superficialment. 

23,5005,03 118,21

EUR
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 (P - 26)

18 1200018 m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i
d'espessor 0,8 mm, segons norma UNEIX-EN 12735-1, per a
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau
de dificultat mig i col·locat superficialment. 
 (P - 27)

34,1205,80 197,90

19 1200019 m Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i
d'espessor 0,8 mm, segons norma UNEIX-EN 12735-1, per a
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau
de dificultat mig i col·locat superficialment. 
 (P - 28)

12,9006,19 79,85

20 1200020 m Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i
d'espessor 1,0 mm, segons norma UNEIX-EN 12735-1, per a
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau
de dificultat mig i col·locat superficialment.
 (P - 29)

8,57010,83 92,81

21 1200021 m Tub de coure R250 (*semiduro) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i
d'espessor 1,0 mm, segons norma UNEIX-EN 12735-1, per a
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau
de dificultat mig i col·locat superficialment. 

 (P - 30)

25,36012,26 310,91

22 1200022 m Tub de coure R250 (semidur) 1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal i
d'espessor 1,0 mm, segons norma UNEIX-EN 12735-1, per a
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau
de dificultat mig i col·locat superficialment. 

 (P - 31)

14,76015,31 225,98

23 1200023 ud Comandament a distància per cable. Marca Daikin, model
*BRC1D52 O SIMILAR, amb pantalla LCD, a dos fils, compatible
amb unitats interiors KX6. Sensor de temperatura ambient
incorporat. comandament a distància per cable amb programació.
Marxa/atur, canvi de manera, punt de consigna, velocitat de
ventilador, senyal i reseteo de filtre brut, posició de llepis. Sonda
ambient. Programació setmanal. Conectable a VAM: Marxa/atur,
bypass, recuperació i manera ventilació. 

 (P - 32)

5,00080,00 400,00

TITOL 4TOTAL 01.01.01.12 38.450,53

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F1_ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 3 ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 4 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES13

TITOL 5 QUADRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 1000001 u Armari per escomesa general elèctrica d'obra ceràmica, amb
portes metàl.liques i pany de companyia. Allotjament d'equip a
medida i interruptor de tall. Arrebossat interior i desguàs segons
normativa. (P - 7)

1,000770,00 770,00

2 EG1PUA40 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a
subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura
indirecta, potència entre 139 i 277 kW, tensió de 400 V, format
per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster
reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm,
amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip
de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 400 A regulable entre
200 i 400 A i poder de tall de 20 kA, sense protecció diferencial,

1,000683,11 683,11
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col·locat superficialment (P - 164)

3 1000002 u Quadre general, format per armari/s metàl.lic/s combinables amb
panells de xapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil
perforat, porta frontal amb pany, panells de tancament, plaques
de suport i tapes, per mecanismes de comandament i protecció
grafiats en el esquema corresponent, amb tots els seus elements
i accessoris per la seva connexió. Mesura l'unitat instal.lada,
inclós cablejat i connexió. (P - 8)

1,0003.129,00 3.129,00

4 1G22G300 u Sub quadres, formats per armario/s metàl.lic/s combinables amb
panells de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil
perforat, porta frontal amb pany, panells de tancament, plaques
soports i tapes, per mecanismes de comandament i protecció
grafiats en l'esquema corresponent, amb tots els seus elements i
accessoris per  connexionat. Inclòs cablejat i connexionat. (P - 48)

1,0005.146,98 5.146,98

TITOL 5TOTAL 01.01.01.13.01 9.729,09

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F1_ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 3 ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 4 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES13

TITOL 5 CIRCUITOS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 20S0010 m Circuit trifàsic constituït per cinc conductors (tres fases, neutre i
terra) de 4x70+*tt 35 mm2 RZ1-K 0,6/1 KV lliure d'halògens.
Soterrat sota tub de 160 mm. incloent angles i accessoris de
muntatge.  (P - 52)

65,00040,45 2.629,25

2 20S0011 m Circuit trifàsic constituït per cinc conductors (tres fases, neutre i
terra) de 4x50+ tt 25 mm2 RZ1-K 0,6/1 KV lliure d'halògens.
Enterrat sota tub de 110 mm., incloent angles i accessoris de
muntatge. 

 (P - 53)

65,00043,79 2.846,35

3 20S0012 m Circuit trifàsic constituït per cinc conductors (tres fases, neutre i
terra) de 4x35+ *tt 16 mm2 *RZ1-K 0,6/1 KV lliure d'halògens.
Muntat en tub superficial de 50 mm., incloent angles i accessoris
de muntatge. 
 (P - 54)

40,00026,87 1.074,80

4 20S0013 m Circuit trifàsic constituït per cinc conductors (tres fases, neutre i
terra) de 4x10+ tt 10mm2 RZ1-K 0,6/1 KV lliure d'halògens.
Muntat en tub superficial de 32 mm., incloent angles i accessoris
de muntatge. 
 (P - 55)

89,0008,04 715,56

5 20S0014 m Circuit trifàsic constituït per cinc conductors (tres fases, neutre i
terra) de 4x6+ tt 6 mm2 RZ1-K 0,6/1 KV lliure d'halògens. Muntat
en tub superficial de 25 mm., incloent angles i accessoris de
muntatge. 

 (P - 56)

23,0006,51 149,73

6 20S0015 m Circuit trifàsic constituït per cinc conductors (tres fases, neutre i
terra) de 4x4+ tt 4 mm2 450/750 V PVC lliure d'halògens. Muntat
en tub superficial de 25 mm., incloent angles i accessoris de
muntatge. 

 (P - 57)

120,0006,42 770,40

7 20S0016 m Circuit trifàsic constituït per cinc conductors (tres fases, neutre i
terra) de 4x2,5+ *tt 2,5 mm2 450/750 V PVC lliure d'halògens.
Enterrat sota tub de 32 mm., incloent angles i accessoris de
muntatge. 

135,0005,61 757,35

EUR
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 (P - 58)

8 20S0017 m Circuit trifàsic constituït per cinc conductors (tres fases, neutre i
terra) de 4x2,5+ *tt 2,5 mm2 450/750 V PVC lliure d'halògens.
Muntat en tub superficial de 20 mm., incloent angles i accessoris
de muntatge. 

 (P - 59)

148,0005,61 830,28

9 20S0018 m Circuit monofàsic constituït per tres conductors (fase, neutre i
terra) de 2x6+ *tt 6 mm2 450/750 V PVC lliure d'halògens. Muntat
en tub superficial de 25 mm., incloent angles i accessoris de
muntatge (P - 60)

120,0006,52 782,40

10 20S0019 m Circuit monofàsic constituït per tres conductors (fase, neutre i
terra) de 2x4+ tt 4 mm2 450/750 V *PVC lliure d'halògens. Muntat
en tub superficial de 20 mm., incloent angles i accessoris de
muntatge. 

 (P - 61)

95,0003,82 362,90

11 20S0020 m Circuit monofàsic constituït per tres conductors (fase, neutre i
terra) de 2x2,5+ tt 2,5 mm2 450/750 V PVC lliure d'halògens.
Enterrat sota tub de 32 mm., incloent angles i accessoris de
muntatge
 (P - 62)

195,0004,04 787,80

12 20S0021 m Circuit monofàsic constituït per tres conductors (fase, neutre i
terra) de 2x2,5+ tt 2,5 mm2 450/750 V PVC lliure d'halògens.
Muntat en tub superficial de 20 mm., incloent angles i accessoris
de muntatge. 
 (P - 63)

583,0003,36 1.958,88

13 20S0022 m Circuit monofàsic constituït per tres conductors (fase, neutre i
terra) de 2x1,5+ tt 1,5 mm2 450/750 V PVC lliure d'halògens.
Muntat en tub superficial de 16 mm., incloent angles i accessoris
de muntatge. 
 (P - 64)

625,0002,62 1.637,50

14 20S0023 m De punt de llum simple instal·lat amb p.p. de cable de coure
s/uneix 07z1 de 2.5 mm2. de secció nominal, lliure d'halògens,
encastat i aïllat amb tub de pvc. flexible de 20 mm. de diàmetre,
fins i tot mecanismes de primera qualitat encastats i p.p. de
caixes de derivació i ajudes d'ofici de paleta; construït segons
nte/ieb-43 i 48 i rebt. Amidada la unitat instal·lada. 

 (P - 65)

46,00019,15 880,90

15 20S0024 ud Lluminària encastat amb 1 llum *led de 7 W., Ø=75 mm. Reflector
d'alumini, cos d'acer prelacat i difusor prismàtic. Index de
protecció IP 20/Classe III. Amb llum led i equip
electrònic.Instal·lat, incloent replanteig i connexionat, fins i tot p/p
de caixes de connexió estances. 

 (P - 66)

8,000133,10 1.064,80

16 20S0025 ud Lluminària encastat amb 1 llum halògena de 26 W., Ø=193 mm.
Reflector d'alumini i cos d'alumini lacat. Index de protecció IP
20/Classe I. Amb llum halogen i equip convencional. Instal·lat,
incloent replanteig i connexionat, fins i tot p/p de caixes de
connexió estances.
 (P - 67)

2,000110,00 220,00

17 20S0026 ud Lluminària encastat universal amb 4 llum de tub de 18 W.,
600x600 mm. Carcassa de xapa d'acer prelacat en blanc.
Difussor brillant. Index de protecció IP 20/40 Classe I. Amb llum
TL-D i equip convencional. Instal·lat, incloent replanteig i
connexionat, fins i tot p/p de caixes de connexió estances. 
 (P - 68)

19,00053,00 1.007,00

EUR
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18 20S0027 ud Pantalla estanca de poliester reforçat amb fibra de vidre amb 2
llums de tub de 36 W., amb protecció IP 66/classe I. Equip
convencional format per reactàncies, condensador, cebador,
*portalámparas, llum *fluroescente de nova generació i borns de
connexió. Possibilitat de muntatge individual o en línia. Instal·lat,
incloent replanteig, accessoris d'ancoratge i connexionat.
Amidada la longitud executada des de quadres a punts de
consum. (P - 69)

20,00038,00 760,00

19 20S0028 ud Pantalla estanca de poliester reforçat amb fibra de vidre amb 2
llums de tub de 58 W., amb protecció IP 66/classe I. Equip
convencional format per reactàncies, condensador, cebador,
*portalámparas, llum fluroescent de nova generació i borns de
connexió. Possibilitat de muntatge individual o en línia. Instal·lat,
incloent replanteig, accessoris d'ancoratge i connexionat.
Amidada la longitud executada des de quadres a punts de
consum. 

 (P - 70)

2,00049,00 98,00

20 20S0029 ud Lluminària d'emergència autònoma classe II de 101 lúm., amb 1
llum fluorescent 8W, fabricada segons normes EN 60598-1 i
UNEIX-EN 60598-2-22., autonomia superior a 1 hora. Amb
certificat d'assaig (LCOE) i marca N de producte certificat, per a
instal·lació sortint o encastat sense accessoris. Complix amb les
Directives de compatibilitat electromagnètiques i baixa tensió,
d'obligat compliment. Alimentació 230 V. 50/60 Hz. Acumuladors
estancs Ni-Cd, alta temperatura, recambiables, materials
resistents a la calor i al foc. 2 Leds de senyalització amb indicador
de càrrega dels acumuladores, engegada per telemando, amb
borns protegides contra connexió accidental a 230 V. Instal·lat
incloent replanteig, accessoris d'ancoratge i connexionat.

 (P - 71)

26,00058,49 1.520,74

21 20S0030 ud Lluminària per a bàcul amb 1 llum *halogena de 70 W., D=500
mm. Difussor esfèric de policarbonato transparent. Index de
protecció IP 65/Classe II. Amb llum i equip convencional.
Instal·lat, incloent replanteig i connexionat, fins i tot p/p de caixes
de connexió estances.
 (P - 72)

14,000123,00 1.722,00

22 20S0031 ud Lluminària exterior d'aplicació mural amb 1 llum halogena de
18W., Carcassa metàl·lica *lacada en blanc i difussor de
policarbonat translúcido. Index de protecció IP 54/Classe II. Amb
llum i equip convencional. Instal·lat, incloent replanteig i
connexionat, fins i tot p/p de caixes de connexió estances. 
 (P - 73)

12,000129,00 1.548,00

23 20S0032 ud Projector rectangular de cos injectat per a llums de fins a 250W.
Reflector d'alumini abrillantat i pasivado anódicament. Vidre
temperat amb juntes de silicona. Protecció contra la corrosió
gràcies al tractament Alodine 1200 i a la pintura amb pólvores de
poliéster per a exteriors amb acabat gris grafito, amb frontisses
d'obertura cap avall d'acer inoxidable, Protecció IP 66/Classe I., i
equip elèctric incorporat. Instal·lat, incloent replanteig, accessoris
d'ancoratge i connexionat, fins i tot p/p de caixes de connexió
estances i interruptors. 
 (P - 74)

24,000285,00 6.840,00

24 20S0033 ud Subministrament i instal·lació de masteler per a fixació de 1
lluminària PHILIPS URBANA POLAR, d'acer amb tractament
*anticorrosión, de 3,5 m d'altura i 35 mm de diàmetre. Fins i tot
ancoratges i quants accessoris siguin necessaris per a la seva
correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig de l'emplaçament. Fonamentació del masteler.
Col·locació i aplomat del masteler. Criteri de mesurament de
projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació

14,000264,86 3.708,04
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gràfica de Projecte. Criteri de mesurament d'obra: S'amidarà el
nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.
 (P - 75)

TITOL 5TOTAL 01.01.01.13.02 34.672,68

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F1_ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 3 ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 4 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES13

TITOL 5 ACCESORIS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 20S0034 ud Base d'endoll amb presa de terra lateral realitzada amb tub PVC
corrugat de M 20/GP5 i conductor rígid de 2,5 mm2 de Cu., i
aïllament VV 750 V., en sistema monofàsic amb presa de terra
(fase, neutre i terra), incloent caixa de registre, caixa de
mecanisme universal amb cargols, base d'endoll sistema schuko
10-16 A. (II+t.), instal·lada.  (P - 76)

56,00019,84 1.111,04

2 20S0035 ud Caixa de superfície amb presa de terra lateral Grau de protecció
IP44 (UNEIX 20324), IK08 (UNEIX-EN 50102) en posició vertical
en material autoextinguible i lliure d'halògens, formada per 2
bases 2P+T (lateral) 16 A 250 V i 1 basi Cetact® 3 P+T 16 A 6 h
380-415 V. Inclosa part proporcional de circuits(preses normals i
preses netes) elèctric monofàsic (fase, neutre i terra) de 2,5 mm2
lliure de halogens fins a quadre baix va tenir PVC flexible de
20mm fins i tot p.p. de caixes de derivació i ajudes de paleta;
construït segun nte/ieb-50 i rebt. Totalment instal·lat i
funcionant.Policarbonato • Color gris RAL 7035 • 

 (P - 77)

4,000141,54 566,16

TITOL 5TOTAL 01.01.01.13.03 1.677,20

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F1_ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 3 ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 4 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA14

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EJ13B712 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d''amplària 53 a
75 cm, de color blanc i preu alt, col·locat amb suports murals (P -
179)

2,000130,21 260,42

2 EJ14BA1P u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i
tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació
incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'*evacuació  (P - 180)

2,000225,59 451,18

3 EJ42U010 u Dossificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm,
capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en
superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i
clau de seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques (P - 190)

6,00066,63 399,78

4 EJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de
llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb
fixacions mecàniques (P - 192)

2,000272,26 544,52

5 EJ46U010 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35
mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 191)

2,00072,58 145,16

6 EJ12M9CC u Plat de dutxa rectangular de resines, de 1200x900 mm, de color
blanc, preu superior, encastat al paviment (P - 178)

1,000363,77 363,77

EUR
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7 EJ18LFAL u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, de 70 a 80
cm de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu
superior, col·locada sobre moble (P - 181)

2,00079,05 158,10

8 EJ22A12C u Aixeta monocomandament temporitzada, mural, muntada
superficialment, per a dutxa, de llautó cromat, preu alt, amb dues
entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´ (P - 182)

7,000469,51 3.286,57

9 EJ22D721 u Braç de dutxa d'alumini anoditzat per a ruixador, mural, muntat
superficialment, preu alt, amb entrada de 1/2´´ i sortida de 1/2´´ (P
- 183)

6,00019,91 119,46

10 EJ22E720 u Ruixador fix, d'aspersió fixa, fixat a braç de dutxa, d'alumini
anoditzat, preu alt (P - 184)

6,0008,85 53,10

11 EJ22S120 u Suport amb ròtula per a dutxa de telèfon, mural, muntat
superficialment, de llautó cromat, preu alt (P - 185)

1,00015,03 15,03

12 EJ22V120 u Sortida per a dutxa de telèfon, mural, muntada superficialment, de
1/2´´, de llautó cromat, preu alt (P - 186)

1,00012,18 12,18

13 EJ22W720 u Tub flexible per a dutxa de telèfon amb dues unions roscades de
1/2´´, d'alumini anoditzat, preu alt (P - 187)

1,00012,15 12,15

14 EJ22X920 u Dutxa de telèfon d'aspersió fixa, roscada a tub flexible, sintètica,
preu alt (P - 188)

1,0006,48 6,48

15 EJ239121 u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat,
preu alt, amb entrada de 1/2´´ (P - 189)

6,00051,79 310,74

16 EJ000100 m Clavegueró amb tub de PVC-O de paret massissa per a
sanejament amb pressió, de DN 200 mm i de PN 6 bar segons
norma UNEIX-EN 1456-1, sobre jaç de sorra de 15 cm
d'espessor. 

 (P - 165)

23,00035,74 822,02

17 EJ000101 m Subministrament i col·locació de baixant de PVC,
UNEIX-EN-1453, de Ø 125 mm., amb sistema d'unió per junta
elàstica, col·locada amb abraçadores metàl·liques, instal·lada,
fins i tot amb p.p. de peces especials de PVC i conexionado amb
arqueta, Totalment acabat. Segons CTE-HS-5 
 (P - 166)

15,00021,10 316,50

18 EJ000102 m Canonada d'alimentació de polietilè, s/UNEIX-EN-12201, de 40
mm de diàmetre nominal, d'alta densitat i per a 1 MPa de pressió
màxima, que enllaça la clau de passada de l'immoble amb la
bateria de comptadors o comptador general, i. p.p. de peces
especials, instal·lada i funcionant, s/CTE-HS-4. 

 (P - 167)

141,7107,43 1.052,91

19 EJ000103 m Canonada d'alimentació de polietilè, s/UNEIX-EN-12201, de 32
mm de diàmetre nominal, d'alta densitat i per a 1 MPa de pressió
màxima, que enllaça la clau de passada de l'immoble amb la
bateria de comptadors o comptador general, i. p.p. de peces
especials, instal·lada i funcionant, connexió a l'element de 12mm
s/CTE-HS-4. 
 (P - 168)

139,8005,39 753,52

20 EJ000104 m Canonada d'alimentació de polietilè, s/UNEIX-EN-12201, de 20
mm de diàmetre nominal, d'alta densitat i per a 1 MPa de pressió
màxima, que enllaça la clau de passada de l'immoble amb la
bateria de comptadors o comptador general, i. p.p. de peces
especials, instal·lada i funcionant, connexió a l'element de 12mm
s/CTE-HS-4.  (P - 169)

57,7603,32 191,76

21 EJ000105 m Canonada plomyPEX de polietilè *reticulado per infrarojos pel
mètode de Peròxid (PE-Xa) UNEIX-EN *ISO 15875, de
dimensions (*DN x i) 16mm, col·locada en instal·lacions per a

15,5202,73 42,37

EUR
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aigua freda i ACS amb protecció superficial, amb p.p.
d'accessoris PPSU *plomyCLICK (push-fit) instal·lada i funcionant
segons CTE-HS-4. 

 (P - 170)

22 EJ000106 m Canonada plomyPEX de polietilè reticulado per infrarojos pel
mètode de Peròxid (PE-Xa) UNEIX-EN ISO 15875, de dimensions
(DN x i) 20mm, col·locada en instal·lacions per a aigua freda i
ACS amb protecció superficial, amb p.p. d'accessoris PPSU
plomyCLICK (push-fit) instal·lada i funcionant segons CTE-HS-4. 
 (P - 171)

43,8503,28 143,83

23 EJ000107 m Canonada plomyPEX de polietilè reticulat per infrarojos pel
mètode de Peròxid (PE-Xa) segons Norma UNEIX-EN ISO
15875, de dimensions (DN x i) 25mm, col·locada en instal·lacions
per a aigua freda i ACS amb protecció superficial, amb p.p.
d'accessoris PPSU plomy- CLIC (push-fit) instal·lada i funcionant
segons CTE-HS-4
 (P - 172)

21,7203,78 82,10

24 EJ000108 ud Subministrament i col·locació de vàlvula de cort per esfera, de 16
mm de diàmetre, de latón cromado PN-25, col·locada mitjançant
unió roscada, totalment equipada, instal·lada i funcionant.
s/CTE-HS-4. 

 (P - 173)

2,0008,70 17,40

25 EJ000109 ud Subministrament i col·locació de vàlvula de cort per esfera, de 20
mm de diàmetre, de lató cromat PN-25, col·locada mitjançant unió
roscat, totalment equipada, instal·lada i funcionant. s/CTE-HS-4 

 (P - 174)

8,0009,63 77,04

26 EJ000110 ud Subministrament i col·locació de vàlvula de cort per esfera, de 25
mm de diàmetre, de lató cromat PN-25, col·locada mitjançant unió
roscat, totalment equipada, instal·lada i funcionant. s/CTE-HS-4. 

 (P - 175)

5,00018,40 92,00

27 EJ000114 ud Boca de reg de plàstic, per a mànega de polipropilè, amb tapa
superior de plàstic i amb clau i colze de connexió, instal·lada. 

 (P - 176)

4,00018,16 72,64

28 EJ000115 ud Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i pintura de
partícules metàl·liques, de secció quadrada, de 16x16 cm i 100
cm d'altura de mesures aproximades, amb aixeta temporitzada i
reixa de desguàs davantera, ancorada amb dau de formigó. 

 (P - 177)

2,000476,98 953,96

TITOL 4TOTAL 01.01.01.14 10.756,69

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F1_ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 3 ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 4 INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS15

TITOL 5 EXTINTORS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 196)

1,000127,15 127,15

2 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 195)

8,00049,17 393,36

3 EMSB74P2 u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 3,00011,45 34,35
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mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria
A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre
parament vertical (P - 197)

4 EMSBCDP2 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència,
rectangular, de 320x160 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat
mecànicament sobre parament vertical (P - 198)

3,00011,45 34,35

TITOL 5TOTAL 01.01.01.15.01 589,21

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F1_ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 3 ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 4 SANEJAMENT16

TITOL 5 SANEJAMENT EDIFICI01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ED143A30 m Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN
100 mm i 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides (P - 158)

22,40036,34 814,02

2 ED7FBB9P m 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 (P - 162)

35,00035,46 1.241,10

3 ED7FR312 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra
de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del
tub (P - 163)

35,00040,44 1.415,40

4 ED15B871 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 160)

7,00020,60 144,20

5 ED15B771 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 159)

18,00018,01 324,18

6 ED111B21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa,
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm,
fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 157)

30,00013,86 415,80

7 ED3F3440 u Pericó prefabricat de PVC de 400x400x400 mm, registrable, amb
tapa cega de PVC reforçada, col·locat (P - 161)

1,00044,07 44,07

8 ED000001 ud Subministrament i col·locació de grup de pressió de bombament
de membrana, amb 2 bombes, per a un cabal de 100l/min, muntat
i funcionant. Grup de bombament compost per: 2 Bombes PRIOX,
SM, FG, FGt, K-AS, FM o FKC. 1 Quadre elèctric amb alternança
i alarma òptica i acústica per nivell màxim, i contactes 220 V. per
a alarma acústica a distància. 4 boies de nivell: 2 d'ARRENCADA
de cada bomba en alternança, ATUR i NIVELL MÀXIM. 2
AUTOACOPLAMENTS: Opcional.
 (P - 143)

1,0001.923,00 1.923,00

9 ED000002 ud Dipòsit de 550 litres de capacitat, de polietilè, de 2 a 4 boies de
nivell i conNexionat per a tub de Ø 200mm
 (P - 144)

1,000750,00 750,00

10 ED000003 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNEIX-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat en el fons de la rasa fins a
baixant, caixa o clavegueró. 

 (P - 145)

86,00014,08 1.210,88
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11 ED000004 m Subministrament i col·locació desguàs d'aparell sanitari amb tub
de PVC-O de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons
norma UNEIX-EN 1453-1, de Ø 160 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró, instal·lada, fins i tot amb p.p. de peces especials de
PVC i connexionat amb pericó, totalment acabat. Segons
CTE-HS-5. 
 (P - 146)

10,57023,37 247,02

12 ED000005 m Subministrament i col·locació desguàs d'aparell sanitari amb tub
de PVC-O de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons
norma UNEIX-EN 1453-1, de Ø 125 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró, instal·lada, fins i tot amb p.p. de peces especials de
PVC i connexionat amb arqueta, totalment acabat. Segons
CTE-HS-5. 

 (P - 147)

5,10021,10 107,61

13 ED000006 m Subministrament i col·locació desguàs d'aparell sanitari amb tub
de PVC-O de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons
norma UNEIX-EN 1453-1, de Ø 110 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró, instal·lada, fins i tot amb p.p. de peces especials de
PVC i connexionat amb arqueta, totalment acabat. Segons
CTE-HS-5.
 (P - 148)

14,77018,59 274,57

14 ED000007 m Subministrament i col·locació desguàs d'aparell sanitari amb tub
de PVC-O de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons
norma UNEIX-EN 1453-1, de Ø 50 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró, instal·lada, fins i tot amb p.p. de peces especials de
PVC i connexionat amb pericó, totalment acabat. Segons
CTE-HS-5 

 (P - 149)

16,17012,65 204,55

15 ED000008 m Subministrament i col·locació desguàs d'aparell sanitari amb tub
de PVC-O de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons
norma UNEIX-EN 1453-1, de Ø 32 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró, instal·lada, fins i tot amb p.p. de peces especials de
PVC i connexionat amb pericó, totalment acabat. Segons
CTE-HS-5
 (P - 150)

3,50011,68 40,88

16 ED000009 ud Subministrament i col·locació de desguàs recte per a lavabo, amb
tap i cadena incorporats, de PVC, Ø 32 mm, connectat a un branc
o a un sifó de PVC
 (P - 151)

2,0009,33 18,66

17 ED000010 ud Subministrament i col·locació de sifó enregistrable per a lavabo,
de PVC Ø 32 mm, connectat a un branc de PVC. 

 (P - 152)

2,0005,92 11,84

18 ED000011 ud Subministrament i col·locació de desguàs recte per a aigüera,
amb rebosadero, tap i cadena incorporats, de PVC, Ø 50 mm,
connectat a un branc o a un sifó de PVC. 

 (P - 153)

3,00013,28 39,84

19 ED000012 ud Subministrament i col·locació de sifó enregistrable per a aigüera
de dues senos, de PVC Ø 50 mm, connectat a un branc de PVC.
(P - 154)

3,00017,61 52,83

20 ED000013 ud Subministrament i col·locació de baixant de PVC,
UNEIX-EN-1453, de Ø 125 mm., amb sistema d'unió per junta
elàstica, col·locada amb abraçadores metàl·liques, instal·lada,
fins i tot amb p.p. de peces especials de *PVC i connexionat amb

17,00021,10 358,70

EUR
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arqueta, totalment acabat. Segons CTE-HS-5 

 (P - 155)

21 ED000014 m Canaló exterior de secció semicircular de planxa d'acer
galvanitzat de 0,5 mm d'espessor, de diàmetre 125 mm i 25 cm
de desenvolupament, col·locada amb peces especials i
connectada al baixant.
 (P - 156)

51,26026,47 1.356,85

TITOL 5TOTAL 01.01.01.16.01 10.996,00

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F1_ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 3 ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 4 SANEJAMENT16

TITOL 5 CONNEXIÓ A XARXA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E222B632 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de
fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 83)

16,0009,85 157,60

2 2DB184B6 u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de
fondària, amb solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de
15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre
40 cm, paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 11,5 cm de
maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4
bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou
de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre (P -
78)

1,0001.278,81 1.278,81

TITOL 5TOTAL 01.01.01.16.02 1.436,41

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F1_ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 3 ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 4 EQUIPAMENTS17

TITOL 5 MOBILIARI01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EQ7129BD u Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de 900x600 mm i 700
mm d'alçària, amb porta de DM lacat, preu superior, sobre peus
regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat
recolzat a terra i fixat a la paret (P - 204)

2,000300,22 600,44

2 EQ7116DD u Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700
mm d'alçària, amb 4 calaixos de DM lacat, preu superior, sobre
peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat
recolzat a terra i fixat a la paret (P - 203)

2,000337,42 674,84

TITOL 5TOTAL 01.01.01.17.01 1.275,28

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F1_ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 3 ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 4 EQUIPAMENTS17
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TITOL 5 ESCALES PREFABRICADES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KQN2U002 m Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb
perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons de planxa metàl·lica amb
relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i posteriors, de 2
mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica
d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12
mm de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm
soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat, inclosa,
excavació , fonamentació i ancoratges amb tots els elements
necessaris per la seva instal·lació (P - 272)

25,000343,33 8.583,25

TITOL 5TOTAL 01.01.01.17.02 8.583,25

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F1_ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 3 ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 4 EQUIPAMENTS17

TITOL 5 INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 1P141222 u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació final, de tipus
universal amb tapa, de preu mitjà encastada, amb marc per a
mecanisme universal, amb caixa de derivació rectangular, tub
flexible per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic,
cable coaxial i caixa per a mecanismes, instal·lada (P - 49)

3,00044,22 132,66

2 1P534113 u Presa de senyal telefònica de tipus universal, amb connector
RJ12 doble, connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa,
de preu alt, encastada, amb marc per a mecanisme universal d'1
element de preu alt, amb tub flexible corrugat de PVC folrat
exteriorment, caixa de derivació rectangular i cable per a
intercomunicador (P - 50)

3,000144,70 434,10

3 1P739AH3 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls
estrets, amb connector RJ45 doble categoria 6 U/FTP, amb
connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt,
muntada sobre caixa o bastidor, amb marc amb bastidor per a
l'adaptació de mecanismes modulars a caixa universal, amb caixa
de derivació rectangular, tub flexible per a protecció de
conductors elèctrics de material plàstic, cable per a transmissió
de dades amb conductors de coure i caixa per a mecanismes,
instal·lada (P - 51)

3,00062,01 186,03

4 EP11AG20 u Antena receptora de televisió digital terrestre (antena UHF),
banda de freqüències de 470 a 862 MHz (canals 21 a 69), guany
18 dB, d'alumini i plàstic ASA, fixada mecànicament (P - 199)

1,00059,48 59,48

5 EP11P280 u Antena parabòlica de focus desplaçat (offset), muntatge fix,
d'alumini, de 70 cm de diàmetre, inclòs el braç de suport del LNB i
un LNB de tipus univeral de 4 sortides, fixada mecànicament (P -
200)

1,000103,51 103,51

6 EP51U001 u Centraleta telefònica per a 1 línia exterior i 5 extensions, amb
selecció del tipus de marcació i col·locada mural (P - 201)

1,000382,24 382,24

7 EP52U010 u Telèfon XDSI per a operadora de centraleta, connector tipus
RJ12, col·locat (P - 202)

1,000100,12 100,12

TITOL 5TOTAL 01.01.01.17.04 1.398,14

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F1_ADEQUACIÓ EDIFICI01

EUR
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TITOL 3 ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 4 IMPREVISTOS18

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 1200024 ud Imprevists en la realització en obra de passada de serveis
municipals, arranjaments dels mateixos i ajudes als industrials,
lampisteria, etc... (5% *aprox) 

 (P - 33)

0,050100.218,68 5.010,93

TITOL 4TOTAL 01.01.01.18 5.010,93

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F1_ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 3 ACCÉS EDIFICI PRINCIPAL02

TITOL 4 DEMOLICIONS01

TITOL 5 DEMOLICIONS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F219FBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com
a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir (P - 210)

12,0004,87 58,44

2 F219FFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim,
amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 211)

10,0007,16 71,60

3 F2194H35 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, de més
de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 208)

35,0004,98 174,30

4 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 207)

10,0003,83 38,30

5 F2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 209)

5,0003,88 19,40

6 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit
existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions (P - 226)

1,00030,84 30,84

7 K2163511 m2 Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P -
238)

9,0005,75 51,75

8 K2148J34 m2 Enderroc de llosa d'escala de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
(P - 236)

22,00038,56 848,32

9 K2199511 m Enderroc d'esglaó d'obra, amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor (P - 248)

33,6004,41 148,18

10 F2214622 m3 Excavació per a rebaix en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada
amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta
sobre camió (P - 213)

17,5005,09 89,08

11 K2192913 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15
cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 245)

8,0009,95 79,60

TITOL 5TOTAL 01.01.02.01.01 1.609,81

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

EUR
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CAPÍTOL F1_ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 3 ACCÉS EDIFICI PRINCIPAL02

TITOL 4 DEMOLICIONS01

TITOL 5 GESTIÓ DE RESIDUS17

TITOL 4 (1) CÀRREGA I TRANSPORT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E2R64267 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i
fins a 10 km (P - 86)

51,0245,49 280,12

TITOL 4 (1)TOTAL 01.01.02.01.17.01 280,12

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F1_ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 3 ACCÉS EDIFICI PRINCIPAL02

TITOL 4 DEMOLICIONS01

TITOL 5 GESTIÓ DE RESIDUS17

TITOL 4 (1) GESTIÓ DE RESIDUS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E2RA6580 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats
no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 88)

51,02412,75 650,56

TITOL 4 (1)TOTAL 01.01.02.01.17.02 650,56

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F1_ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 3 ACCÉS EDIFICI PRINCIPAL02

TITOL 4 ESTRUCTURES02

TITOL 5 TANCA EXTERIOR01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E2231651 m3 Excavació per a recalçat de fins a 1 m de fondària, en terreny de
trànsit (SPT >50), realitzada amb compressor i càrrega manual
sobre contenidor (P - 84)

4,770137,06 653,78

2 E33D1123 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a recalçat de fonaments, per
a deixar el formigó vist, de fondària <= 3 m (P - 94)

9,54045,04 429,68

3 E33B3000 kg Armadura per a recalçats AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 93)

107,3251,33 142,74

4 G33539H1 m3 Formigó per a recalçats a una fondària <= 3 m, HA-30/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió (P - 228)

1,43185,16 121,86

TITOL 5TOTAL 01.01.02.02.01 1.348,06

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F1_ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 3 ACCÉS EDIFICI PRINCIPAL02

TITOL 4 ESTRUCTURES02

TITOL 5 RAMPA/ ESCALA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 1351BH51 m3 Fonament de formigó armat HA-30/B/20/IIa abocat amb bomba,
armat amb 40 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres

14,720161,56 2.378,16

EUR
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corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/ m3 (P - 34)

2 14E229E5 m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de
morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, categoria I
segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment
pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb
una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves
i brancals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs de
morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat
manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a
l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de
parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment
executada sense incloure cèrcols ni llindes (P - 39)

68,40035,57 2.432,99

3 E225177F m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM
(P - 85)

44,4003,38 150,07

TITOL 5TOTAL 01.01.02.02.02 4.961,22

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F1_ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 3 ACCÉS EDIFICI PRINCIPAL02

TITOL 4 REVESTIMENTS03

TITOL 5 APLACAT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E83C7JJA m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb
pedra granítica nacional amb una cara flamejada, preu alt, de 30
mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre
vores i de 2501 a 6400 cm2, col·locada amb adhesiu C2 TE
(UNE-EN 12004) i ganxos d'acer inoxidable, i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 112)

4,770202,74 967,07

TITOL 5TOTAL 01.01.02.03.01 967,07

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F1_ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 3 ACCÉS EDIFICI PRINCIPAL02

TITOL 4 REVESTIMENTS03

TITOL 5 ARREBOSSAT02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E81125D4 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat i
lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R (P - 106)

34,20025,56 874,15

TITOL 5TOTAL 01.01.02.03.02 874,15

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F1_ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 3 ACCÉS EDIFICI PRINCIPAL02

TITOL 4 REVESTIMENTS03

TITOL 5 PINTATS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E898MHN0 m2 Pintat de parament exterior amb pintura al dissolvent de resines
de pliolite, amb una capa d'imprimació fixadora i 2 capes d'acabat
llis (P - 119)

59,4006,70 397,98

TITOL 5TOTAL 01.01.02.03.03 397,98

EUR
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OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F1_ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 3 ACCÉS EDIFICI PRINCIPAL02

TITOL 4 PAVIMENTS04

TITOL 5 SOLERES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E9361861 m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 10 cm, abocat des de camió
(P - 122)

100,00011,51 1.151,00

2 E9Z4MF16 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x30 cm D:6-6
mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 (P - 129)

65,0002,19 142,35

3 E9VZ19AN m Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada i
arrebossada amb morter de ciment 1:8 (P - 128)

33,60017,79 597,74

TITOL 5TOTAL 01.01.02.04.03 1.891,09

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F1_ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 3 ACCÉS EDIFICI PRINCIPAL02

TITOL 4 PAVIMENTS04

TITOL 5 PAVIMENTS DE PANOTS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 218)

5,25074,01 388,55

2 E9E1121A m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a,
preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de
ciment pòrtland (P - 125)

35,00022,82 798,70

TITOL 5TOTAL 01.01.02.04.04 1.187,25

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F1_ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 3 ACCÉS EDIFICI PRINCIPAL02

TITOL 4 PAVIMENTS04

TITOL 5 VORADA05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F965A7D9 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i
de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 220)

10,00021,87 218,70

TITOL 5TOTAL 01.01.02.04.05 218,70

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F1_ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 3 ACCÉS EDIFICI PRINCIPAL02

TITOL 4 PROTECCIONS06

TITOL 5 BARANA RAMPA D'ACCÉS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR
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1 EB151AAM m Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304 de
100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer,
volandera i femella (P - 141)

28,000178,37 4.994,36

2 K6A19N62 m Reixat d'acer d'1,8 m d'alçària format per panells de 2,65 x 1,8 m
amb malla emmarcada , marc format per tub de 50x30x2 mm i
malla electrosoldada de 50x200 mm i 6 mm de gruix , fixats
mecànicament a suports verticals de tub de secció rectangular de
30x50 mm i 2 mm de gruix , situats cada 2,8 m als extrems de
cada panell, amb acabat galvanitzat , col·locat ancorat a l'obra (P
- 265)

14,00051,20 716,80

TITOL 5TOTAL 01.01.02.06.01 5.711,16

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F1_ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 3 ACCÉS EDIFICI PRINCIPAL02

TITOL 4 PROTECCIONS06

TITOL 5 REIXAT02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F6A15405 m Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple
amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7
i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats
cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts
singulars (P - 217)

28,00026,54 743,12

2 EARA1342 u Porta basculant d'una fulla, de 3 m d'amplària i 2,00 m d'alçària
de llum de pas, amb bastiment i estructura de perfils d'acer
galvanitzat, acabada amb planxa d'acer pintat al forn,
compensada amb contrapès lateral protegit dins de caixa
registrable, amb guies i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4
(P - 136)

1,0001.208,25 1.208,25

3 EABG9A62 u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per
a un buit d'obra de 100x200 cm, amb bastidor de tub de
40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany
de cop, acabat esmaltat, col·locada (P - 130)

1,000175,00 175,00

TITOL 5TOTAL 01.01.02.06.02 2.126,37

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F1_ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 3 RAMPA ACCÉS VEHICLES PLANTA SEMISOTERRANI03

TITOL 4 MOVIMENTS DE TERRES01

TITOL 5 EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K2214622 m3 Excavació per a rebaix en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada
amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta
sobre camió (P - 264)

99,4505,09 506,20

TITOL 5TOTAL 01.01.03.01.01 506,20

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F1_ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 3 RAMPA ACCÉS VEHICLES PLANTA SEMISOTERRANI03

TITOL 4 MOVIMENTS DE TERRES01

TITOL 5 EXCAVACIONS DE RASES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E222162A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de 46,4418,65 401,71

EUR
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trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió (P - 82)

TITOL 5TOTAL 01.01.03.01.02 401,71

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F1_ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 3 RAMPA ACCÉS VEHICLES PLANTA SEMISOTERRANI03

TITOL 4 MOVIMENTS DE TERRES01

TITOL 5 REBLERT I PICONATGE DE TERRES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E225177F m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM
(P - 85)

42,0003,38 141,96

TITOL 5TOTAL 01.01.03.01.03 141,96

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F1_ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 3 RAMPA ACCÉS VEHICLES PLANTA SEMISOTERRANI03

TITOL 4 MOVIMENTS DE TERRES01

TITOL 5 GESTIÓ DE RESIDUS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E2RA6580 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats
no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 88)

51,84012,75 660,96

TITOL 5TOTAL 01.01.03.01.04 660,96

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F1_ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 3 RAMPA ACCÉS VEHICLES PLANTA SEMISOTERRANI03

TITOL 4 MOVIMENTS DE TERRES01

TITOL 5 CÀRREGA I TRANSPORT05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E2R64267 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i
fins a 10 km (P - 86)

51,8405,49 284,60

TITOL 5TOTAL 01.01.03.01.05 284,60

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F1_ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 3 RAMPA ACCÉS VEHICLES PLANTA SEMISOTERRANI03

TITOL 4 FONAMENTS02

TITOL 5 RASES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E31DD100 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments (P -
92)

64,62422,37 1.445,64

2 E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 91)

1.663,0001,15 1.912,45

3 E3152BH4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-30/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat

33,26496,64 3.214,63

EUR
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amb bomba (P - 90)

4 E3Z112R1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/B/10 de consistència tova i grandària màxima del granulat
10 mm, abocat des de camió (P - 95)

66,34410,26 680,69

TITOL 5TOTAL 01.01.03.02.01 7.253,41

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F1_ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 3 RAMPA ACCÉS VEHICLES PLANTA SEMISOTERRANI03

TITOL 4 ESTRUCTURES03

TITOL 5 MURS DE FORMIGÓ ARMAT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 145224BH m3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb una
quantia d'encofrat 10 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa abocat amb
bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 60 kg/m3 (P - 36)

38,803397,90 15.439,71

TITOL 5TOTAL 01.01.03.03.01 15.439,71

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F1_ADEQUACIÓ EDIFICI01

TITOL 3 RAMPA ACCÉS VEHICLES PLANTA SEMISOTERRANI03

TITOL 4 PAVIMENTS04

TITOL 5 SOLERES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 193513B4 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/ I, de 15 cm de gruix, capa drenant
amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de D, capa filtrant amb
geotèxtil de polipropilè. C2+D1 segons CTE/DB-HS (P - 45)

71,00026,30 1.867,30

2 E9Z4MF16 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x30 cm D:6-6
mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 (P - 129)

71,0002,19 155,49

TITOL 5TOTAL 01.01.03.04.03 2.022,79

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F2_ASCENSOR02

TITOL 3 ASCENSOR01

TITOL 4 FONAMENTS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E222162A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de
trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió (P - 82)

4,1118,65 35,56

2 E2R64267 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i
fins a 10 km (P - 86)

4,9335,49 27,08

3 E2RA6580 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats
no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 88)

4,93312,75 62,90

4 E31DD100 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments (P -
92)

24,15222,37 540,28

5 E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 91)

155,6001,15 178,94

EUR
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6 E3152BH4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-30/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba (P - 90)

3,89596,64 376,41

7 E3Z112R1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/B/10 de consistència tova i grandària màxima del granulat
10 mm, abocat des de camió (P - 95)

2,16010,26 22,16

TITOL 4TOTAL 01.02.01.01 1.243,33

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F2_ASCENSOR02

TITOL 3 ASCENSOR01

TITOL 4 ESTRUCTURA ASCENSOR02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E4415315 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, pintat d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug, amb
dues capes d'imprimació ignífuga i dues d'acabat col·locat a l'obra
amb soldadura (P - 96)

3.900,0001,62 6.318,00

2 14LM236B m2 Formació de sostre 14 cm de gruix total, amb planxes
col·laborants d'acer galvanitzat i prelacat, de gruix 1,2 mm, de
200 - 210 mm de pas de malla, per a una sobrecàrrega
(ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, llum menor de 2,8 m, amb una
quantia de 1,5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de
15x30 cm, 6 i 6 mm de D i una quantia de 0,107 m3/m2 de
formigó lleuger per a sostres inclinats amb elements resistents
industrialitzats HLE-25/B/10/I, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb cubilot (P - 43)

18,50060,50 1.119,25

3 EC1FMJ17 m2 Vidre aïllant d'una lluna de baixa emissivitat i un vidre laminar,
amb vidre interior de baixa emissivitat de 6 mm de gruix, cambra
d'aire de 6 mm i vidre exterior laminar de seguretat incolor de 6+6
mm de gruix amb 2 butiral de color estàndard, col·locat amb
perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC (P - 142)

60,00087,19 5.231,40

4 E56AU010 m Estructura de perfils d'alumini lacat, per a lluerna de coberta
inclinada, amb perfils T,L i rectangulars, de 105 mm d'alçada,
amb peces de reforç a les unions, tapes del perfils d'alumini, i
junts d'estanqueitat inferiors i superiors de l'envidrament, per a
vidres de fins a 32 mm de gruix, treballada a taller i fixada amb
fixacions mecàniques sobre empit d'obra o estructura metàl·lica
(P - 98)

90,00082,33 7.409,70

5 E5615K60 m2 Lluernes de plaques de policarbonat cel·lular de 20 mm de gruix i
6 parets, de 600 mm d'amplària i tractament per a l'absorció de la
radiació ultraviolada a les dues cares, amb suports de perfil
d'alumini i junts d'estanqueïtat, col·locat (P - 97)

8,000125,39 1.003,12

6 E894ACK0 m2 Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues
capes d'imprimació ignífuga i dues d'acabat (P - 115)

70,00018,29 1.280,30

TITOL 4TOTAL 01.02.01.02 22.361,77

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F2_ASCENSOR02

TITOL 3 ASCENSOR01

TITOL 4 INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR
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1 ELG3318N u Ascensor hidràulic d'impulsió oleodinàmica directa amb un pistó
lateral i 0.63 m/s per a 6 persones (450 kg) de 3 parades (6 m),
maniobra universal simple portes d'accés de maniobrabilitat
corredissa automàtica de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària,
d'acer inoxidable, cabina amb porta corredissa automàtica d'acer
inoxidable i qualitat d'acabats mitjana (P - 193)

1,00031.045,34 31.045,34

TITOL 4TOTAL 01.02.01.03 31.045,34

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F2_ASCENSOR02

TITOL 3 PLATAFORMA MECÀNICA02

TITOL 4 PLATAFORMA MACÀNICA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ELV1U010 u Plataforma mecànica per a minusvàlids, amb guia mural amb un
recorregut màxim de 3 m, inclou fixacions, proteccions i
connexionat (P - 194)

1,00014.986,01 14.986,01

TITOL 4TOTAL 01.02.02.02 14.986,01

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F3_APARCAMENT03

TITOL 3 ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES01

TITOL 4 ENDERROCS01

TITOL 5 NETEJA+ ESBROSSADA00

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 81)

736,0001,95 1.435,20

TITOL 5TOTAL 01.03.01.01.00 1.435,20

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F3_APARCAMENT03

TITOL 3 ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES01

TITOL 4 GESTIÓ DE RESIDUS02

TITOL 5 CÀRREGA I TRANSPORT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km (P - 87)

88,3207,29 643,85

TITOL 5TOTAL 01.03.01.02.01 643,85

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F3_APARCAMENT03

TITOL 3 ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES01

TITOL 4 GESTIÓ DE RESIDUS02

TITOL 5 DISPOSICIÓ DE RESIDUS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E2RA7580 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 89)

88,32012,75 1.126,08

TITOL 5TOTAL 01.03.01.02.02 1.126,08

EUR
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OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F3_APARCAMENT03

TITOL 3 PAVIMENTS03

TITOL 4 PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2 (P - 224)

423,8700,55 233,13

2 F9H11B31 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
bin B35/50 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat
granític, estesa i compactada (P - 222)

71,21055,07 3.921,53

3 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2 (P - 223)

423,8700,84 356,05

4 F9H112E1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf BC50/70 D (D-12), amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria densa per a capa de rodadura i granulat granític,
estesa i compactada (P - 221)

71,21058,99 4.200,68

TITOL 4TOTAL 01.03.03.01 8.711,39

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F4_ACCÉS HORTS04

TITOL 3 ENDERROCS01

TITOL 4 ENDERROC DE FONAMENTS I CONTENCIONS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K2135343 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P -
232)

52,650154,82 8.151,27

2 K2131223 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P -
231)

32,400113,27 3.669,95

TITOL 4TOTAL 01.04.01.01 11.821,22

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F4_ACCÉS HORTS04

TITOL 3 ENDERROCS01

TITOL 4 EXCAVACIONS DE RASES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E222162A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de
trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió (P - 82)

103,6138,65 896,25

TITOL 4TOTAL 01.04.01.02 896,25

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F4_ACCÉS HORTS04

TITOL 3 ENDERROCS01

TITOL 4 ARRENCADES DE TANCAMENTS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F21B1501 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició
d'ancoratges amb base de formigó i situats cada 4 m, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 212)

175,00010,93 1.912,75

EUR
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TITOL 4TOTAL 01.04.01.03 1.912,75

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F4_ACCÉS HORTS04

TITOL 3 ENDERROCS01

TITOL 4 ARRENCADES D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K21H1641 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i
elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim,
enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec
per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 256)

6,00074,37 446,22

TITOL 4TOTAL 01.04.01.04 446,22

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F4_ACCÉS HORTS04

TITOL 3 ENDERROCS01

TITOL 4 CÀRREGA I TRANSPORT05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E2R64267 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i
fins a 10 km (P - 86)

226,3925,49 1.242,89

TITOL 4TOTAL 01.04.01.05 1.242,89

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F4_ACCÉS HORTS04

TITOL 3 ENDERROCS01

TITOL 4 GESTIÓ DE RESIDUS06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E2RA6580 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats
no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 88)

226,39212,75 2.886,50

TITOL 4TOTAL 01.04.01.06 2.886,50

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F4_ACCÉS HORTS04

TITOL 3 FONAMENTS02

TITOL 4 RASES I POUS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 1351BH51 m3 Fonament de formigó armat HA-30/B/20/IIa abocat amb bomba,
armat amb 40 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/ m3 (P - 34)

106,343161,56 17.180,78

TITOL 4TOTAL 01.04.02.01 17.180,78

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F4_ACCÉS HORTS04

TITOL 3 FONAMENTS02

EUR
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TITOL 4 SUBMINISTRAMENT DE TERRES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació (P - 216) 202,4805,56 1.125,79

2 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del
95% PM (P - 215)

167,4331,30 217,66

TITOL 4TOTAL 01.04.02.02 1.343,45

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F4_ACCÉS HORTS04

TITOL 3 ESTRUCTURES03

TITOL 4 MURS DE FORMIGÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 145224AH m3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb una
quantia d'encofrat 10 m2/m3, formigó HA-25/B/10/IIa abocat amb
bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 60 kg/m3 (P - 35)

53,268400,49 21.333,30

TITOL 4TOTAL 01.04.03.02 21.333,30

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F4_ACCÉS HORTS04

TITOL 3 ESCALES04

TITOL 4 ESCALES PREFABRICADES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 0400001 m Escala metàl·lica recta, de 1,2 m d'amplària, amb 3 suports amb
perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons de planxa metàl·lica amb
relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i posteriors, de 2
mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica
d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12
mm de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm
soldats lateralment als perfils, amb acabat laca (P - 4)

17,000686,00 11.662,00

TITOL 4TOTAL 01.04.04.01 11.662,00

OBRA PRESSUPOST  P-08-1501

CAPÍTOL F4_ACCÉS HORTS04

TITOL 3 PAVIMENTS05

TITOL 4 LLOSES FORMIGÓ01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F9Z4MF16 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x30 cm D:6-6
mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 (P - 225)

167,4332,19 366,68

2 F9365H51 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior
mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P -
219)

25,11581,85 2.055,66

TITOL 4TOTAL 01.04.05.01 2.422,34

EUR
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PROJECTE D´ADEQUACIÓ DE L´ANTIC CLUB DE TENNIS BONAVISTA PER LA UBICACIÓ D´UN
CICLE FORMATIU DE GRAU MIG DE JARDINERIA I FLORISTERIA

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 6: TITOL 4 (1) Import

Titol 4 (1) 01.01.01.02.17.01 Càrrega i transport 1.729,86
Titol 4 (1) 01.01.01.02.17.02 Gestió de residus 4.017,42

01.01.01.02.17 Gestió de residusTitol 5 5.747,28

Titol 4 (1) 01.01.02.01.17.01 Càrrega i transport 280,12
Titol 4 (1) 01.01.02.01.17.02 Gestió de residus 650,56

01.01.02.01.17 Gestió de residusTitol 5 930,68

6.677,96

NIVELL 5: TITOL 5 Import

Titol 5 01.01.01.01.01 Neteja + esbrossada 1.923,77
01.01.01.01 Treballs previsTitol 4 1.923,77

Titol 5 01.01.01.02.01 Demolició de petites edificacions 445,60
Titol 5 01.01.01.02.02 Enderroc de fonaments i contencions 3.032,01
Titol 5 01.01.01.02.03 Desmuntatge de cobertes 750,00
Titol 5 01.01.01.02.04 Desmuntatges de tancament 519,07
Titol 5 01.01.01.02.05 Desmuntatge d'escala 673,46
Titol 5 01.01.01.02.06 Arrencades de revestiments 10.107,30
Titol 5 01.01.01.02.07 Arrencades de paviments i soleres 3.154,70
Titol 5 01.01.01.02.08 Arrencades de tancaments i divisories practicables 1.161,66
Titol 5 01.01.01.02.09 Demolició d'elements d'evaquació 188,40
Titol 5 01.01.01.02.10 Arrencades d'instal.lacions elèctriques 489,79
Titol 5 01.01.01.02.11 Desmuntatges d'instal.lacions de lampisteria 411,48
Titol 5 01.01.01.02.12 Arrencades d'instal.lacions audiovisuals 34,72
Titol 5 01.01.01.02.13 Enderrocs d'estructures 810,82
Titol 5 01.01.01.02.14 Excavacions per a rebaix del terreny 683,64
Titol 5 01.01.01.02.15 Excavacions de rases 461,66
Titol 5 01.01.01.02.17 Gestió de residus 5.747,28

01.01.01.02 Demolicions, moviments de terresTitol 4 28.671,59

Titol 5 01.01.01.03.01 Rases 699,42
01.01.01.03 FonamentsTitol 4 699,42

Titol 5 01.01.01.04.01 Murs de formigó armat 1.581,25
Titol 5 01.01.01.04.02 Estructures blocs de morter de ciment 982,10
Titol 5 01.01.01.04.03 Sostres 3.115,88
Titol 5 01.01.01.04.05 Lloses 1.392,84
Titol 5 01.01.01.04.06 Caixa de persiana 543,74

01.01.01.04 EstructuresTitol 4 7.615,81

Titol 5 01.01.01.05.01 Cobertes planes 977,80
Titol 5 01.01.01.05.02 Canals exteriors 1.963,80

01.01.01.05 CobertesTitol 4 2.941,60

Titol 5 01.01.01.06.01 Parets i envans 1.159,75
01.01.01.06 Tancament i divisòriesTitol 4 1.159,75

Titol 5 01.01.01.07.01 Aïllaments tèrmics 1.252,09
Titol 5 01.01.01.07.02 Impermeabilització piscina 3.008,83

01.01.01.07 ImpermeabilitzacionsTitol 4 4.260,92

Titol 5 01.01.01.08.01 Arrebosstas i enguixats 10.835,03
Titol 5 01.01.01.08.02 Enrajolats 6.064,56
Titol 5 01.01.01.08.03 Cels rassos 5.891,30
Titol 5 01.01.01.08.04 Pintats 9.121,02

01.01.01.08 RevestimentsTitol 4 31.911,91

Titol 5 01.01.01.09.01 Paviment de gres 5.404,10
Titol 5 01.01.01.09.02 Paviment exterior 15.183,30

01.01.01.09 PavimentsTitol 4 20.587,40

Titol 5 01.01.01.10.01 Tancaments exteriors practicables 18.706,79

EUR
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Titol 5 01.01.01.10.02 Divisòries interiors practicables 2.738,12
01.01.01.10 Tancaments i divisòries practicablesTitol 4 21.444,91

Titol 5 01.01.01.11.01 Barana 3.231,90
Titol 5 01.01.01.11.02 Reixat 498,48

01.01.01.11 ProteccionsTitol 4 3.730,38

Titol 5 01.01.01.13.01 QUADRES 9.729,09
Titol 5 01.01.01.13.02 CIRCUITOS 34.672,68
Titol 5 01.01.01.13.03 ACCESORIS 1.677,20

01.01.01.13 Instal.lacions elèctriquesTitol 4 46.078,97

Titol 5 01.01.01.15.01 Extintors 589,21
01.01.01.15 Instal.lacions contra incendisTitol 4 589,21

Titol 5 01.01.01.16.01 Sanejament edifici 10.996,00
Titol 5 01.01.01.16.02 Connexió a xarxa 1.436,41

01.01.01.16 SanejamentTitol 4 12.432,41

Titol 5 01.01.01.17.01 Mobiliari 1.275,28
Titol 5 01.01.01.17.02 Escales prefabricades 8.583,25
Titol 5 01.01.01.17.04 Instal.lacions audiovisuals i de comunicació 1.398,14

01.01.01.17 EquipamentsTitol 4 11.256,67

Titol 5 01.01.02.01.01 Demolicions 1.609,81
Titol 5 01.01.02.01.17 Gestió de residus 930,68

01.01.02.01 DemolicionsTitol 4 2.540,49

Titol 5 01.01.02.02.01 Tanca exterior 1.348,06
Titol 5 01.01.02.02.02 Rampa/ escala 4.961,22

01.01.02.02 EstructuresTitol 4 6.309,28

Titol 5 01.01.02.03.01 Aplacat 967,07
Titol 5 01.01.02.03.02 Arrebossat 874,15
Titol 5 01.01.02.03.03 Pintats 397,98

01.01.02.03 RevestimentsTitol 4 2.239,20

Titol 5 01.01.02.04.03 Soleres 1.891,09
Titol 5 01.01.02.04.04 Paviments de panots 1.187,25
Titol 5 01.01.02.04.05 Vorada 218,70

01.01.02.04 PavimentsTitol 4 3.297,04

Titol 5 01.01.02.06.01 Barana rampa d'accés 5.711,16
Titol 5 01.01.02.06.02 Reixat 2.126,37

01.01.02.06 ProteccionsTitol 4 7.837,53

Titol 5 01.01.03.01.01 Excavacions per a rebaix del terreny 506,20
Titol 5 01.01.03.01.02 Excavacions de rases 401,71
Titol 5 01.01.03.01.03 Reblert i piconatge de terres 141,96
Titol 5 01.01.03.01.04 Gestió de residus 660,96
Titol 5 01.01.03.01.05 Càrrega i transport 284,60

01.01.03.01 Moviments de terresTitol 4 1.995,43

Titol 5 01.01.03.02.01 Rases 7.253,41
01.01.03.02 FonamentsTitol 4 7.253,41

Titol 5 01.01.03.03.01 Murs de formigó armat 15.439,71
01.01.03.03 EstructuresTitol 4 15.439,71

Titol 5 01.01.03.04.03 Soleres 2.022,79
01.01.03.04 PavimentsTitol 4 2.022,79

Titol 5 01.03.01.01.00 Neteja+ esbrossada 1.435,20
01.03.01.01 EnderrocsTitol 4 1.435,20

Titol 5 01.03.01.02.01 Càrrega i transport 643,85
Titol 5 01.03.01.02.02 Disposició de residus 1.126,08

01.03.01.02 GESTIÓ DE RESIDUSTitol 4 1.769,93

EUR
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247.444,73

NIVELL 4: TITOL 4 Import

Titol 4 01.01.01.01 Treballs previs 1.923,77
Titol 4 01.01.01.02 Demolicions, moviments de terres 28.671,59
Titol 4 01.01.01.03 Fonaments 699,42
Titol 4 01.01.01.04 Estructures 7.615,81
Titol 4 01.01.01.05 Cobertes 2.941,60
Titol 4 01.01.01.06 Tancament i divisòries 1.159,75
Titol 4 01.01.01.07 Impermeabilitzacions 4.260,92
Titol 4 01.01.01.08 Revestiments 31.911,91
Titol 4 01.01.01.09 Paviments 20.587,40
Titol 4 01.01.01.10 Tancaments i divisòries practicables 21.444,91
Titol 4 01.01.01.11 Proteccions 3.730,38
Titol 4 01.01.01.12 Instal.lacions de climatització 38.450,53
Titol 4 01.01.01.13 Instal.lacions elèctriques 46.078,97
Titol 4 01.01.01.14 Instal.lacions de lampisteria 10.756,69
Titol 4 01.01.01.15 Instal.lacions contra incendis 589,21
Titol 4 01.01.01.16 Sanejament 12.432,41
Titol 4 01.01.01.17 Equipaments 11.256,67
Titol 4 01.01.01.18 Imprevistos 5.010,93

01.01.01 Adequació edificiTitol 3 249.522,87

Titol 4 01.01.02.01 Demolicions 2.540,49
Titol 4 01.01.02.02 Estructures 6.309,28
Titol 4 01.01.02.03 Revestiments 2.239,20
Titol 4 01.01.02.04 Paviments 3.297,04
Titol 4 01.01.02.06 Proteccions 7.837,53

01.01.02 Accés edifici principalTitol 3 22.223,54

Titol 4 01.01.03.01 Moviments de terres 1.995,43
Titol 4 01.01.03.02 Fonaments 7.253,41
Titol 4 01.01.03.03 Estructures 15.439,71
Titol 4 01.01.03.04 Paviments 2.022,79

01.01.03 Rampa accés vehicles planta semisoterraniTitol 3 26.711,34

Titol 4 01.02.01.01 Fonaments 1.243,33
Titol 4 01.02.01.02 Estructura ascensor 22.361,77
Titol 4 01.02.01.03 Instal.lacions de transport 31.045,34

01.02.01 AscensorTitol 3 54.650,44

Titol 4 01.02.02.02 Plataforma macànica 14.986,01
01.02.02 Plataforma mecànicaTitol 3 14.986,01

Titol 4 01.03.01.01 Enderrocs 1.435,20
Titol 4 01.03.01.02 GESTIÓ DE RESIDUS 1.769,93

01.03.01 Enderrocs, moviments de terresTitol 3 3.205,13

Titol 4 01.03.03.01 Paviment de mescla bituminosa 8.711,39
01.03.03 PavimentsTitol 3 8.711,39

Titol 4 01.04.01.01 Enderroc de fonaments i contencions 11.821,22
Titol 4 01.04.01.02 Excavacions de rases 896,25
Titol 4 01.04.01.03 Arrencades de tancaments 1.912,75
Titol 4 01.04.01.04 Arrencades d'instal.lacions elèctriques 446,22
Titol 4 01.04.01.05 Càrrega i transport 1.242,89
Titol 4 01.04.01.06 Gestió de residus 2.886,50

01.04.01 EnderrocsTitol 3 19.205,83

Titol 4 01.04.02.01 Rases i pous 17.180,78
Titol 4 01.04.02.02 Subministrament de terres 1.343,45

01.04.02 FonamentsTitol 3 18.524,23

Titol 4 01.04.03.02 Murs de formigó 21.333,30
01.04.03 EstructuresTitol 3 21.333,30

EUR
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CICLE FORMATIU DE GRAU MIG DE JARDINERIA I FLORISTERIA

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 4

Titol 4 01.04.04.01 Escales prefabricades 11.662,00
01.04.04 EscalesTitol 3 11.662,00

Titol 4 01.04.05.01 Lloses formigó 2.422,34
01.04.05 PavimentsTitol 3 2.422,34

453.158,42

NIVELL 3: TITOL 3 Import

Titol 3 01.01.01 Adequació edifici 249.522,87
Titol 3 01.01.02 Accés edifici principal 22.223,54
Titol 3 01.01.03 Rampa accés vehicles planta semisoterrani 26.711,34

01.01 F1_ADEQUACIÓ EDIFICICapítol 298.457,75

Titol 3 01.02.01 Ascensor 54.650,44
Titol 3 01.02.02 Plataforma mecànica 14.986,01

01.02 F2_ASCENSORCapítol 69.636,45

Titol 3 01.03.01 Enderrocs, moviments de terres 3.205,13
Titol 3 01.03.03 Paviments 8.711,39

01.03 F3_APARCAMENTCapítol 11.916,52

Titol 3 01.04.01 Enderrocs 19.205,83
Titol 3 01.04.02 Fonaments 18.524,23
Titol 3 01.04.03 Estructures 21.333,30
Titol 3 01.04.04 Escales 11.662,00
Titol 3 01.04.05 Paviments 2.422,34

01.04 F4_ACCÉS HORTSCapítol 73.147,70

453.158,42

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 F1_ADEQUACIÓ EDIFICI 298.457,75
Capítol 01.02 F2_ASCENSOR 69.636,45
Capítol 01.03 F3_APARCAMENT 11.916,52
Capítol 01.04 F4_ACCÉS HORTS 73.147,70

01 Pressupost  P-08-15Obra 453.158,42

453.158,42

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost P-08-15 453.158,42
453.158,42

EUR



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ÙLTIM FULL PER FASES 



PROJECTE D´ADEQUACIÓ DE L´ANTIC CLUB DE TENNIS BONAVISTA PER LA UBICACIÓ D´UN
CICLE FORMATIU DE GRAU MIG DE JARDINERIA I FLORISTERIA FASE I

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

298.457,75PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

38.799,5113 % DESPESES GENERALS SOBRE 298.457,75..........................................................................

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 298.457,75............................................................................. 17.907,47

Subtotal 355.164,73

21 % IVA SOBRE 355.164,73............................................................................................................. 74.584,59

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 429.749,32€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( QUATRE-CENTS VINT-I-NOU MIL SET-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS )

XCanyellas
Cuadro de texto
FASE 1



PROJECTE D´ADEQUACIÓ DE L´ANTIC CLUB DE TENNIS BONAVISTA PER LA UBICACIÓ D´UN
CICLE FORMATIU DE GRAU MIG DE JARDINERIA I FLORISTERIA  FASE II

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

69.636,45PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

9.052,7413 % DESPESES GENERALS SOBRE 69.636,45............................................................................

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 69.636,45............................................................................... 4.178,19

Subtotal 82.867,38

21 % IVA SOBRE 82.867,38............................................................................................................... 17.402,15

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 100.269,53€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( CENT  MIL DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS )

XCanyellas
Cuadro de texto
FASE 2



PROJECTE D´ADEQUACIÓ DE L´ANTIC CLUB DE TENNIS BONAVISTA PER LA UBICACIÓ D´UN
CICLE FORMATIU DE GRAU MIG DE JARDINERIA I FLORISTERIA FASE III

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

11.916,52PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

1.549,1513 % DESPESES GENERALS SOBRE 11.916,52............................................................................

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 11.916,52............................................................................... 714,99

Subtotal 14.180,66

21 % IVA SOBRE 14.180,66............................................................................................................... 2.977,94

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 17.158,60€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( DISSET MIL  CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS )

FASE 3

59 



PROJECTE D´ADEQUACIÓ DE L´ANTIC CLUB DE TENNIS BONAVISTA PER LA UBICACIÓ D´UN
CICLE FORMATIU DE GRAU MIG DE JARDINERIA I FLORISTERIA FASE IV

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

73.147,70PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

9.509,2013 % DESPESES GENERALS SOBRE 73.147,70............................................................................

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 73.147,70............................................................................... 4.388,86

Subtotal 87.045,76

21 % IVA SOBRE 87.045,76............................................................................................................... 18.279,61

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 105.325,37€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( CENT CINC MIL TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS )

XCanyellas
Cuadro de texto
FASE 4



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚLTIM FULL  



PROJECTE D´ADEQUACIÓ DE L´ANTIC CLUB DE TENNIS BONAVISTA PER LA UBICACIÓ D´UN
CICLE FORMATIU DE GRAU MIG DE JARDINERIA I HORTICULTURA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

453.158,42PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

58.910,5913 % DESPESES GENERALS SOBRE 453.158,42..........................................................................

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 453.158,42............................................................................. 27.189,51

Subtotal 539.258,52

21 % IVA SOBRE 539.258,52............................................................................................................. 113.244,29

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 652.502,81€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( SIS-CENTS CINQUANTA-DOS MIL CINC-CENTS DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS )
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