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 €40,25m2 Folrat de parament vertical amb pannell compost de doble
làmina d'alumini i nucli mineral amb acabat exterior aniditzat,
acabat lacat color estàndard, treballat al taller, col·locat amb
fixacions mecàniques sobre perfileria d'acer galvanitzat amb
muntants cada 60 cm

E86BAJL9 Rend.: 1,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,55900/R 18,530000,300A012F000 =xOficial 1a manyàh
4,87800/R 16,260000,300A013F000 =xAjudant manyàh

Subtotal... 10,43700 10,43700
Materials:

0,123691,330000,093B0A4A400 =xVisos, galvanitzatsCu
1,560000,1300012,000B0A61600 =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu
1,709801,030001,660B83ZA700 =xPerfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a

85 mm d'amplària
m

26,2605025,010001,050B863CJB8 =xPlanxa d'alumini de 2 mm de gruix, acabat lacat color
estàndard, treballat al taller

m2

Subtotal... 29,65399 29,65399
Altres:

% 0,1565610,437331,50A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,15656 0,15656

COST DIRECTE 40,24755
0,00%DESPESES INDIRECTES

40,24755COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,70m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

E898J2A0 Rend.: 1,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,87800/R 18,780000,100A012D000 =xOficial 1a pintorh
0,16680/R 16,680000,010A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 2,04480 2,04480
Materials:

1,097932,760000,3978B89ZPD00 =xPintura plàstica per a interiorskg
0,529383,460000,153B8ZA1000 =xSegelladorakg

Subtotal... 1,62731 1,62731
Altres:

% 0,030672,044671,50A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,03067 0,03067

COST DIRECTE 3,70278
0,00%DESPESES INDIRECTES
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3,70278COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,08m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura a l'esmalt
amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

E898J2B6 Rend.: 1,000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,87800/R 18,780000,100A012D000 =xOficial 1a pintorh
0,16680/R 16,680000,010A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 2,04480 2,04480
Materials:

3,476808,480000,410B89ZB000 =xEsmalt sintètickg
0,529383,460000,153B8ZA1000 =xSegelladorakg

Subtotal... 4,00618 4,00618
Altres:

% 0,030672,044671,50A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,03067 0,03067

COST DIRECTE 6,08165
0,00%DESPESES INDIRECTES

6,08165COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,26m2 Pintat de parament horitzontal i inclinat de guix, amb pintura
fonoabsorbent plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

E898K2A0 Rend.: 1,000P- 65

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,34750/R 18,780000,125A012D000 =xOficial 1a pintorh
0,25020/R 16,680000,015A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 2,59770 2,59770
Materials:

1,097932,760000,3978B89ZPD00 =xPintura plàstica per a interiorskg
0,529383,460000,153B8ZA1000 =xSegelladorakg

Subtotal... 1,62731 1,62731
Altres:

% 0,038972,598001,50A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,03897 0,03897

COST DIRECTE 4,26398
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,26398COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €16,74m2 Pintat de portes vidrieres de fusta, a l'esmalt sintètic, amb
una capa de protector químic insecticida-fungicida, una
segelladora i dues d'acabat

E89A3BB0 Rend.: 1,000P- 66

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,26800/R 18,780000,600A012D000 =xOficial 1a pintorh
1,00080/R 16,680000,060A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 12,26880 12,26880
Materials:

2,940868,480000,3468B89ZB000 =xEsmalt sintètickg
0,529383,460000,153B8ZA1000 =xSegelladorakg
0,817505,450000,150B8ZA3000 =xProtector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)kg

Subtotal... 4,28774 4,28774
Altres:

% 0,1840312,268671,50A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,18403 0,18403

COST DIRECTE 16,74057
0,00%DESPESES INDIRECTES

16,74057COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,48m2 Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2´´ de
diàmetre, com a màxim

E89F5BJB Rend.: 1,000P- 67

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,28650/R 18,780000,175A012D000 =xOficial 1a pintorh
0,33360/R 16,680000,020A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 3,62010 3,62010
Materials:

0,345988,480000,0408B89ZB000 =xEsmalt sintètickg
0,457478,970000,051B8ZAA000 =xImprimació antioxidantkg

Subtotal... 0,80345 0,80345
Altres:

% 0,054303,620001,50A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,05430 0,05430

COST DIRECTE 4,47785
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,47785COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €13,78m Coronament de paret de 32 a 45 cm de gruix, amb planxa
preformada d'alumini anoditzat d'1,2 mm de gruix, de 60 cm
de desenvolupament, com a màxim, amb 8 plecs, col·locada
amb fixacions mecàniques, inclosos els rastrells de fusta
hidròfuga per a subjecció i aliniació del coronament.

E8JAU010 Rend.: 1,000P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,85000/R 19,400000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,08500/R 16,680000,125A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,93500 6,93500
Materials:

0,300000,060005,000B5ZZAEJ0 =xClau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plomU
6,548406,420001,020B8JAU010 =xPeça per a coronament de paret, de planxa preformada

d'alumini anoditzat d'1,2 mm de gruix, de 60 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 8 plecs

m

Subtotal... 6,84840 6,84840

COST DIRECTE 13,78340
0,00%DESPESES INDIRECTES

13,78340COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €354,17u Partida íntegra de formació de remats de la làmina
impermeabilitzant de coberta amb tancaments verticals, mur
cortina, barana, façana, etc. Inclosos tots els accessoris,
peces i segellats necessaris en tubs i conductes, per a evitar
l'entrada d'aigua en l'interior

E8JAU020 Rend.: 1,000P- 69

 €21,80m2 Subministrament i muntatge d'encofrat perdut amb revoltó de
polipropilè reciclat de 80 fins a 100 cm d'alçària, incloses les
peces especials i fixació per esforços horitzontals.

E938P078 Rend.: 1,000P- 70

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,23969/R 21,790000,011A0123000 =xOFICIAL 1A ENCOFRADORH
0,21285/R 19,350000,011A0133000 =xAJUDANT ENCOFRADORH

Subtotal... 0,45254 0,45254
Materials:

21,3360020,320001,050B938P045 =xRevoltó de polipropilè reciclat de 80 cm d'alçària, per a la
formació d'encofrat perdut, incloses les peces especials

m2

Subtotal... 21,33600 21,33600
Altres:

% 0,006790,452671,50A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,00679 0,00679

COST DIRECTE 21,79533
0,00%DESPESES INDIRECTES
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21,79533COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,61m2 Recrescuda del suport de paviments, de 5 cm de gruix, amb
morter de ciment 1:4 acabat lliscat i armat amb fibres, previ
traçat de canals d'electrificació d'aules i connexionat segons
projecte.

E93A14E6 Rend.: 1,000P- 71

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,87800/R 18,780000,100A0122000 =xOficial 1a paletah
1,88520/R 15,710000,120A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,76320 3,76320
Materials:

0,008610,820000,0105B7C2P100 =xPlanxa de poliestirè expandit elastificat de 10 mm de gruixm2
3,7802972,697900,052D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra

de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 3,78890 3,78890
Altres:

% 0,056453,763331,50A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,05645 0,05645

COST DIRECTE 7,60855
0,00%DESPESES INDIRECTES

7,60855COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,24m2 Recrescuda del suport de paviments, de 10 cm de gruix, amb
morter de ciment 1:4 acabat lliscat i armat amb fibres, previ
traçat de canals d'electrificació d'aules i connexionat segons
projecte.

E93A14E7 Rend.: 1,000P- 72

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,87800/R 18,780000,100A0122000 =xOficial 1a paletah
1,88520/R 15,710000,120A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,76320 3,76320
Materials:

0,008610,820000,0105B7C2P100 =xPlanxa de poliestirè expandit elastificat de 10 mm de gruixm2
7,4151972,697900,102D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra

de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 7,42380 7,42380
Altres:

% 0,056453,763331,50A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,05645 0,05645

PROJECTE PER A L´AMPLIACIÓ DE L´ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES DE LA SALUT
TECNOCAMPUS DE MATARÓ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 10/12/2015 84

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 11,24345
0,00%DESPESES INDIRECTES

11,24345COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,70m2 Recrescuda del suport de paviments, de 12 cm de gruix, amb
morter de ciment 1:4 acabat lliscat i armat amb fibres, previ
traçat de canals d'electrificació d'aules i connexionat segons
projecte.

E93A14E8 Rend.: 1,000P- 73

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,87800/R 18,780000,100A0122000 =xOficial 1a paletah
1,88520/R 15,710000,120A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,76320 3,76320
Materials:

0,008610,820000,0105B7C2P100 =xPlanxa de poliestirè expandit elastificat de 10 mm de gruixm2
8,8691472,697900,122D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra

de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 8,87775 8,87775
Altres:

% 0,056453,763331,50A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,05645 0,05645

COST DIRECTE 12,69740
0,00%DESPESES INDIRECTES

12,69740COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,43m2 Llosa armada de 5 cm de gruix amb formigó HA-25/B/20/I de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm
amb malla electrosoldada diàmetre 8mm cada 20cm inclòs el
cercol armat perimetral de vora de mida variable segons
plànol amb 4D12mm i 2D10mm i estreps 2R D8c15cm

E93A5566 Rend.: 1,000P- 74

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,87800/R 18,780000,100A0122000 =xOficial 1a paletah
1,88520/R 15,710000,120A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,76320 3,76320
Materials:

5,2220052,220000,100B065910C =xFormigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

1,375001,250001,100B0B34153 =xMALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES
D'ACER ME 20X20 CM D:5-5 MM 6X2,2 M B500T UNE-EN
10080

M2
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0,008610,820000,0105B7C2P100 =xPlanxa de poliestirè expandit elastificat de 10 mm de gruixm2

Subtotal... 6,60561 6,60561
Altres:

% 0,056453,763331,50A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,05645 0,05645

COST DIRECTE 10,42526
0,00%DESPESES INDIRECTES

10,42526COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,52m2 Subministrament i col·locació de lloses amb peces
prefabricades de formigó tipus Vulcano de la casa Breinco de
60x40x8cm i 40x40x8cm col.locada amb morter de ciment,
inclosos tots els mitjans auxiliars a trencajunts.

E9B3127K Rend.: 1,000P- 75

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,26800/R 18,780000,600A0127000 =xOficial 1a col.locadorh
6,28400/R 15,710000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,55200 17,55200
Materials:

2,0940020,940000,100B0704200 =xMorter m-4a ( 4 n/mm2 ) a granelT
17,6144017,440001,010B0G19A04 =xLloses amb peces prefabricades de formigó de 60x40x10cmm2

Subtotal... 19,70840 19,70840
Altres:

% 0,2632817,552001,50A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,26328 0,26328

COST DIRECTE 37,52368
0,00%DESPESES INDIRECTES

37,52368COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,90m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu
superior, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment
1:6, per a ús interior normal inclos el sòcol de terratzo llis de
gra mitjà, preu alt, de 8 cm d'alçària, col·locat a truc de
maceta amb morter de ciment 1:6

E9C1141G Rend.: 1,000P- 76

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,94380/R 18,780000,210A0127000 =xOficial 1a col.locadorh
1,75140/R 16,680000,105A0137000 =xAjudant col.locadorh
0,78550/R 15,710000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,48070 6,48070
Materials:
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12,1160011,650001,040B9C11411 =xTerratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu superior, per a ús

interior normal
m2

1,107450,690001,605B9CZ2000 =xBeurada de colorkg
1,3393563,778700,021D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra

de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

M3

Subtotal... 14,56280 14,56280
Partides d'obra:

2,762116,905280,400E9U21BAD =xSòcol de terratzo llis de gra mitjà, preu alt, de 10 cm d'alçària,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l

m

Subtotal... 2,76211 2,76211
Altres:

% 0,097216,480671,50A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,09721 0,09721

COST DIRECTE 23,90282
0,00%DESPESES INDIRECTES

23,90282COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,68m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit,
grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada,
preu alt, de 60x60cm, col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888)

E9DC1J3B Rend.: 1,000P- 77

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,39000/R 18,780000,500A0127000 =xOficial 1a col.locadorh
3,33600/R 16,680000,200A0137000 =xAjudant col.locadorh
0,47130/R 15,710000,030A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,19730 13,19730
Materials:

0,954750,670001,425B05A2203 =xMaterial per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons
norma UNE-EN 13888, de color

kg

4,062030,580007,0035B0711020 =xAdhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004kg
14,2698013,990001,020B0FH7172 =xRajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular

o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup BIa
(UNE-EN 14411)

m2

Subtotal... 19,28658 19,28658
Altres:

% 0,1979613,197331,50A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,19796 0,19796

COST DIRECTE 32,68184
0,00%DESPESES INDIRECTES
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32,68184COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €144,25m2 Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35
mm d'amplària i 22 mm d'alçària, amb acabat tèxtil, instal·lat
encastat al paviment

E9JEH100 Rend.: 1,000P- 78

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,50240/R 18,780000,080A0127000 =xOficial 1a col.locadorh
1,33440/R 16,680000,080A0137000 =xAjudant col.locadorh

Subtotal... 2,83680 2,83680
Materials:

141,37000141,370001,000B9JEH100 =xPelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35
mm d'amplària i 22 mm d'alçària, amb acabat tèxtil, per a
instal·lació encastat al paviment

m2

Subtotal... 141,37000 141,37000
Altres:

% 0,042552,836671,50A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,04255 0,04255

COST DIRECTE 144,24935
0,00%DESPESES INDIRECTES

144,24935COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,42ml Subministrament i col·locació de canal d'acer galvanitzada
d'instal·lacions empotrada al paviment incloses les tapes, els
remats i tots els mitjans auxiliars.

E9JEH501 Rend.: 1,000P- 79

 €46,24m Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, d'una peça
model italià, amb un cantell polit i abrillantat, col·locat a truc
de maceta i amb 2 tires davanteres buixardades, de 2 cm
d'ample, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10

E9V2AB77 Rend.: 1,000P- 80

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,32900/R 18,780000,550A0122000 =xOficial 1a paletah
4,32025/R 15,710000,275A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,64925 14,64925
Materials:

0,089950,090000,9994B05B1001 =xCiment ràpid CNR4 en sacskg
0,548550,690000,795B9CZ2000 =xBeurada de colorkg

29,3964028,820001,020B9V2AB20 =xEsglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, d'una peça
model italià, amb un cantell polit i abrillantat

m

1,3370690,956330,0147D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

m3
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Subtotal... 31,37196 31,37196

Altres:
% 0,2197414,649331,50A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,21974 0,21974

COST DIRECTE 46,24095
0,00%DESPESES INDIRECTES

46,24095COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,80m Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm,
col·locada amb morter mixt 1:2:10

E9VZ191K Rend.: 1,000P- 81

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,76080/R 18,780000,360A0122000 =xOficial 1a paletah
2,82780/R 15,710000,180A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,58860 9,58860
Materials:

1,300030,1300010,0002B0FA12A0 =xTotxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la
norma UNE-EN 771-1

u

0,7640390,956330,0084D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

m3

Subtotal... 2,06406 2,06406
Altres:

% 0,143839,588671,50A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,14383 0,14383

COST DIRECTE 11,79649
0,00%DESPESES INDIRECTES

11,79649COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,76m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedraE9Z2A100 Rend.: 1,000P- 82
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
5,25840/R 18,780000,280A0128000 =xOficial 1a polidorh
0,78550/R 15,710000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,04390 6,04390
Maquinària:

0,41400/R 2,070000,200C2007000 =xPolidorah
0,20760/R 1,730000,120C2009000 =xAbrillantadorah

Subtotal... 0,62160 0,62160
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0,090661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,75616
0,00%DESPESES INDIRECTES

6,75616COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.760,31ut Sistema de connexió i comptatge per a district heating
d'aigua freda i calenta, inclou vàlvules de tall, filtres d'aigua,
comptadors de quilocalories, transmisió de dades i tots els
elements necessaris segons necessitats de l'edfici.
Completament instal·lat.

EAAA01A Rend.: 1,000P- 83

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

71,48881/R 19,130003,737A0122 =xOficial 1ª calefactorh
64,23903/R 17,190003,737A0132 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 135,72784 135,72784
Materials:

1.624,580001.624,580001,000BAAA1A =xSistema de connexió i comptatge per aigua freda i calentaut

Subtotal... 1.624,58000 1.624,58000

COST DIRECTE 1.760,30784
0,00%DESPESES INDIRECTES

1.760,30784COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.260,02u A03 - Tancament d'alumini lacat color a definir per la DF amb
trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de
base, amb quatre fulles batents amb obertura de 180º cada
una, per a un buit d'obra aproximat de 350x300 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, inclòs el vidre 6+6/14/5+5 amb càmara
d'aire 10% aire i 90% argó cumplint les següents condicions
com a mínim: U: 1,1, Transmitància lluminosa 50%, factor
solar menor a 35 i baix emisiu.

EAF7E923 Rend.: 1,000P- 84

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,58000/R 19,400000,700A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,50200/R 16,680000,150A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 16,08200 16,08200
Materials:

1,8688011,680000,160B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

dm3

4,540809,460000,480B7J50090 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

dm3
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2.237,12500178,9700012,500BAF3E49D =xBalconera d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont

tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues
fulles batents, per a un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de
superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

m2

Subtotal... 2.243,53460 2.243,53460
Altres:

% 0,4020516,082002,50A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,40205 0,40205

COST DIRECTE 2.260,01865
0,00%DESPESES INDIRECTES

2.260,01865COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €227,30u Formació de marc d'alumini de mides 150x100cm amb vidre
retro il·luminat amb vidre mate de 5+5mm col·locat en paret.

EAF7E955 Rend.: 1,000P- 85

 €1.984,82u Formació de marc d'acer inoxidable de mides 400x450cm
amb perfil U 100x40mm i tub estructural vertical 60x30x5mm
en laterals i vidre 6+6mm amb doble capa de butil.

EAF7E974 Rend.: 1,000P- 86

 €869,42u A05 - Tancament d'alumini lacat color a definir per la DF amb
trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de
base, amb una fulla batent i fixe vidriera lateral per a un buit
d'obra aproximat de 215x220 cm, elaborada amb perfils de
preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
inclòs el vidre 6+6/14/5+5 amb càmara d'aire 10% aire i 90%
argó cumplint les següents condicions com a mínim: U: 1,1,
Transmitància lluminosa 50%, factor solar menor a 35 i baix
emisiu. Inclosa la obertura amb pany elèctric i sensor
d'obertura de porta connectat a l'alarma.

EAF7E985 Rend.: 1,000P- 87

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,58000/R 19,400000,700A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,50200/R 16,680000,150A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 16,08200 16,08200
Materials:

1,8688011,680000,160B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

dm3

4,540809,460000,480B7J50090 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

dm3
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846,52810178,970004,730BAF3E49D =xBalconera d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont

tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues
fulles batents, per a un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de
superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

m2

Subtotal... 852,93770 852,93770
Altres:

% 0,4020516,082002,50A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,40205 0,40205

COST DIRECTE 869,42175
0,00%DESPESES INDIRECTES

869,42175COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €59,27u Tancaporta aeri tipus CT2500 de TESA, sense retenció,
acabat platejat, col·locat.

EAMWX001 Rend.: 1,000P- 88

 €385,70u F01 - Fusteria interior d'una fulla batent per a una llum de
pas de 80x213cm. Fulla de 40 mm de gruix, amb estructura
interior d'enllatat de fusta de Pi, amb llates de 30x30 mm,
col.locades cada 30 cm i fixades mecànicament i acabada
exteriorment a les dues cares amb tauler aglomerat de fibres
de fusta i resines sintètiques d'alta densitat DM hidrófug de
5mm de gruix , acabat a la cara vista i als cantells amb
laminat estratificat postformat HPL de FORMICA, col.locat
adherit sobre l'enllatat (inclós cantejats laterals) i amb el perfil
de la porta retallat per a garantir que la porta un cop tancada
quedi enrasada amb el parament. Bastiment format per
peces de fusta de Pi amb acabat DM per la part vista, inclos
guarnits necessaris amb tauler de DM hidrófug de 5mm
acabats a la cara vista i als cantells amb laminat estratificat
postformat HPL de FORMICA. Inclou: pany embutit (serie
2030), cilindre (sistema TE-6 de perfil europeu), recarg per a
mestrejament de cilindres per grups i amb clau gran maestra,
joc de manetes d'acer inoxidable AISI 304 (tipus SENA) amb
placa quadrada de 180x180mm, i topall, tot de la casa TESA.
Element totalment acabat segons plànols de fusteria i
col·locat.

EAQDUX02 Rend.: 1,000P- 89
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 €462,69u F03 - Fusteria interior d'una fulla corredissa per a una llum de
pas de 90x213cm. Fulla de 40 mm de gruix, amb estructura
interior de enllatat de fusta de Pi, amb llates de 30x30 mm,
col.locades cada 30 cm i fixades mecànicament i acabada
exteriorment a les dues cares amb tauler aglomerat de fibres
de fusta i resines sintètiques d'alta densitat DM hidrófug de
5mm de gruix , acabat a la cara vista i als cantells amb
laminat estratificat postformat HPL de FORMICA col.locat
adherit sobre l'enllatat (inclós cantejats laterals). Bastiment
per porta corredissa format per peces de fusta de Pi amb
acabat DM per la part vista, inclos guarnits necessaris amb
tauler de DM hidrófug de 5mm acabats a la cara vista i als
cantells amb laminat estratificat postformat HPL de
FORMICA. Inclou: pany embutit (serie 2030), cilindre
(sistema TE-6 de perfil europeu), recarg per a mestrejament
de cilindres per grups i amb clau gran maestra, joc de
tiradors d'acer inoxidable AISI 304 (tipus SENA) amb placa
quadrada de 180x180mm tot de la casa TESA i guia per a
porta corredera tipus KLEIN SLID-90.
Element totalment acabat segons plànols de fusteria i
col·locat.

EAQDUX06 Rend.: 1,000P- 90

 €533,73u F02 - Fusteria interior per un buit d'obra de 160x233m,
formada per conjunt d'una fulla batent de100x233cm i tarja
lateral batent de 60x233cm. Fulla de 40 mm de gruix, amb
estructura interior de enllatat de fusta de Pi, amb llates de
30x30 mm, col.locades cada 30 cm i fixades mecànicament i
acabada exteriorment a les dues cares amb tauler aglomerat
de fibres de fusta i resines sintètiques d'alta densitat DM
hidrófug de 5mm de gruix , acabat a la cara vista i als
cantells amb laminat estratificat postformat HPL de
FORMICA, col.locat adherit sobre l'enllatat (inclós cantejats
laterals) i amb el perfil de la porta retallat per a garantir que la
porta un cop tancada quedi enrasada amb el parament.
Tarjes de vidre formades per vidre laminar de seguretat de
dues llunes incolores de 4+4 mm de gruix, amb classificació
de resistència a l'impacte manual nivell A, unides amb butiral
transparent, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta.
Bastiment format per peces de fusta de Pi amb acabat DM
per la part vista, inclos guarnits necessaris amb tauler de DM
hidrófug de 5mm acabats a la cara vista i als cantells amb
laminat estratificat postformat HPL de FORMICA. Inclou:
pany embutit (serie 2030), cilindre (sistema TE-6 de perfil
europeu), recarg per a mestrejament de cilindres per grups i
amb clau gran maestra, joc de manetes d'acer inoxidable
AISI 304 (tipus SENA) amb placa quadrada de 180x180mm, i
topall, tot de la casa TESA. 
Element totalment acabat segons plànols de fusteria i
col·locat.

EAQDUX08 Rend.: 1,000P- 91
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 €415,09u F07 - Fusteria interior per un buit d'obra de 160x213m,
formada per conjunt d'una fulla batent de100x213cm i tarja
lateral batent de 60x213cm. Fulla de 40 mm de gruix, amb
estructura interior de enllatat de fusta de Pi, amb llates de
30x30 mm, col.locades cada 30 cm i fixades mecànicament i
acabada exteriorment a les dues cares amb tauler aglomerat
de fibres de fusta i resines sintètiques d'alta densitat DM
hidrófug de 5mm de gruix , acabat a la cara vista i als
cantells amb laminat estratificat postformat HPL de
FORMICA, col.locat adherit sobre l'enllatat (inclós cantejats
laterals) i amb el perfil de la porta retallat per a garantir que la
porta un cop tancada quedi enrasada amb el parament.
Tarjes de vidre formades per vidre laminar de seguretat de
dues llunes incolores de 4+4 mm de gruix, amb classificació
de resistència a l'impacte manual nivell A, unides amb butiral
transparent, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta.
Bastiment format per peces de fusta de Pi amb acabat DM
per la part vista, inclos guarnits necessaris amb tauler de DM
hidrófug de 5mm acabats a la cara vista i als cantells amb
laminat estratificat postformat HPL de FORMICA. Inclou:
pany embutit (serie 2030), cilindre (sistema TE-6 de perfil
europeu), recarg per a mestrejament de cilindres per grups i
amb clau gran maestra, joc de manetes d'acer inoxidable
AISI 304 (tipus SENA) amb placa quadrada de 180x180mm, i
topall, tot de la casa TESA. 
Element totalment acabat segons plànols de fusteria i
col·locat.

EAQDUX09 Rend.: 1,000P- 92

 €479,19u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dos fulles batents, per
a una llum de pas de 80+80x210 cm, preu superior amb
tanca antipànic, col·locada. Inclou pany embutit (sèrie 2030),
cilindre (sistema TE-6 de perfil europeu), recarg per a
mestrejament de cilindres per grups i amb clau gran maestra,
joc de manetes d'acer inoxidable AISI 304 (tipus Sena) amb
placa quadrada de 180x180mm i topall de la casa Tesa.

EASAX012 Rend.: 1,000P- 93

 €291,84u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, d'una fulla batents, per a
una llum de pas de 80x210 cm, preu superior amb tanca
antipànic, col·locada. Inclou pany embutit (sèrie 2030),
cilindre (sistema TE-6 de perfil europeu), recarg per a
mestrejament de cilindres per grups i amb clau gran maestra,
joc de manetes d'acer inoxidable AISI 304 (tipus Sena) amb
placa quadrada de 180x180mm i topall de la casa Tesa.

EASAX017 Rend.: 1,000P- 94
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 €1.011,47ut Aparell autònom partit per a la zona de sala de quadre
general i SAI , condensat per aire, de les següents
característiques:
Unitat interior:
- Potència frigorífica: 4,6 kW
- Cabal d'aire: 200 l/s
Unitat exterior:
- Potència elèctrica consumida: 1,4 kW
- Cabal d'aire: 584 l/s
Marca/model: MITSUBISHI ELECTRIC / PKZ-50VHAL +
comandament a distancia o equivalent.
Completament instal·lat, incloent primera càrrega de fluid
refrigerant i primera càrrega d'oli incongelable a la
temperatura de treball i comandament a distancia.
Segons fitxes tècniques de projecte.

EATC01A1 Rend.: 1,000P- 95

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

40,51734/R 19,130002,118A0122 =xOficial 1ª calefactorh
36,40842/R 17,190002,118A0132 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 76,92576 76,92576
Maquinària:

8,43464/R 35,740000,236C1501 =xCamió grua o cistellh

Subtotal... 8,43464 8,43464
Materials:

922,89000922,890001,000BATC1AA =xAparell autònom partit horitzontal condensat per aire de 4,6
kW de refrigeració.

ut

3,220003,220001,000BAVA1AA =xPrimera càrrega de refrigerant i oli per a aparell autònom de
4,6 kW

ut

Subtotal... 926,11000 926,11000

COST DIRECTE 1.011,47040
0,00%DESPESES INDIRECTES

1.011,47040COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.239,89ut Aparell autònom partit horitzontal per a la zona de sala RACK
, condensat per aire, de les següents característiques:
Unitat interior:
- Potència frigorífica: 7,1 kW
- Cabal d'aire: 367 l/s
Unitat exterior:
- Potència elèctrica consumida: 2,1 kW
- Cabal d'aire: 1000 l/s
Marca/model: MITSUBISHI ELECTRIC / PKZ-71VKAL +
comandament a distancia o equivalent.
Completament instal·lat, incloent primera càrrega de fluid
refrigerant i primera càrrega d'oli incongelable a la
temperatura de treball i comandament a distancia.
Segons fitxes tècniques de projecte.

EATC01B1 Rend.: 1,000P- 96

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

45,03202/R 19,130002,354A0122 =xOficial 1ª calefactorh
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40,46526/R 17,190002,354A0132 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 85,49728 85,49728
Maquinària:

8,43464/R 35,740000,236C1501 =xCamió grua o cistellh

Subtotal... 8,43464 8,43464
Materials:

1.140,990001.140,990001,000BATC1BA =xAparell autònom partit horitzontal condensat per aire de 7,1
kW de refrigeració.

ut

4,970004,970001,000BAVA1BA =xPrimera càrrega de refrigerant i oli per a aparell autònom de
7,1 kW

ut

Subtotal... 1.145,96000 1.145,96000

COST DIRECTE 1.239,89192
0,00%DESPESES INDIRECTES

1.239,89192COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €183,40u Cortina tipus ENROLLABLE ESTANDAR de VEROSOL amb
accionament motoritzat tipus Sonfy i amb teixit metal·litzat de
TREVIRA CS libre de PVC tipus 812 de factor d'obertura 5%
(color gris 998), col·locada amb fixacions mecàniques de
mides 120x360cm amb guies perimetrals.

EAVTX001 Rend.: 1,000P- 97

 €78,63u Motor per a persiana, cortina o tendal enrotllable de fins a 45
kg de massa, per a un eix de 60 mm de diàmetre, col·locat

EAVZ0AL0 Rend.: 1,000P- 98

 €46,65u Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles
batents, amb caixa, amb polsador de desbloqueig, força de
retenció de 1100 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb
placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN
1155, fixat a la paret

EAWS1B30 Rend.: 1,000P- 99

 €11,48m² Conducte rectangular autportant basat en el Sistema
CLIMAVER METAL, construït amb panell de fibra de vidre
d'alta densitat de 25 mm d'espesor amb la cara exterior
recoberta d'una pel·licula d'alumini i amb un teixit de fils de
vidre negre per l'interior de gran absorció acústica i
resistència mecànica tipus CLIMAVER NETO o equivalent,
amb incorporació de perfils tipus Perfiver ´´L´´ enrigidor
d'alumini en aristes longitudinals del conducte i perfils tipus
Perfiver ´´H´´ en registres, amb p.p. d'accessoris, suports i
obertures de servei segons IT1.1.4.3.4 i UNE-ENV 12097.

EBJB21 Rend.: 1,000P- 100

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,79822/R 19,130000,094A0124 =xOficial 1ª muntadorh
1,61586/R 17,190000,094A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,41408 3,41408
Materials:

PROJECTE PER A L´AMPLIACIÓ DE L´ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES DE LA SALUT
TECNOCAMPUS DE MATARÓ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 10/12/2015 96

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
5,160005,160001,000BBJB3 =xPanell de llana de fibra de vidre d'alta densitat de 25 mm

d'espesor amb la cara exterior recoberta d'una pel·lícula
d'alumini i amb un teixit de fils de vidre negre per l'interior de
gran absorció acústica i resistència mecànica tipus
CLIMAVER NETO o equivalent.

m²

2,910002,910001,000BBJB6 =xSuports, accessoris i perfils d'alumini tipus sistema
CLIMAVER METAL per conducte de fibra de vidre recoberta
d'alumini en la cara exterior i de teixit de fils de vidre

rec

Subtotal... 8,07000 8,07000

COST DIRECTE 11,48408
0,00%DESPESES INDIRECTES

11,48408COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €88,29m Barana de vidre laminat amb cantell viselat d'alçada lliure
120cm amb vidre 8+8mm i empotrament de 22cm en U
d'acer galvanitzat formada per xapes de 10mm de gruix,
ancorada amb fixacions mecàniques a estructura mitjançant
tacs químics inclosos tots els mitjans d'elevació i auxiliars.

EB1318A8 Rend.: 1,000P- 101

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,76000/R 19,400000,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,33600/R 16,680000,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 11,09600 11,09600
Materials:

12,920003,230004,000B0A63H00 =xTac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i
femella

u

64,0000064,000001,000BB1318A0 =xBarana vidrem

Subtotal... 76,92000 76,92000
Altres:

% 0,2774011,096002,50A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,27740 0,27740

COST DIRECTE 88,29340
0,00%DESPESES INDIRECTES

88,29340COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,50m Barana d'acer per pintar amb muntants cada 100cm i alçada
120cm en funció de línia de vida per a estructura de religa
per instal·lacions, incloses les soldadures una mà
d'imprimació i dues d'acabat amb esmalt.

EB14A012 Rend.: 1,000P- 102

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,85300/R 18,530000,100A012F000 =xOficial 1a manyàh
1,62600/R 16,260000,100A013F000 =xAjudant manyàh

Subtotal... 3,47900 3,47900
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

20,9300020,930001,000BB14A000 =xPassamà de llautó, inclosos els cargolsm

Subtotal... 20,93000 20,93000
Altres:

% 0,086983,479202,50A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,08698 0,08698

COST DIRECTE 24,49598
0,00%DESPESES INDIRECTES

24,49598COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €45,43m Passamà d'acer inoxidable mate de diàmetre 40mm
connectat a l'obra amb pipetes per la part inferior de tub
inclosos tots els mitjans auxiliars.

EB14A042 Rend.: 1,000P- 103

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,85300/R 18,530000,100A012F000 =xOficial 1a manyàh
1,62600/R 16,260000,100A013F000 =xAjudant manyàh

Subtotal... 3,47900 3,47900
Materials:

41,8600020,930002,000BB14A000 =xPassamà de llautó, inclosos els cargolsm

Subtotal... 41,86000 41,86000
Altres:

% 0,086983,479202,50A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,08698 0,08698

COST DIRECTE 45,42598
0,00%DESPESES INDIRECTES

45,42598COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,89m2 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas
de malla, amb marc de passamà d'acer i platines portants de
20x2 mm, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

EB3M4743 Rend.: 1,000P- 104

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,55900/R 18,530000,300A012F000 =xOficial 1a manyàh
8,13000/R 16,260000,500A013F000 =xAjudant manyàh

Subtotal... 13,68900 13,68900
Materials:

28,5285027,170001,050BB3M4743 =xMalla planxa acer galvanitzat expandit romboidal, d'1 mm de
gruix, amb una àrea perforada de 50 a 60 %, diagonal llarga
de 30 a 40 mm, diagonal curta de 10 a 20 mm i amplària del
nervi d'1 a 1,5 mm

m2
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,470002,470001,000BB3Z0001 =xPart proporcional d'elements de fixació per a malles i teixits

metàl·lics
m2

Subtotal... 30,99850 30,99850
Altres:

% 0,2053413,689331,50A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,20534 0,20534

COST DIRECTE 44,89284
0,00%DESPESES INDIRECTES

44,89284COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €127,33m2 Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, col·locatEB92U200 Rend.: 1,000P- 105
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
10,39840/R 19,400000,536A012M000 =xOficial 1a muntadorh
15,01200/R 16,680000,900A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 25,41040 25,41040
Materials:

101,54000101,540001,000BB92U200 =xVinil autoadhesiu amb diferents pictogramesm2

Subtotal... 101,54000 101,54000
Altres:

% 0,3811625,410671,50A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,38116 0,38116

COST DIRECTE 127,33156
0,00%DESPESES INDIRECTES

127,33156COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €10.345,67ut Unitat tractament d'aire per a la zona aules AU6 i AU7, amb
referència CL04 i CL05, de construcció interior i disposició
horitzontal, execució normal, format per ventilador/s elèctric/s
de tipus plug-fan, i motor de velocitat constant, bateria/es
d'aigua en tub de coure i aletes d'alumini i secció/ns de
filtratge, segons classificació UNE-EN 779 amb prefiltre G4 +
F6 i etapa de filtrat F8, i atenuació acústica en impulsió i/o
retorn mitjançant silenciador/s acoblat/s amb les següents
característiques:
- Cabal de ventilador d'impulsió: 1350 l/s
- Bateria de fred (mínim 6 files): 33 kW
- Bateria de calor (mínim 2 files): 24 kW
- Cabal ventilador de retorn: 1350 l/s
- Secció de recuperació de calor entàlpic (rendiment mínim
65%)
- Secció de freecooling.
- Marca / Model: AIRLAN FMA 060 o equivalent.
(l'equivalència s'efectuarà complint la norma UNE-EN 1886)
Completament instal·lat segons especificacions tècniques.
Incloent lones antivibratòries flexibles en les connexions
d'aire, antivibradors metàl·lics per a suport del climatitzador,
llum interior en els mòduls accesibles (amb alçada >1600
mm), interruptor de tall de corrent del ventilador, cobridor de
politges, presa de terra, malla en les oïdes del ventilador,
malla en la boca d'impulsió del ventilador, així com la resta
dels elements per complir les directrius de seguretat de
màquines 89/392 CEE i les seves modificacions.

EBAB06AC Rend.: 1,000P- 106

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

45,03202/R 19,130002,354A0122 =xOficial 1ª calefactorh
40,46526/R 17,190002,354A0132 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 85,49728 85,49728
Maquinària:

34,29822/R 36,410000,942C1502 =xGrua autopropulsada 12 Th

Subtotal... 34,29822 34,29822
Materials:

10.085,3700010.085,370001,000BBAB6AAAAAAA =xClimatitzador BAF + BAC + REC per a la zona de aire primari
planta baixa, amb referència CL03 , de construcció interior i
disposició horitzontal , execució normal , format per
ventilador/s elèctric/s de tipus centrífug, amb pales de reacció
i motor de velocitat constant, bateria/es d'aigua en tub de
coure i aletes d'alumini i secció/ns de filtratge, amb
classificació segons UNE-EN-779, amb silenciador/s. Cabal
de ventilador d'impulsió: 1900 l/s. Bateria de fred: 77 kW.
Bateria de calor: 62 kW. Cabal ventilador de retorn: 1900 l/s.
Secció de recuperació de calor estàtic.

ut

47,1800047,180001,000BBIB2CA =xConjunt d'amortidors de vibració metàl·lics per suportar
climatitzador CL04 i CL05

ut

45,4800011,370004,000BBICACA =xLones antivibratòries flexibles per a climatitzador CL04 i
CL05

ut

47,8400023,920002,000BSBGACA =xInterruptors - seccionadors principals i d'aturada
d'emergència tripolars en cofre per a ventiladors de 1900 l/s
del climatitzador CL03

ut

Subtotal... 10.225,87000 10.225,87000
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COST DIRECTE 10.345,66550
0,00%DESPESES INDIRECTES

10.345,66550COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14.219,31ut Unitat tractament d'aire per a aire primari, amb referència
CL06, de construcció interior i disposició vertical, execució
normal, format per ventilador/s elèctric/s de tipus plug-fan, i
motor de velocitat constant, bateria/es d'aigua en tub de
coure i aletes d'alumini i secció/ns de filtratge, segons
classificació UNE-EN 779 amb prefiltre G4 + F6 i etapa de
filtrat F8, i atenuació acústica en impulsió i/o retorn
mitjançant silenciador/s acoblat/s amb les següents
característiques:
- Cabal de ventilador d'impulsió: 2000 l/s
- Bateria de fred (mínim 6 files): 25 kW
- Bateria de calor (mínim 2 files): 38 kW
- Cabal ventilador de retorn: 2000 l/s
- Secció de recuperació de calor entàlpic (rendiment mínim
65%)
- Marca / Model: AIRLAN FMA 100 o equivalent.
(l'equivalència s'efectuarà complint la norma UNE-EN 1886)
Completament instal·lat segons especificacions tècniques.
Incloent lones antivibratòries flexibles en les connexions
d'aire, antivibradors metàl·lics per a suport del climatitzador,
llum interior en els mòduls accesibles (amb alçada >1600
mm), interruptor de tall de corrent del ventilador, cobridor de
politges, presa de terra, malla en les oïdes del ventilador,
malla en la boca d'impulsió del ventilador, així com la resta
dels elements per complir les directrius de seguretat de
màquines 89/392 CEE i les seves modificacions.

EBAB06AD Rend.: 1,000P- 107

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,02046/R 19,130000,942A0122 =xOficial 1ª calefactorh
16,19298/R 17,190000,942A0132 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 34,21344 34,21344
Maquinària:

17,14911/R 36,410000,471C1502 =xGrua autopropulsada 12 Th

Subtotal... 17,14911 17,14911
Materials:

14.027,4500014.027,450001,000BBAB6ABAAACA =xClimatitzador BAF + BAC + REC per a la zona de vestuari,
amb referència CL06 , de construcció interior i disposició
vertical , execució normal , format per ventilador/s elèctric/s
de tipus centrífug, amb pales de reacció i motor de velocitat
constant, bateria/es d'aigua en tub de coure i aletes d'alumini
i secció/ns de filtratge, amb classificació segons
UNE-EN-779, amb silenciador/s. Cabal de ventilador
d'impulsió: 460 l/s. Bateria de fred: 19 kW. Bateria de calor:
20,5 kW. Cabal ventilador de retorn: 460 l/s. Secció de
recuperació de calor estàtic.

ut

47,1800047,180001,000BBIB2FA =xConjunt d'amortidors de vibració metàl·lics per suportar
climatitzador CL06

ut

45,4800011,370004,000BBICAFA =xLones antivibratòries flexibles per a climatitzador CL06ut
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47,8400023,920002,000BSBGAFA =xInterruptors - seccionadors principals i d'aturada

d'emergència tripolars en cofre per a ventiladors de 460 l/s
del climatitzador CL06

ut

Subtotal... 14.167,95000 14.167,95000

COST DIRECTE 14.219,31255
0,00%DESPESES INDIRECTES

14.219,31255COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11.314,40ut Unitat tractament d'aire per a la zona de ules AU1 a AU4,
amb referència CL01 i CL02, de construcció interiori
disposició horitzontal, execució normal, format per
ventilador/s elèctric/s de tipus plug-fan, i motor de velocitat
constant, bateria/es d'aigua en tub de coure i aletes d'alumini
i secció/ns de filtratge, segons classificació UNE-EN 779
amb prefiltre G4 + F6 i etapa de filtrat F8, i atenuació
acústica en impulsió, retorn i extracció mitjançant
silenciador/s acoblat/s amb les següents característiques:
- Cabal de ventilador d'impulsió: 1500 l/s
- Bateria de fred (mínim 6 files): 39 kW
- Bateria de calor (mínim 2 files): 28 kW
- Cabal ventilador de retorn: 1500 l/s
- Secció de recuperació de calor entàlpic (rendiment mínim
65%)
- Secció de freecooling
- Marca / Model: AIRLAN FMA 060 o equivalent.
(l'equivalència s'efectuarà complint la norma UNE-EN 1886)
Completament instal·lat segons especificacions
tècniques.Incloent lones antivibratòries flexibles en les
connexions d'aire, antivibradors metàl·lics per a suport del
climatitzador, llum interior en els mòduls accesibles (amb
alçada >1600 mm), interruptor de tall de corrent del
ventilador, cobridor de politges, presa de terra, malla en les
oïdes del ventilador, malla en la boca d'impulsió del
ventilador, així com la resta dels elements per complir les
directrius de seguretat de màquines 89/392 CEE i les seves
modificacions.

EBAB06BA Rend.: 1,000P- 108

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

54,02312/R 19,130002,824A0122 =xOficial 1ª calefactorh
48,54456/R 17,190002,824A0132 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 102,56768 102,56768
Maquinària:

51,44733/R 36,410001,413C1502 =xGrua autopropulsada 12 Th

Subtotal... 51,44733 51,44733
Materials:
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11.019,8800011.019,880001,000BBAB6BAAAAAA =xClimatitzador BAF + BAC + REC per a la zona de ire primari

plantes 1 a 4 zona nord, amb referència CL01 , de
construcció intempèrie i disposició horitzontal , execució
normal , format per ventilador/s elèctric/s de tipus centrífug,
amb pales de reacció i motor de velocitat constant, bateria/es
d'aigua en tub de coure i aletes d'alumini i secció/ns de
filtratge, amb classificació segons UNE-EN-779, amb
silenciador/s. Cabal de ventilador d'impulsió: 3850 l/s. Bateria
de fred: 154 kW. Bateria de calor: 125 kW. Cabal ventilador
de retorn: 3850 l/s. Secció de recuperació de calor estàtic.

ut

47,1800047,180001,000BBIB2AA =xConjunt d'amortidors de vibració metàl·lics per suportar
climatitzador CL01 i CL02

ut

45,4800011,370004,000BBICAAA =xLones antivibratòries flexibles per a climatitzador CL01 i
CL02

ut

47,8400023,920002,000BSBGAAA =xInterruptors - seccionadors principals i d'aturada
d'emergència tripolars en cofre per a ventiladors de 3850 l/s
del climatitzador CL01

ut

Subtotal... 11.160,38000 11.160,38000

COST DIRECTE 11.314,39501
0,00%DESPESES INDIRECTES

11.314,39501COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11.843,83ut Unitat tractament d'aire per a la zona aula AU5 amb
referència CL03, de construcció interiori disposició
horitzontal, execució normal, format per ventilador/s elèctric/s
de tipus plug-fan, i motor de velocitat constant, bateria/es
d'aigua en tub de coure i aletes d'alumini i secció/ns de
filtratge, segons classificació UNE-EN 779 amb prefiltre G4 +
F6 i etapa de filtrat F8, i atenuació acústica en impulsió,
retorn i extracció mitjançant silenciador/s acoblat/s amb les
següents característiques:
- Cabal de ventilador d'impulsió: 1583 l/s
- Bateria de fred (mínim 6 files): 37 kW
- Bateria de calor (mínim 2 files): 28 kW
- Cabal ventilador de retorn: 1583 l/s
- Secció de recuperació de calor entàlpic (rendiment mínim
65%)
- Secció de freecooling
- Marca / Model: AIRLAN FMA 060 o equivalent.
(l'equivalència s'efectuarà complint la norma UNE-EN 1886)
Completament instal·lat segons especificacions tècniques.
Incloent lones antivibratòries flexibles en les connexions
d'aire, antivibradors metàl·lics per a suport del climatitzador,
llum interior en els mòduls accesibles (amb alçada >1600
mm), interruptor de tall de corrent del ventilador, cobridor de
politges, presa de terra, malla en les oïdes del ventilador,
malla en la boca d'impulsió del ventilador, així com la resta
dels elements per complir les directrius de seguretat de
màquines 89/392 CEE i les seves modificacions.

EBAB06BAB Rend.: 1,000P- 109

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

54,02312/R 19,130002,824A0122 =xOficial 1ª calefactorh
48,54456/R 17,190002,824A0132 =xAjudant calefactorh



PROJECTE PER A L´AMPLIACIÓ DE L´ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES DE LA SALUT
TECNOCAMPUS DE MATARÓ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 10/12/2015 103

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 102,56768 102,56768

Maquinària:
51,44733/R 36,410001,413C1502 =xGrua autopropulsada 12 Th

Subtotal... 51,44733 51,44733
Materials:

11.549,3100011.549,310001,000BBAB6BAAAABA =xClimatitzador BAF + BAC + REC per a la zona de ire primari
plantes 1 a 4 zona sud, amb referència CL02 , de construcció
intempèrie i disposició horitzontal , execució normal , format
per ventilador/s elèctric/s de tipus centrífug, amb pales de
reacció i motor de velocitat constant, bateria/es d'aigua en
tub de coure i aletes d'alumini i secció/ns de filtratge, amb
classificació segons UNE-EN-779, amb silenciador/s. Cabal
de ventilador d'impulsió: 3680 l/s. Bateria de fred: 147 kW.
Bateria de calor: 120 kW. Cabal ventilador de retorn: 3680 l/s.
Secció de recuperació de calor estàtic.

ut

47,1800047,180001,000BBIB2BA =xConjunt d'amortidors de vibració metàl·lics per suportar
climatitzador CL03

ut

45,4800011,370004,000BBICABA =xLones antivibratòries flexibles per a climatitzador CL03ut
47,8400023,920002,000BSBGABA =xInterruptors - seccionadors principals i d'aturada

d'emergència tripolars en cofre per a ventiladors de 3680 l/s
del climatitzador CL02

ut

Subtotal... 11.689,81000 11.689,81000

COST DIRECTE 11.843,82501
0,00%DESPESES INDIRECTES

11.843,82501COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €665,96ut Caixa de ventilació formada per ventilador plug-fan, caixa
insonoritzada amb porta de registre, amb comporta de
sobrepressió i potenciòmetre per ajust de cabal, incloent
suportació i fixació, lones antivibratòries en impulsió i retorn,
conjunt d'amortidors de vibració metàl·lics.
Amb les característiques tècniques següents:
- Cabal d'aire: 495 l/s
- Pressió estàtica disponible: 300 Pa
- Potència motor: 0,57 kW
- Pes: 62 kg
- Marca/model: SOLER & PALAU / CVAT/4-3800/355 +
RMT-2.5 + PER355CN o equivalent.
Nivell de potència / pressió sonora, segons fitxes tècniques.
S'inclou alimentació elèctrica composta per cables i
canalització a ventiladori part proporcional de línia des de
quadre de zona, segons projecte i complint amb la legislació
vigent.
Conjunt completament instal·lat i en funcionament, segons
fitxes tècniques i plec d'especificacions tècniques.

EBBA01AABA1 Rend.: 1,000P- 110

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

28,80978/R 19,130001,506A0122 =xOficial 1ª calefactorh
25,88814/R 17,190001,506A0132 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 54,69792 54,69792
Materials:
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11,7900011,790001,000BBIC1A =xJoc de lones antivibratòries per a la presa i descàrrega d'aire

de ventilador.
ut

557,65000557,650001,000BBCE2AA =xCaixa ventilació insonoritzada amb ventilador centrífug per a
un cabal de 495 l/s

ut

9,830009,830001,000BBDD2AA =xSuport per a ventilador de 495 l/s de cabal d'aire.ut
2,900002,900001,000BBIB3AA =xConjunt amortidors metàl·lics per a 62 kg.ut
9,460009,460001,000BBRD2AA =xComporta de sobrepressió per a caixa de ventilació de cabal

495 l/s
ut

19,6300019,630001,000BRFI4A =xAlimentació elèctrica composta per cables i canalització a
ventilador i part proporcional de línia des de quadre elèctric
de zona, segons projecte i complint amb la legislació vigent. 

ut

Subtotal... 611,26000 611,26000

COST DIRECTE 665,95792
0,00%DESPESES INDIRECTES

665,95792COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €673,02ut Fan-coil amb referència FC1A, amb ventilador centrífug de
tres velocitats, amb fusible de protecció, termostat, 2 bateries
per a refrigeració y calefacció, portafiltres amb filtre segons
legislació vigent, de les característiques següents:
- Potència frigorífica sensible: 2,04 kW
- Potència calorífica: 1,69 kW
- Cabal d'aire: 125 l/s (velocitat mitja)
- Nivell de potència / pressió sonora, segons fitxes tècniques.
- Velocitats:1/2/3
Marca/modelo: AIRLAN AERMEC / FCX32POBV o
equivalent.
Incloent desguàs de condensats, amb bomba de
condensats, canonada de polipropilè, sifó, accessoris i
suportació, i conduït a baixant pluvial més proper. La
connexió entre la vàlvula de buidatge i el desguàs es farà de
forma que el pas d'aigua sigui visible.
Suport metàl·lic, conjunt d'amortidors de vibració metàl·lics i
joc de lones antivibratòries a impulsió i retorn d'aire del
fan-coil.
Les vàlvules, accesorios i unions seran del tipus roscades,
embridades o ranurades.
Connexió hidràulica de bateria d'aigua de fred de 15 mm de
diàmetre nominal, incloent:
- 2 Vàlvules de tall de 15 mm de diàmetre nominal.
- 1 Filtre de 15 mm de diàmetre nominal.
- 1 Vàlvula d'equilibrat fabricada en ametal de 15 mm de
diàmetre nominal. Marca/model: TA-STAD o equivalent.
- 1 Vàlvula de seient de 2 vies, de DN 15, dotada d'actuador
tot-res. Marca/model: TAC o equivalent.. A justificar
mitjançant el càlcul d'autoritat del conjunt.
Connexió hidràulica de bateria d'aigua de calor de 15 mm de
diàmetre nominal, incloent:
- 2 Vàlvules de tall de 15 mm de diàmetre nominal.
- 1 Filtre de 15 mm de diàmetre nominal.
- 1 Vàlvula d'equilibrat fabricada en ametal de 15 mm de
diàmetre nominal. Marca/model: TA-STAD o equivalent.
- 1 Vàlvula de seient de 2 vies, de DN 15, dotada d'actuador
tot-res. Marca/model: TAC o equivalent.. A justificar
mitjançant el càlcul d'autoritat del conjunt.
Es justificarà la instal·lació de vàlvula de 3 vies tot-res per a
assegurar un cabal mínim de circulació d'agua que permeti la
suficient refrigeració de la electrobomba.
Part proporcional de canonada amb pintura d'impregnació
antioxidant, accessoris i elements de subjecció, incloent
aïllament i acabat de les mateixes característiques que el
tram de connexió en canonades i vàlvules segons
especificacions de la legislació vigent.
S'inclou alimentació elèctrica composta per cables i
canalització a fan-coil i part proporcional de línia des de
quadre de zona, segons projecte i complint amb la legislació
vigent.
Conjunt completament instal·lat, senyalitzat, equilibrat,
regulat i en funcionament, segons fitxes tècniques d'equips i
plecs d'especificacions tècniques.

EBGF10AAAAB2 Rend.: 1,000P- 111

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

64,12376/R 19,130003,352A0124 =xOficial 1ª muntadorh
57,62088/R 17,190003,352A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 121,74464 121,74464

PROJECTE PER A L´AMPLIACIÓ DE L´ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES DE LA SALUT
TECNOCAMPUS DE MATARÓ
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

15,3400015,340001,000BBGB2B =xSuport metàl·lic per a fan-coilut
49,1900049,190001,000BBGB4B =xBomba de condensats per a fan-coil , incloent sifó i tram

canonada connectada a baixant de pluvial més proper
ut

11,7900011,790001,000BBIC5B =xJoc de lones antivibratòries per a la impulsió i retorn d'aire de
fan-coil.

ut

120,74000120,740001,000BBGA6AB =xFan-coil amb batería frigorífica sensible 2,04 kW i bateria
calorifica de 1,69 kW

ut

14,9400014,940001,000BBGB3AB =xPortafiltres amb junta elàstica per a fan-coil de 2,04 kWut
101,88000101,880001,000BBGC3AB =xVàlvula de seient de 2 vies, DN 15, dotada d'actuador tot-res,

alimentat a 24 V i confirmació d'estat per interruptors fi de
carrera, amb accessoris i senyalitzada

ut

101,88000101,880001,000BBGC4AB =xVàlvula de 2 vies i DN 15 actuador tot-res, amb accessoris i
señalitzada (calor)

ut

1,360001,360001,000BDWACAB =xTram canonada de 15 mm de diàmetre nominal, amb
accessoris, suports i senyalitzada, acabat en alumini en
intempèrie o sales de màquines, incloent beines per a
l'amidament de la temperaturta i vàlvula de buidat

ut

10,2800010,280001,000BDWADAB =xAïllament exterior per a canonades de 15 mm de diàmetre
nominal a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica amb
conductividad i gruix segons legislació vigent, de les
mateixes característiques que la canonada de connexió, amb
accesoris i senyalització.

ut

7,820003,910002,000BDWAEAB =xVàlvula de tall de papallona/bola amb accessoris i
senyalitzada de 15 mm, PN-10

ut

8,570008,570001,000BDWAFAB =xFiltre de 15 mm, amb cos de fosa gris i filtre d'acer inoxidable
i accessoris

ut

18,5700018,570001,000BDWAGAB =xVàlvula d'equilibrat de 15 mm amb accessoris i senyalitzadaut
1,360001,360001,000BDWAIAB =xTram canonada de 15 mm de diàmetre nominal, amb

accessoris, suports i senyalitzada, acabat en alumini en
intempèrie o sales de màquines, incloent beines per a
l'amidament de la temperaturta i vàlvula de buidat

ut

7,820003,910002,000BDWAKAB =xVàlvula de tall de papallona/bola amb accesoris i señalitzada
de 15 mm, PN-10

ut

8,810008,810001,000BDWALAB =xFiltre de 15 mm, amb cos de fosa gris y filtro d'acer
inoxidable i accessoris

ut

18,5700018,570001,000BDWANAB =xVàlvula d'equilibrat de 15 mm amb accessoris i señalitzadaut
10,2800010,280001,000BDWAOAB =xAïllament exterior per a canonades de 15 mm de diàmetre

nominal a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica amb
conductividad i gruix segons legislació vigent, de les
mateixes característiques que la canonada de connexió, amb
accesoris i senyalització.

ut

2,810002,810001,000BFEA9B =xConnexionat elèctric i de control de termòstat a element
controlat.

ut

19,6400019,640001,000BFEADB =xTermostat amb punt de consigna, comandament 3 velocitats i
interruptor aturada/marxa.

ut

19,6300019,630001,000BRFI1B =xAlimentació elèctrica composta per cables i canalització a
fancoil i part proporcional de línia des de quadre eèctric de
zona, segons projecte i complint amb la legislació vigent

ut

Subtotal... 551,28000 551,28000

COST DIRECTE 673,02464
0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
673,02464COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €727,82ut Fan-coil amb referència FC2A, amb ventilador centrífug de
tres velocitats, amb fusible de protecció, termostat, 2 bateries
per a refrigeració y calefacció, portafiltres amb filtre segons
legislació vigent, de les característiques següents:
- Potència frigorífica sensible: 3,44 kW
- Potència calorífica: 2,20 kW
- Cabal d'aire: 185 l/s (velocitat mitja)
- Nivell de potència / pressió sonora, segons fitxes tècniques.
- Velocitats:1/2/3
Marca/modelo: AIRLAN AERMEC / FCX42POBV o
equivalent.
Incloent desguàs de condensats, amb bomba de
condensats, canonada de polipropilè, sifó, accessoris i
suportació, i conduït a baixant pluvial més proper. La
connexió entre la vàlvula de buidatge i el desguàs es farà de
forma que el pas d'aigua sigui visible.
Suport metàl·lic, conjunt d'amortidors de vibració metàl·lics i
joc de lones antivibratòries a impulsió i retorn d'aire del
fan-coil.
Les vàlvules, accesorios i unions seran del tipus roscades,
embridades o ranurades.
Connexió hidràulica de bateria d'aigua de fred de 20 mm de
diàmetre nominal, incloent:
- 2 Vàlvules de tall de 20 mm de diàmetre nominal.
- 1 Filtre de 20 mm de diàmetre nominal.
- 1 Vàlvula d'equilibrat fabricada en ametal de 20 mm de
diàmetre nominal. Marca/model: TA-STAD o equivalent.
- 1 Vàlvula de seient de 2 vies, de DN 20, dotada d'actuador
tot-res. Marca/model: TAC o equivalent.. A justificar
mitjançant el càlcul d'autoritat del conjunt.
Connexió hidràulica de bateria d'aigua de calor de 15 mm de
diàmetre nominal, incloent:
- 2 Vàlvules de tall de 15 mm de diàmetre nominal.
- 1 Filtre de 15 mm de diàmetre nominal.
- 1 Vàlvula d'equilibrat fabricada en ametal de 15 mm de
diàmetre nominal. Marca/model: TA-STAD o equivalent.
- 1 Vàlvula de seient de 2 vies, de DN 15, dotada d'actuador
tot-res. Marca/model: TAC o equivalent.. A justificar
mitjançant el càlcul d'autoritat del conjunt.
Es justificarà la instal·lació de vàlvula de 3 vies tot-res per a
assegurar un cabal mínim de circulació d'agua que permeti la
suficient refrigeració de la electrobomba.
Part proporcional de canonada amb pintura d'impregnació
antioxidant, accessoris i elements de subjecció, incloent
aïllament i acabat de les mateixes característiques que el
tram de connexió en canonades i vàlvules segons
especificacions de la legislació vigent.
S'inclou alimentació elèctrica composta per cables i
canalització a fan-coil i part proporcional de línia des de
quadre de zona, segons projecte i complint amb la legislació
vigent.
Conjunt completament instal·lat, senyalitzat, equilibrat,
regulat i en funcionament, segons fitxes tècniques d'equips i
plecs d'especificacions tècniques.

EBGF10BBAAC1 Rend.: 1,000P- 112

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

75,10438/R 19,130003,926A0124 =xOficial 1ª muntadorh

PROJECTE PER A L´AMPLIACIÓ DE L´ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES DE LA SALUT
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
67,48794/R 17,190003,926A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 142,59232 142,59232
Materials:

15,3400015,340001,000BBGB2C =xSuport metàl·lic per a fan-coilut
49,1900049,190001,000BBGB4C =xBomba de condensats per a fan-coil , incloent sifó i tram

canonada connectada a baixant de pluvial més proper
ut

11,7900011,790001,000BBIC5C =xJoc de lones antivibratòries per a la impulsió i retorn d'aire de
fan-coil.

ut

142,97000142,970001,000BBGA6BB =xFan-coil amb batería frigorífica sensible 3,44 kW i bateria
calorifica de 2,20 kW

ut

14,9400014,940001,000BBGB3BB =xPortafiltres amb junta elàstica per a fan-coil de 3,44 kWut
106,36000106,360001,000BBGC3BB =xVàlvula de seient de 2 vies, DN 20, dotada d'actuador tot-res,

alimentat a 24 V i confirmació d'estat per interruptors fi de
carrera, amb accessoris i senyalitzada

ut

101,88000101,880001,000BBGC4AC =xVàlvula de 2 vies i DN 15 actuador tot-res, amb accessoris i
señalitzada (calor)

ut

1,630001,630001,000BDWACBB =xTram canonada de 20 mm de diàmetre nominal, amb
accessoris, suports i senyalitzada, acabat en alumini en
intempèrie o sales de màquines, incloent beines per a
l'amidament de la temperaturta i vàlvula de buidat

ut

11,3800011,380001,000BDWADBB =xAïllament exterior per a canonades de 20 mm de diàmetre
nominal a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica amb
conductividad i gruix segons legislació vigent, de les
mateixes característiques que la canonada de connexió, amb
accesoris i senyalització.

ut

10,280005,140002,000BDWAEBB =xVàlvula de tall de papallona/bola amb accessoris i
senyalitzada de 20 mm, PN-10

ut

9,780009,780001,000BDWAFBB =xFiltre de 20 mm, amb cos de fosa gris i filtre d'acer inoxidable
i accessoris

ut

20,7700020,770001,000BDWAGBB =xVàlvula d'equilibrat de 20 mm amb accessoris i senyalitzadaut
1,360001,360001,000BDWAIAC =xTram canonada de 15 mm de diàmetre nominal, amb

accessoris, suports i senyalitzada, acabat en alumini en
intempèrie o sales de màquines, incloent beines per a
l'amidament de la temperaturta i vàlvula de buidat

ut

7,820003,910002,000BDWAKAC =xVàlvula de tall de papallona/bola amb accesoris i señalitzada
de 15 mm, PN-10

ut

8,810008,810001,000BDWALAC =xFiltre de 15 mm, amb cos de fosa gris y filtro d'acer
inoxidable i accessoris

ut

18,5700018,570001,000BDWANAC =xVàlvula d'equilibrat de 15 mm amb accessoris i señalitzadaut
10,2800010,280001,000BDWAOAC =xAïllament exterior per a canonades de 15 mm de diàmetre

nominal a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica amb
conductividad i gruix segons legislació vigent, de les
mateixes característiques que la canonada de connexió, amb
accesoris i senyalització.

ut

2,810002,810001,000BFEA9C =xConnexionat elèctric i de control de termòstat a element
controlat.

ut

19,6400019,640001,000BFEADC =xTermostat amb punt de consigna, comandament 3 velocitats i
interruptor aturada/marxa.

ut

19,6300019,630001,000BRFI1C =xAlimentació elèctrica composta per cables i canalització a
fancoil i part proporcional de línia des de quadre eèctric de
zona, segons projecte i complint amb la legislació vigent

ut

Subtotal... 585,23000 585,23000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 727,82232
0,00%DESPESES INDIRECTES

727,82232COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE PER A L´AMPLIACIÓ DE L´ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES DE LA SALUT
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €807,64ut Fan-coil amb referència FC4A, amb ventilador centrífug de
tres velocitats, amb fusible de protecció, termostat, 2 bateries
per a refrigeració y calefacció, portafiltres amb filtre segons
legislació vigent, de les característiques següents:
- Potència frigorífica sensible: 15,5 kW
- Potència calorífica: 18,2 kW
- Cabal d'aire: 630 l/s (velocitat mitja)
- Nivell de potència / pressió sonora, segons fitxes tècniques.
- Velocitats:1/2/3
Marca/modelo: AIRLAN AERMEC / TA24H6 o equivalent.
Incloent desguàs de condensats, amb bomba de
condensats, canonada de polipropilè, sifó, accessoris i
suportació, i conduït a baixant pluvial més proper. La
connexió entre la vàlvula de buidatge i el desguàs es farà de
forma que el pas d'aigua sigui visible.
Suport metàl·lic, conjunt d'amortidors de vibració metàl·lics i
joc de lones antivibratòries a impulsió i retorn d'aire del
fan-coil.
Les vàlvules, accesorios i unions seran del tipus roscades,
embridades o ranurades.
Connexió hidràulica de bateria d'aigua de fred de 25 mm de
diàmetre nominal, incloent:
- 2 Vàlvules de tall de 25 mm de diàmetre nominal.
- 1 Filtre de 25 mm de diàmetre nominal.
- 1 Vàlvula d'equilibrat fabricada en ametal de 25 mm de
diàmetre nominal. Marca/model: TA-STAD o equivalent.
- 1 Vàlvula de seient de 2 vies, de DN 25, dotada d'actuador
tot-res. Marca/model: TAC o equivalent.. A justificar
mitjançant el càlcul d'autoritat del conjunt.
Connexió hidràulica de bateria d'aigua de calor de 15 mm de
diàmetre nominal, incloent:
- 2 Vàlvules de tall de 20 mm de diàmetre nominal.
- 1 Filtre de 20 mm de diàmetre nominal.
- 1 Vàlvula d'equilibrat fabricada en ametal de 20 mm de
diàmetre nominal. Marca/model: TA-STAD o equivalent.
- 1 Vàlvula de seient de 2 vies, de DN 20, dotada d'actuador
tot-res. Marca/model: TAC o equivalent.. A justificar
mitjançant el càlcul d'autoritat del conjunt.
Es justificarà la instal·lació de vàlvula de 3 vies tot-res per a
assegurar un cabal mínim de circulació d'agua que permeti la
suficient refrigeració de la electrobomba.
Part proporcional de canonada amb pintura d'impregnació
antioxidant, accessoris i elements de subjecció, incloent
aïllament i acabat de les mateixes característiques que el
tram de connexió en canonades i vàlvules segons
especificacions de la legislació vigent.
S'inclou alimentació elèctrica composta per cables i
canalització a fan-coil i part proporcional de línia des de
quadre de zona, segons projecte i complint amb la legislació
vigent.
Conjunt completament instal·lat, senyalitzat, equilibrat,
regulat i en funcionament, segons fitxes tècniques d'equips i
plecs d'especificacions tècniques.

EBGF10CCAAB1 Rend.: 1,000P- 113

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

88,62929/R 19,130004,633A0124 =xOficial 1ª muntadorh
79,64127/R 17,190004,633A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 168,27056 168,27056
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
15,3400015,340001,000BBGB2E =xSuport metàl·lic per a fan-coilut
49,1900049,190001,000BBGB4E =xBomba de condensats per a fan-coil , incloent sifó i tram

canonada connectada a baixant de pluvial més proper
ut

11,7900011,790001,000BBIC5E =xJoc de lones antivibratòries per a la impulsió i retorn d'aire de
fan-coil.

ut

167,35000167,350001,000BBGA6DB =xFan-coil amb batería frigorífica sensible 5,12 kW i bateria
calorifica de 3,45 kW

ut

14,9400014,940001,000BBGB3DB =xPortafiltres amb junta elàstica per a fan-coil de 5,12 kWut
106,36000106,360001,000BBGC3BC =xVàlvula de seient de 2 vies, DN 20, dotada d'actuador tot-res,

alimentat a 24 V i confirmació d'estat per interruptors fi de
carrera, amb accessoris i senyalitzada

ut

111,41000111,410001,000BBGC3CB =xVàlvula de seient de 2 vies, DN 25, dotada d'actuador tot-res,
alimentat a 24 V i confirmació d'estat per interruptors fi de
carrera, amb accessoris i senyalitzada

ut

1,630001,630001,000BDWACBC =xTram canonada de 20 mm de diàmetre nominal, amb
accessoris, suports i senyalitzada, acabat en alumini en
intempèrie o sales de màquines, incloent beines per a
l'amidament de la temperaturta i vàlvula de buidat

ut

2,500002,500001,000BDWACCB =xTram canonada de 25 mm de diàmetre nominal, amb
accessoris, suports i senyalitzada, acabat en alumini en
intempèrie o sales de màquines, incloent beines per a
l'amidament de la temperaturta i vàlvula de buidat

ut

11,3800011,380001,000BDWADBC =xAïllament exterior per a canonades de 20 mm de diàmetre
nominal a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica amb
conductividad i gruix segons legislació vigent, de les
mateixes característiques que la canonada de connexió, amb
accesoris i senyalització.

ut

13,4900013,490001,000BDWADCB =xAïllament exterior per a canonades de 25 mm de diàmetre
nominal a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica amb
conductividad i gruix segons legislació vigent, de les
mateixes característiques que la canonada de connexió, amb
accesoris i senyalització.

ut

10,280005,140002,000BDWAEBC =xVàlvula de tall de papallona/bola amb accessoris i
senyalitzada de 20 mm, PN-10

ut

15,600007,800002,000BDWAECB =xVàlvula de tall de papallona/bola amb accessoris i
senyalitzada de 25 mm, PN-10

ut

9,780009,780001,000BDWAFBC =xFiltre de 20 mm, amb cos de fosa gris i filtre d'acer inoxidable
i accessoris

ut

11,4400011,440001,000BDWAFCB =xFiltre de 25 mm, amb cos de fosa gris i filtre d'acer inoxidable
i accessoris

ut

20,7700020,770001,000BDWAGBC =xVàlvula d'equilibrat de 20 mm amb accessoris i senyalitzadaut
24,0400024,040001,000BDWAGCB =xVàlvula d'equilibrat de 25 mm amb accessoris i senyalitzadaut

2,810002,810001,000BFEA9E =xConnexionat elèctric i de control de termòstat a element
controlat.

ut

19,6400019,640001,000BFEADE =xTermostat amb punt de consigna, comandament 3 velocitats i
interruptor aturada/marxa.

ut

19,6300019,630001,000BRFI1E =xAlimentació elèctrica composta per cables i canalització a
fancoil i part proporcional de línia des de quadre eèctric de
zona, segons projecte i complint amb la legislació vigent

ut

Subtotal... 639,37000 639,37000

COST DIRECTE 807,64056
0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
807,64056COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,59m Desguassos per a unitats climatitzador a base de tub de
PVC-U rígid de 50 mm, sifó, accessoris i conduït a baixant
pluvial més pròxim. Completament instal·lat.

EBIE02A Rend.: 1,000P- 114

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,21384/R 19,130000,168A0122 =xOficial 1ª calefactorh
2,88792/R 17,190000,168A0132 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 6,10176 6,10176
Materials:

4,100004,100001,000BBIE1BBA =xTub de PVC-U rígid de 32 de diàmetre per a desguàs de
recollida de condensats.

m

0,390000,390001,000BBIE2BBA =xSuports, accessoris i sifó de 32 de diàmetre per a desguàs
de recollida de condensats

pp

Subtotal... 4,49000 4,49000

COST DIRECTE 10,59176
0,00%DESPESES INDIRECTES

10,59176COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,91m Desguassos per a unitats fan-coil a base de tub de
polipropilè rígid de 32 mm, sifó, accessoris i conduït a baixant
pluvial més pròxim. Completament instal·lat.

EBIE02B Rend.: 1,000P- 115

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,65042/R 19,130000,034A0122 =xOficial 1ª calefactorh
0,58446/R 17,190000,034A0132 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 1,23488 1,23488
Materials:

2,040002,040001,000BBIE1AB =xTub de polipropilè rígid de 32 de diàmetre per a desguàs de
recollida de condensats.

m

0,640000,640001,000BBIE2AB =xSuports, accessoris i sifó de 32 de diàmetre per a desguàs
de recollida de condensats

pp

Subtotal... 2,68000 2,68000

COST DIRECTE 3,91488
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,91488COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,64ut Suport metàl·lic, per suspendre aparell autònom de 21 kg.
Completament instal·lat.

EBIA01AA Rend.: 1,000P- 116

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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4,51468/R 19,130000,236A0122 =xOficial 1ª calefactorh
4,05684/R 17,190000,236A0132 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 8,57152 8,57152
Materials:

6,070006,070001,000BBIA1AA =xSuport metàl·lic, per a aparell autònom de 21 Kg.ut

Subtotal... 6,07000 6,07000

COST DIRECTE 14,64152
0,00%DESPESES INDIRECTES

14,64152COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,24ut Suport metàl·lic, per suspendre aparell autònom de 67 kg.
Completament instal·lat.

EBIA01AB Rend.: 1,000P- 117

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,51468/R 19,130000,236A0122 =xOficial 1ª calefactorh
4,05684/R 17,190000,236A0132 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 8,57152 8,57152
Materials:

18,6700018,670001,000BBIA1AB =xSuport metàl·lic, per a aparell autònom de 67 Kg.ut

Subtotal... 18,67000 18,67000

COST DIRECTE 27,24152
0,00%DESPESES INDIRECTES

27,24152COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,75ut Conjunt d'amortidors de vibració metàl·lic, tipus doble platina
per a aparell autònom de 21 kg. Completament instal·lat.

EBIB01AA1 Rend.: 1,000P- 118

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,35823/R 19,130000,071A0122 =xOficial 1ª calefactorh
1,22049/R 17,190000,071A0132 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 2,57872 2,57872
Materials:

1,170001,170001,000BBIB1AAA =xConjunt amortidors metàl·lics per a aparell autònom de 21
Kg.

ut

Subtotal... 1,17000 1,17000

COST DIRECTE 3,74872
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,74872COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €6,34ut Conjunt d'amortidors de vibració metàl·lic, tipus doble platina
per a aparell autònom de 67 kg. Completament instal·lat.

EBIB01AB1 Rend.: 1,000P- 119

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,35823/R 19,130000,071A0122 =xOficial 1ª calefactorh
1,22049/R 17,190000,071A0132 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 2,57872 2,57872
Materials:

3,760003,760001,000BBIB1ABA =xConjunt amortidors metàl·lics per a aparell autònom de 67
Kg.

ut

Subtotal... 3,76000 3,76000

COST DIRECTE 6,33872
0,00%DESPESES INDIRECTES

6,33872COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,48ut Conjunt d'amortidors de vibració metàl·lic, tipus doble platina
per a fan-coil de 34 kg. Completament instal·lat.

EBIB01FA1 Rend.: 1,000P- 120

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,35823/R 19,130000,071A0122 =xOficial 1ª calefactorh
1,22049/R 17,190000,071A0132 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 2,57872 2,57872
Materials:

1,900001,900001,000BBIB1FAA =xConjunt amortidors metàl·lics per a fan-coil de 34 Kg.ut

Subtotal... 1,90000 1,90000

COST DIRECTE 4,47872
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,47872COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,77m Desguassos per a unitats fan-coil a base de tub de
polipropilè rígid de 16 mm, sifó, accessoris i conduït a baixant
pluvial més pròxim. Completament instal·lat.

EBIE02AAA Rend.: 1,000P- 121

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,89911/R 19,130000,047A0122 =xOficial 1ª calefactorh
0,80793/R 17,190000,047A0132 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 1,70704 1,70704
Materials:

2,340002,340001,000BBIE1AA =xTub de polipropilè rígid de 16 de diàmetre per a desguàs de
recollida de condensats.

m
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0,720000,720001,000BBIE2AA =xSuports, accessoris i sifó de 16 de diàmetre per a desguàs

de recollida de condensats
pp

Subtotal... 3,06000 3,06000

COST DIRECTE 4,76704
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,76704COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,39m Desguassos per a unitats climatitzador a base de tub de
polipropilè rígid de 32 mm, sifó, accessoris i conduït a baixant
pluvial més pròxim. Completament instal·lat.

EBIE02ABA Rend.: 1,000P- 122

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,89911/R 19,130000,047A0122 =xOficial 1ª calefactorh
0,80793/R 17,190000,047A0132 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 1,70704 1,70704
Materials:

2,040002,040001,000BBIE1AB =xTub de polipropilè rígid de 32 de diàmetre per a desguàs de
recollida de condensats.

m

0,640000,640001,000BBIE2AB =xSuports, accessoris i sifó de 32 de diàmetre per a desguàs
de recollida de condensats

pp

Subtotal... 2,68000 2,68000

COST DIRECTE 4,38704
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,38704COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,77m Desguassos per a unitats autònoms a base de tub de
polipropilè rígid de 16 mm, sifó, accessoris i conduït a baixant
pluvial més pròxim. Completament instal·lat.

EBIE02AAA1 Rend.: 1,000P- 123

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,89911/R 19,130000,047A0122 =xOficial 1ª calefactorh
0,80793/R 17,190000,047A0132 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 1,70704 1,70704
Materials:

2,340002,340001,000BBIE1AAA =xTub de polipropilè rígid de 16 de diàmetre per a desguàs de
recollida de condensats.

m

0,720000,720001,000BBIE2AAA =xSuports, accessoris i sifó de 16 de diàmetre per a desguàs
de recollida de condensats

pp

Subtotal... 3,06000 3,06000

COST DIRECTE 4,76704
0,00%DESPESES INDIRECTES
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4,76704COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,17m Conducte circular flexible, absorbent acústic, de 125 mm de
diàmetre, construït amb manta de fibra de vidre de 40 mm de
gruix, ànima d'acer en espiral i recobriment en llàmina
d'alumini reformat, amb p.p. d'accessoris i suports.
Completament instal·lat.

EBKB20B Rend.: 1,000P- 124

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,23821/R 19,130000,117A0122 =xOficial 1ª calefactorh
2,01123/R 17,190000,117A0132 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 4,24944 4,24944
Materials:

5,710005,710001,000BBKB4B =xConducte circular flexible, absorbent acústic, aïllat de 125
mm de diàmetre.

m

2,210002,210001,000BBKB6B =xSuports i connexions amb brides per a conducte circular
flexible, absorbent acústic de 125 mm de diàmetre.

pp

Subtotal... 7,92000 7,92000

COST DIRECTE 12,16944
0,00%DESPESES INDIRECTES

12,16944COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,11m Conducte circular flexible, absorbent acústic, de 200 mm de
diàmetre, construït amb manta de fibra de vidre de 40 mm de
gruix, ànima d'acer en espiral i recobriment en llàmina
d'alumini reformat, amb p.p. d'accessoris i suports.
Completament instal·lat.

EBKB20E Rend.: 1,000P- 125

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,17558/R 19,130000,166A0122 =xOficial 1ª calefactorh
2,85354/R 17,190000,166A0132 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 6,02912 6,02912
Materials:

11,2900011,290001,000BBKB4E =xConducte circular flexible, absorbent acústic, aïllat de 200
mm de diàmetre.

m

3,790003,790001,000BBKB6E =xSuports i connexions amb brides per a conducte circular
flexible, absorbent acústic de 200 mm de diàmetre.

pp

Subtotal... 15,08000 15,08000

COST DIRECTE 21,10912
0,00%DESPESES INDIRECTES

21,10912COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €24,06m Conducte circular flexible, absorbent acústic, de 250 mm de
diàmetre, construït amb manta de fibra de vidre de 40 mm de
gruix, ànima d'acer en espiral i recobriment en llàmina
d'alumini reformat, amb p.p. d'accessoris i suports.
Completament instal·lat.

EBKB20F Rend.: 1,000P- 126

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,17558/R 19,130000,166A0122 =xOficial 1ª calefactorh
2,85354/R 17,190000,166A0132 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 6,02912 6,02912
Materials:

13,9900013,990001,000BBKB4F =xConducte circular flexible, absorbent acústic, aïllat de 250
mm de diàmetre.

m

4,040004,040001,000BBKB6F =xSuports i connexions amb brides per a conducte circular
flexible, absorbent acústic de 250 mm de diàmetre.

pp

Subtotal... 18,03000 18,03000

COST DIRECTE 24,05912
0,00%DESPESES INDIRECTES

24,05912COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,12m Conducte circular flexible, absorbent acústic, de 160 mm de
diàmetre, construït amb manta de fibra de vidre de 40 mm de
gruix, ànima d'acer en espiral i recobriment en llàmina
d'alumini reformat, amb p.p. d'accessoris i suports.
Completament instal·lat.

EBKB20C1 Rend.: 1,000P- 127

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,23821/R 19,130000,117A0122 =xOficial 1ª calefactorh
2,01123/R 17,190000,117A0132 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 4,24944 4,24944
Materials:

7,380007,380001,000BBKB4CA =xConducte circular flexible, absorbent acústic, aïllat de 150
mm de diàmetre.

m

2,490002,490001,000BBKB6CA =xSuports i connexions amb brides per a conducte circular
flexible, absorbent acústic de 150 mm de diàmetre.

pp

Subtotal... 9,87000 9,87000

COST DIRECTE 14,11944
0,00%DESPESES INDIRECTES

14,11944COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €46,26ut Difusor lineal de impulsió amb referència DL01, construït en
alumini, de 1 víes i 1050 mm de longitut, amb plenum de
connexió aïllat interiorment amb escuma elastomèrica,
acabat lacat, per a volum constant, amb tots els seus
elements de fixació. Completament instal·lat. Marca/model:
TROX / VSD35S-1-AK-M/1050 o equivalent.
Segons fitxes tècniques de projecte.

EBLC1AADBAA Rend.: 1,000P- 128

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,79822/R 19,130000,094A0122 =xOficial 1ª calefactorh
1,61586/R 17,190000,094A0132 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 3,41408 3,41408
Materials:

42,8500042,850001,000BBLC1AADA =xDifusor lineal de impulsió amb referència dl01, 1 vies i 1050
mm amb plenum de connexió aïllat interiorment amb escuma
elastomèr

ut

Subtotal... 42,85000 42,85000

COST DIRECTE 46,26408
0,00%DESPESES INDIRECTES

46,26408COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €62,43ut Difusor d'impulsió de tipus rotacional, construït en alumini i
de 500 mm de tamany, amb plenum de connexió, regulació
de cabal i punt de medició, acabat pintat , amb tots els seus
elements de fixació. Completament instal·lat. Marca/model:
TROX VDW-Q-Z-H-MN/500x24 o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.

EBLD01DA Rend.: 1,000P- 129

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,21384/R 19,130000,168A0122 =xOficial 1ª calefactorh
2,88792/R 17,190000,168A0132 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 6,10176 6,10176
Materials:

32,6200032,620001,000BBLD1D =xDifusor rotacional de 500 mm de tamany.ut
23,7100023,710001,000BBLD4D =xPlenum de connexió i regulació de cabal i punt de medició

per a difusor tipus rotacional de 500 mm de tamany
ut

Subtotal... 56,33000 56,33000

COST DIRECTE 62,43176
0,00%DESPESES INDIRECTES

62,43176COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €74,41ut Difusor d'impulsió de tipus rotacional, construït en alumini i
de 600 mm de tamany, amb plenum de connexió, regulació
de cabal i punt de medició, acabat pintat , amb tots els seus
elements de fixació. Completament instal·lat. Marca/model:
TROX VDW-Q-Z-H-MN/600x24 o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.

EBLD01EA Rend.: 1,000P- 130

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,99293/R 19,130000,261A0122 =xOficial 1ª calefactorh
4,48659/R 17,190000,261A0132 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 9,47952 9,47952
Materials:

38,4500038,450001,000BBLD1E =xDifusor rotacional de 600 mm de tamany.ut
26,4800026,480001,000BBLD4E =xPlenum de connexió i regulació de cabal i punt de medició

per a difusor tipus rotacional de 600 mm de tamany
ut

Subtotal... 64,93000 64,93000

COST DIRECTE 74,40952
0,00%DESPESES INDIRECTES

74,40952COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €74,41ut Difusor d'impulsió de tipus rotacional, construït en alumini i
de 600 mm de tamany, amb plenum de connexió, regulació
de cabal i punt de medició, acabat pintat , amb tots els seus
elements de fixació. Completament instal·lat. Marca/model:
TROX VDW-Q-Z-H-MN/600x48 o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.

EBLD01EB Rend.: 1,000P- 131

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,99293/R 19,130000,261A0122 =xOficial 1ª calefactorh
4,48659/R 17,190000,261A0132 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 9,47952 9,47952
Materials:

38,4500038,450001,000BBLD1EA =xDifusor rotacional de 600 mm de tamany.ut
26,4800026,480001,000BBLD4EA =xPlenum de connexió i regulació de cabal i punt de medició

per a difusor tipus rotacional de 600 mm de tamany
ut

Subtotal... 64,93000 64,93000

COST DIRECTE 74,40952
0,00%DESPESES INDIRECTES

74,40952COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €12,17ut Reixa de impulsió / retorn / extracció / decorativa amb
referència RI01 / RR01 / RE01 / RD01, construïda en alumini,
de 225 x 125 mm, amb lamel·les horitzontals ajustables
individualment, rectificador d'aire, regulació de cabal i
premarc, acabat lacat/pintat/anoditzat , amb tots els seus
elements de fixació. Completament instal·lat. Marca/model:
TROX / AT-AG/225x125 o equivalent.
Segons fitxes tècniques de projecte.

EBNB10A Rend.: 1,000P- 132

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,69733/R 19,130000,141A0122 =xOficial 1ª calefactorh
2,42379/R 17,190000,141A0132 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 5,12112 5,12112
Materials:

1,220001,220001,000BBNA3A =xRectificador per a reixa de impulsió / retorn / extracció /
decorativa amb referència RI01 / RR01 / RE01 / RD01 de
225 x 125 mm

ut

3,940003,940001,000BBNB6A =xReixeta de impulsió / retorn / extracció / decorativa amb
referència RI01 / RR01 / RE01 / RD01 de 225 x 125 mm
lamel·les horitzo

ut

1,890001,890001,000BBNB7A =xRegulació de cabal per a reixeta de impulsió / retorn /
extracció / decorativa amb referència RI01 / RR01 / RE01 /
RD01 de 225 x

ut

Subtotal... 7,05000 7,05000

COST DIRECTE 12,17112
0,00%DESPESES INDIRECTES

12,17112COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,58ut Reixa de impulsió / retorn / extracció / decorativa amb
referència RI02 / RR02 / RE02 / RD02, construïda en alumini,
de 525 x 125 mm, amb lamel·les horitzontals ajustables
individualment, rectificador d'aire, regulació de cabal i
premarc, acabat lacat/pintat/anoditzat , amb tots els seus
elements de fixació. Completament instal·lat. Marca/model:
TROX / AT-AG/525x125 o equivalent.
Segons fitxes tècniques de projecte.

EBNB10B Rend.: 1,000P- 133

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,69733/R 19,130000,141A0122 =xOficial 1ª calefactorh
2,42379/R 17,190000,141A0132 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 5,12112 5,12112
Materials:

2,850002,850001,000BBNA3B =xRectificador per a reixa de impulsió / retorn / extracció /
decorativa amb referència RI02 / RR02 / RE02 / RD02 de
525 x 125 mm

ut

9,200009,200001,000BBNB6B =xReixeta de impulsió / retorn / extracció / decorativa amb
referència RI02 / RR02 / RE02 / RD02 de 525 x 125 mm
lamel·les horitzo

ut
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4,410004,410001,000BBNB7B =xRegulació de cabal per a reixeta de impulsió / retorn /

extracció / decorativa amb referència RI02 / RR02 / RE02 /
RD02 de 525 x

ut

Subtotal... 16,46000 16,46000

COST DIRECTE 21,58112
0,00%DESPESES INDIRECTES

21,58112COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,70ut Reixa de impulsió / retorn / extracció / decorativa amb
referència RI03 / RR03 / RE03 / RD03, construïda en alumini,
de 825 x 125 mm, amb lamel·les horitzontals ajustables
individualment, rectificador d'aire, regulació de cabal i
premarc, acabat lacat/pintat/anoditzat , amb tots els seus
elements de fixació. Completament instal·lat. Marca/model:
TROX / AT-AG/825x125 o equivalent.
Segons fitxes tècniques de projecte.

EBNB10C Rend.: 1,000P- 134

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,61557/R 19,130000,189A0122 =xOficial 1ª calefactorh
3,24891/R 17,190000,189A0132 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 6,86448 6,86448
Materials:

4,470004,470001,000BBNA3C =xRectificador per a reixa de impulsió / retorn / extracció /
decorativa amb referència RI03 / RR03 / RE03 / RD03 de
825 x 125 mm

ut

14,4400014,440001,000BBNB6C =xReixeta de impulsió / retorn / extracció / decorativa amb
referència RI03 / RR03 / RE03 / RD03 de 825 x 125 mm
lamel·les horitzo

ut

6,930006,930001,000BBNB7C =xRegulació de cabal per a reixeta de impulsió / retorn /
extracció / decorativa amb referència RI03 / RR03 / RE03 /
RD03 de 825 x

ut

Subtotal... 25,84000 25,84000

COST DIRECTE 32,70448
0,00%DESPESES INDIRECTES

32,70448COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €45,25ut Reixa de impulsió / retorn / extracció / decorativa amb
referència RI04 / RR04 / RE04 / RD04, construïda en alumini,
de 1225 x 125 mm, amb lamel·les horitzontals ajustables
individualment, rectificador d'aire, regulació de cabal i
premarc, acabat lacat/pintat/anoditzat , amb tots els seus
elements de fixació. Completament instal·lat. Marca/model:
TROX / AT-AG/1225x125 o equivalent.
Segons fitxes tècniques de projecte.

EBNB10D Rend.: 1,000P- 135

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3,61557/R 19,130000,189A0122 =xOficial 1ª calefactorh
3,24891/R 17,190000,189A0132 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 6,86448 6,86448
Materials:

6,650006,650001,000BBNA3D =xRectificador per a reixa de impulsió / retorn / extracció /
decorativa amb referència RI04 / RR04 / RE04 / RD04 de
1225 x 125 mm

ut

21,4500021,450001,000BBNB6D =xReixeta de impulsió / retorn / extracció / decorativa amb
referència RI04 / RR04 / RE04 / RD04 de 1225 x 125 mm
lamel·les horitz

ut

10,2900010,290001,000BBNB7D =xRegulació de cabal per a reixeta de impulsió / retorn /
extracció / decorativa amb referència RI04 / RR04 / RE04 /
RD04 de 1225

ut

Subtotal... 38,39000 38,39000

COST DIRECTE 45,25448
0,00%DESPESES INDIRECTES

45,25448COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €373,72ut Reixa per a presa o descàrrega d'aire exterior con referencia
RA01, construïda en alumini, de 2000 x 1000 mm amb malla
metàl·lica, amb perfil antipluja, amb tots els seus elements de
fixació. Completament instal·lada. Marca/model: TROX /
AWG/2000x1000 o equivalent.
Segons fitxes tècniques de projecte.

EBNC01A Rend.: 1,000P- 136

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,76653/R 19,130000,981A0122 =xOficial 1ª calefactorh
16,86339/R 17,190000,981A0132 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 35,62992 35,62992
Materials:

338,09000338,090001,000BBNC3A =xReixeta per a presa o descàrrega d'aire exterior amb
referència RA01 de 2000 x 1000 mm.

ut

Subtotal... 338,09000 338,09000

COST DIRECTE 373,71992
0,00%DESPESES INDIRECTES

373,71992COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €264,17ut Regulador de cabal CV13 de 160 mm de diàmetre, amb
actuador elèctric a 24 V amb tancament total, amb totos els
seus elements de fixació. Completament instal·lat.
Marca/modelo: TROX TVR-160/00/LL5 + D o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.

EBQB01DA3 Rend.: 1,000P- 137

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,57024/R 19,130000,448A0122 =xOficial 1ª calefactorh
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
8,33715/R 17,190000,485A0132 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 16,90739 16,90739
Materials:

55,1000055,100001,000BBQBCDC =xRegulador de caudal de 160 mm de diámetre, amb actuador
elèctric a 24 V

ut

192,16000192,160001,000BBQBDEF =xActuador elèctric a 24 V, per a regulador de cabal de $A mm
de diàmetre.

ut

Subtotal... 247,26000 247,26000

COST DIRECTE 264,16739
0,00%DESPESES INDIRECTES

264,16739COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €281,96ut Regulador de cabal CV16 de 315 mm de diàmetre, amb
actuador elèctric a 24 V amb tancament total, amb totos els
seus elements de fixació. Completament instal·lat.
Marca/modelo: TROX TVR-315/00/LL5 + D o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.

EBQB01GA3 Rend.: 1,000P- 138

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,71280/R 19,130000,560A0122 =xOficial 1ª calefactorh
10,27962/R 17,190000,598A0132 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 20,99242 20,99242
Materials:

59,9200059,920001,000BBQBCGC =xRegulador de caudal de 315 mm de diámetre, amb actuador
elèctric a 24 V

ut

201,05000201,050001,000BBQBDEI =xActuador elèctric a 24 V, per a regulador de cabal de $A mm
de diàmetre.

ut

Subtotal... 260,97000 260,97000

COST DIRECTE 281,96242
0,00%DESPESES INDIRECTES

281,96242COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €293,06ut Regulador de cabal CV17 de 400 mm de diàmetre, amb
actuador elèctric a 24 V amb tancament total, amb totos els
seus elements de fixació. Completament instal·lat.
Marca/modelo: TROX TVR-400/00/LL5 +D o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte.

EBQB01HA3 Rend.: 1,000P- 139

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,71280/R 19,130000,560A0122 =xOficial 1ª calefactorh
10,27962/R 17,190000,598A0132 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 20,99242 20,99242
Materials:

PROJECTE PER A L´AMPLIACIÓ DE L´ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES DE LA SALUT
TECNOCAMPUS DE MATARÓ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 10/12/2015 124

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
81,3100081,310001,000BBQBCHC =xRegulador de cabal CV17 de 400 mm de diámetre, amb

actuador elèctric a 24 V
ut

190,76000190,760001,000BBQBDEJ =xActuador elèctric a 24 V, per a regulador de cabal de $A mm
de diàmetre.

ut

Subtotal... 272,07000 272,07000

COST DIRECTE 293,06242
0,00%DESPESES INDIRECTES

293,06242COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €65,08m2 Vidre imprès incolor trempat de 9 a 11 mm de gruix, col·locat
amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

EC14AB04 Rend.: 1,000P- 140

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,87000/R 17,740000,500A012E000 =xOficial 1a vidrierh

Subtotal... 8,87000 8,87000
Materials:

56,0800056,080001,000BC14AB00 =xVidre imprès incolor trempat de gruix 9 a 11 mmm2

Subtotal... 56,08000 56,08000
Altres:

% 0,133058,870001,50A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,13305 0,13305

COST DIRECTE 65,08305
0,00%DESPESES INDIRECTES

65,08305COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €90,91m2 Vidre aïllant d'una lluna de baixa emissivitat i un vidre
laminar, amb vidre interior de baixa emissivitat de 6+6 mm de
gruix, cambra d'aire amb argon de 14 mm i vidre exterior
laminar de seguretat incolor de 5+5 mm de gruix amb 1
butiral transparent, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta,
acer o alumini factor solar total inferior a 35

EC1FQE87 Rend.: 1,000P- 141

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,64400/R 17,740000,600A012E000 =xOficial 1a vidrierh

Subtotal... 10,64400 10,64400
Materials:

80,1100080,110001,000BC1FAE21 =xVidre aïllant d'una lluna de baixa emissivitat i un vidre
laminar, amb vidre interior de baixa emissivitat de 8 mm de
gruix, cambra d'aire de 8 mm i vidre exterior laminar de
seguretat incolor de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral
transparent

m2

Subtotal... 80,11000 80,11000
Altres:
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
% 0,1596610,644001,50A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,15966 0,15966

COST DIRECTE 90,91366
0,00%DESPESES INDIRECTES

90,91366COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €126,68m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat
mecànicament sobre el parament. Article: ref. N806061057
de la serie Miralls Nk de NOKEN

EC1KX001 Rend.: 1,000P- 142

 €28,71ut Bomba de condensats amb sensor i comandament
electrònic, per al control i regulació del nivell de condensats
en safata de recollida, per a un cabal de 10 l/h i una pressió
disponible de 6 m, inclos recipient de condensats en acer
inoxidable. Completamente instal·lada. Marca/model:
SAUERMANN / SI 2750  o equivalent.

ECLA01A1 Rend.: 1,000P- 143

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,05556/R 19,130000,212A0124 =xOficial 1ª muntadorh
3,64428/R 17,190000,212A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 7,69984 7,69984
Materials:

21,0100021,010001,000BCLA1AA =xBomba de condensats per a un cabal de 10 l/h i 60 kPa.ut

Subtotal... 21,01000 21,01000

COST DIRECTE 28,70984
0,00%DESPESES INDIRECTES

28,70984COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €67,81m2 Recrescut de llosa per a la realizació de pendents de dutxes
de vestuaris mitjançant obra de fàbrica i formigó per a la
col·locació del paviment de gres, impermeabilitzacions i
canals de desaigua, inclos el subministrament i col·locació
de paviment de gres antilliscant classe 3, mitges canyes,
canal empotrada d'acer inoxidable i medis auxiliars.

ECRPP566 Rend.: 1,000P- 144

 €41,53m2 Recrescut de llosa amb formigó armat amb la formació de
graons per a la entrada al Tecnocampus mitjançant obra de
fàbrica i formigó per a la col·locació del paviment de peces
tipus Breinco, inclosos els medis auxiliars.

ECRPP575 Rend.: 1,000P- 145
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €28,53ut Purgador automàtic d'aire amb cos de llautó i flotador de
polipropilè, amb sortida d'aire lateral, diàmetre de connexió
15 mm, incloent vàlvula de tall i vàlvula de purga manual.
Marca/model: SEDICAL / SPIROTOP o equivalent.

EDQB20 Rend.: 1,000P- 146

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,93213/R 19,130000,101A0124 =xOficial 1ª muntadorh
1,73619/R 17,190000,101A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,66832 3,66832
Materials:

20,8000020,800001,000BDQB2 =xPurgador automàtic d'aire de 15 mm (amb clau de pas).ut
4,060002,030002,000BDQB3 =xClau de pas de 15 mm per a purgador automàtic d'aire.ut

Subtotal... 24,86000 24,86000

COST DIRECTE 28,52832
0,00%DESPESES INDIRECTES

28,52832COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,25m Canonada d'acer negre amb soldadura, segons UNE-EN
10255 sèrie mitjana M, de 32 mm de diàmetre nominal, amb
pp d'unions soldades i accessoris roscats / amb brides i
elements de subjecció. Completament instal·lada.

EDBB10D Rend.: 1,000P- 147

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,17558/R 19,130000,166A0124 =xOficial 1ª muntadorh
2,85354/R 17,190000,166A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,02912 6,02912
Materials:

1,660001,660001,000BDBB1D =xTub UNE-EN 10255 sèrie mitjana M de 32 mm.m
0,560000,560001,000BDBB2D =xAccessoris i suports per a tub UNE-EN 10255 sèrie mitjana M

de 32 mm.
pp

Subtotal... 2,22000 2,22000

COST DIRECTE 8,24912
0,00%DESPESES INDIRECTES

8,24912COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,35m Canonada d'acer negre amb soldadura, segons UNE-EN
10255 sèrie mitjana M, de 50 mm de diàmetre nominal, amb
pp d'unions soldades i accessoris roscats / amb brides i
elements de subjecció. Completament instal·lada.

EDBB10F Rend.: 1,000P- 148

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,51468/R 19,130000,236A0124 =xOficial 1ª muntadorh
4,05684/R 17,190000,236A0134 =xAjudant muntadorh
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Subtotal... 8,57152 8,57152

Materials:
2,720002,720001,000BDBB1F =xTub UNE-EN 10255 sèrie mitjana M de 50 mm.m
1,060001,060001,000BDBB2F =xAccessoris i suports per a tub UNE-EN 10255 sèrie mitjana M

de 50 mm.
pp

Subtotal... 3,78000 3,78000

COST DIRECTE 12,35152
0,00%DESPESES INDIRECTES

12,35152COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,37m Canonada de coure dur estirat, R290 segons
UNE-EN-12735.1, de 8 (1/4´´) mm de diàmetre i de 0,8 mm
de gruix, amb pp d'accesoris soldats mitjançant soldadura
forta a la plata i elements de subjecció per a la línia de líquid
/ aspiració. Completament instal·lat.

EDDA20BAA Rend.: 1,000P- 149

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,79822/R 19,130000,094A0124 =xOficial 1ª muntadorh
1,61586/R 17,190000,094A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,41408 3,41408
Materials:

0,750000,750001,000BDDA1B =xTub de coure dur estirat R290 UNE-EN-12735.1de 8 (1/4´´)
mm.

m

0,210000,210001,000BDDA2B =xAccessoris i suports per a tub de coure dur R290
UNE-EN-12735.1 de 8 (1/4´´) mm.

pp

Subtotal... 0,96000 0,96000

COST DIRECTE 4,37408
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,37408COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,30m Canonada de coure dur estirat, R290 segons
UNE-EN-12735.1, de 12 (3/8´´) mm de diàmetre i de 1 mm
de gruix, amb pp d'accesoris soldats mitjançant soldadura
forta a la plata i elements de subjecció per a la línia de líquid
/ aspiració. Completament instal·lat.

EDDA20DBA Rend.: 1,000P- 150

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,98952/R 19,130000,104A0124 =xOficial 1ª muntadorh
1,78776/R 17,190000,104A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,77728 3,77728
Materials:

1,250001,250001,000BDDA1D =xTub de coure dur estirat R290 UNE-EN-12735.1de 12 (3/8´´)
mm.

m
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0,270000,270001,000BDDA2D =xAccessoris i suports per a tub de coure dur R290

UNE-EN-12735.1 de 12 (3/8´´) mm.
pp

Subtotal... 1,52000 1,52000

COST DIRECTE 5,29728
0,00%DESPESES INDIRECTES

5,29728COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,27m Canonada de coure dur estirat, R290 segons
UNE-EN-12735.1, de 15 (1/2´´) mm de diàmetre i de 1 mm
de gruix, amb pp d'accesoris soldats mitjançant soldadura
forta a la plata i elements de subjecció per a la línia de líquid
/ aspiració. Completament instal·lat.

EDDA20EBA Rend.: 1,000P- 151

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,23821/R 19,130000,117A0124 =xOficial 1ª muntadorh
2,01123/R 17,190000,117A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,24944 4,24944
Materials:

1,700001,700001,000BDDA1E =xTub de coure dur estirat R290 UNE-EN-12735.1de 15 (1/2´´)
mm.

m

0,320000,320001,000BDDA2E =xAccessoris i suports per a tub de coure dur R290
UNE-EN-12735.1 de 15 (1/2´´) mm.

pp

Subtotal... 2,02000 2,02000

COST DIRECTE 6,26944
0,00%DESPESES INDIRECTES

6,26944COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,24m Canonada de coure dur estirat, R290 segons
UNE-EN-12735.1, de 18 (5/8´´) mm de diàmetre i de 1 mm
de gruix, amb pp d'accesoris soldats mitjançant soldadura
forta a la plata i elements de subjecció per a la línia de líquid
/ aspiració. Completament instal·lat.

EDDA20FBA Rend.: 1,000P- 152

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,63994/R 19,130000,138A0124 =xOficial 1ª muntadorh
2,37222/R 17,190000,138A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,01216 5,01216
Materials:

1,850001,850001,000BDDA1F =xTub de coure dur estirat R290 UNE-EN-12735.1de 18 (5/8´´)
mm.

m

0,380000,380001,000BDDA2F =xAccessoris i suports per a tub de coure dur R290
UNE-EN-12735.1 de 18 (5/8´´) mm.

pp

Subtotal... 2,23000 2,23000
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COST DIRECTE 7,24216
0,00%DESPESES INDIRECTES

7,24216COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,61m Canonada de coure dur estirat, no arsenical, segons UNE
EN-13348 de 10 mm de diàmetre i de 1 mm de gruix, amb pp
d'accesoris soldats mitjançant soldadura forta a la plata en
atmosfera inert, amb purga continua mitjançant gas protector
i elements de subjecció. Completament instal·lada, segons
UNE-EN ISO 7396-1.

EDDB10AA Rend.: 1,000P- 153

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,79822/R 19,130000,094A0124 =xOficial 1ª muntadorh
1,61586/R 17,190000,094A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,41408 3,41408
Materials:

0,340000,340001,000BDDB2A =xAccessoris i suports per a tub de coure dur, no arsenical
UNE EN-13348 de 10 mm.

pp

0,860000,860001,000BDDB1AA =xCanonada de coure dur estirat, no arsenical UNE EN-13348
de 10 mm i de 1 mm  de gruix.

m

Subtotal... 1,20000 1,20000

COST DIRECTE 4,61408
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,61408COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,18m Canonada de coure dur estirat, no arsenical, segons UNE
EN-13348 de 12 mm de diàmetre i de 1 mm de gruix, amb pp
d'accesoris soldats mitjançant soldadura forta a la plata en
atmosfera inert, amb purga continua mitjançant gas protector
i elements de subjecció. Completament instal·lada, segons
UNE-EN ISO 7396-1.

EDDB10BA Rend.: 1,000P- 154

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,98952/R 19,130000,104A0124 =xOficial 1ª muntadorh
1,78776/R 17,190000,104A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,77728 3,77728
Materials:

0,370000,370001,000BDDB2B =xAccessoris i suports per a tub de coure dur, no arsenical
UNE EN-13348 de 12 mm.

pp

1,030001,030001,000BDDB1BA =xCanonada de coure dur estirat, no arsenical UNE EN-13348
de 12 mm i de 1 mm  de gruix.

m

Subtotal... 1,40000 1,40000
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COST DIRECTE 5,17728
0,00%DESPESES INDIRECTES

5,17728COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,57m Canonada de PVC-U tipus B, segons UNE-EN 1329-1, de 50
mm de diàmetre nominal amb unions encolades o mitjançant
juntes d'estanquitat, amb pp d'accessoris i elements de
subjecció amb brides isofòniques. Completament instal·lada.
Marca/model:  o equivalent

EDEA10CA Rend.: 1,000P- 155

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,47301/R 19,130000,077A0124 =xOficial 1ª muntadorh
1,32363/R 17,190000,077A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 2,79664 2,79664
Materials:

0,620000,620001,000BDEA1C =xTub de PVC-U tipus B , UNE-EN 1329-1 de 50 mmm
0,150000,150001,000BDEA2C =xAccessoris i suports per a tub de PVC tipus B de 50 mmpp

Subtotal... 0,77000 0,77000

COST DIRECTE 3,56664
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,56664COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,54m Canonada de PVC-U tipus B, segons UNE-EN 1329-1, de
110 mm de diàmetre nominal amb unions encolades o
mitjançant juntes d'estanquitat, amb pp d'accessoris i
elements de subjecció amb brides isofòniques.
Completament instal·lada. Marca/model:  o equivalent

EDEA10HA Rend.: 1,000P- 156

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,44864/R 19,130000,128A0124 =xOficial 1ª muntadorh
2,20032/R 17,190000,128A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,64896 4,64896
Materials:

1,430001,430001,000BDEA1H =xTub de PVC-U tipus B , UNE-EN 1329-1 de 110 mmm
0,460000,460001,000BDEA2H =xAccessoris i suports per a tub de PVC tipus B de 110 mmpp

Subtotal... 1,89000 1,89000

COST DIRECTE 6,53896
0,00%DESPESES INDIRECTES

6,53896COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE PER A L´AMPLIACIÓ DE L´ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES DE LA SALUT
TECNOCAMPUS DE MATARÓ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 10/12/2015 131

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €7,40m Canonada de PVC-U tipus B, segons UNE-EN 1329-1, de
110 mm de diàmetre nominal amb unions encolades o
mitjançant juntes d'estanquitat, amb pp d'accessoris i
elements de subjecció amb brides isofòniques.
Completament instal·lada. Marca/model:  o equivalent

EDEA10IA Rend.: 1,000P- 157

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,44864/R 19,130000,128A0124 =xOficial 1ª muntadorh
2,20032/R 17,190000,128A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,64896 4,64896
Materials:

2,030002,030001,000BDEA1I =xTub de PVC-U tipus B , UNE-EN 1329-1 de 110 mmm
0,720000,720001,000BDEA2I =xAccessoris i suports per a tub de PVC tipus B de 110 mmpp

Subtotal... 2,75000 2,75000

COST DIRECTE 7,39896
0,00%DESPESES INDIRECTES

7,39896COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,99m Canonada de polietilè tipus PE-100 (alta densitat), segons
norma UNE-EN 12201-2, sèrie 5 (PN 16 bar) de 50 mm
diàmetre nominal, amb pp d'accessoris i elements de
subjecció. Completament instal·lada.

EDFA01AC Rend.: 1,000P- 158

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,52516/R 19,130000,132A0124 =xOficial 1ª muntadorh
2,26908/R 17,190000,132A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,79424 4,79424
Materials:

0,860000,860001,000BDFA01ACE =xCanonada de polietilè tipus PE-100 (alta densitat), segons
norma UNE-EN 12201-2, serie 5 (PN 16 bar) de 50 mm de
diàmetre nominal.

m

0,340000,340001,000BDFA02ACE =xAccessoris i elements de subjecció per a tub de polietilè
PE-100 segons norma UNE-EN 12201, serie 5, PN16 de 50
mm de diámetre nominal

pp

Subtotal... 1,20000 1,20000

COST DIRECTE 5,99424
0,00%DESPESES INDIRECTES

5,99424COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €3,89m Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO
15874-2, sèrie 3,2 (PN 16 bar) de 20 mm de diàmetro
nominal, amnb pp d'accessoris d'unió amb soldadura o amb
maniguets electrosoldables, segons UNE-EN ISO 15874-3 i
elements de subjecció. Completament inst·lalada.
Marca/model: ITALSAN/FIBERGLASSo equivalent

EDGABBBB Rend.: 1,000P- 159

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,41562/R 19,130000,074A0124 =xOficial 1ª muntadorh
1,27206/R 17,190000,074A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 2,68768 2,68768
Materials:

0,510000,510001,000BDGA2BBB =xp.p. d' accessoris d'unió amb soldadura o amn maniguets
electrosoldables segons UNE-EN ISO 15874-3 sèrie 3 3,2
(PN 16) de 20 mm de diàmetre nominal i elements de
sbujecció

ut

0,690000,690001,000BDGA6BBB =xCanonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO
15874-2, sèrie 3,2 (PN 16 bar) de 20 mm de diàmetre
nominal

m

Subtotal... 1,20000 1,20000

COST DIRECTE 3,88768
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,88768COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,68m Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO
15874-2, sèrie 3,2 (PN 16 bar) de 25 mm de diàmetro
nominal, amnb pp d'accessoris d'unió amb soldadura o amb
maniguets electrosoldables, segons UNE-EN ISO 15874-3 i
elements de subjecció. Completament inst·lalada.
Marca/model: ITALSAN/FIBERGLASSo equivalent

EDGABBCB Rend.: 1,000P- 160

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,41562/R 19,130000,074A0124 =xOficial 1ª muntadorh
1,27206/R 17,190000,074A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 2,68768 2,68768
Materials:

0,880000,880001,000BDGA2BBC =xp.p. d' accessoris d'unió amb soldadura o amn maniguets
electrosoldables segons UNE-EN ISO 15874-3 sèrie 3 3,2
(PN 16) de 25 mm de diàmetre nominal i elements de
sbujecció

ut

1,110001,110001,000BDGA6BBC =xCanonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO
15874-2, sèrie 3,2 (PN 16 bar) de 25 mm de diàmetre
nominal

m

Subtotal... 1,99000 1,99000

COST DIRECTE 4,67768
0,00%DESPESES INDIRECTES
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4,67768COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,72m Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO
15874-2, sèrie 3,2 (PN 16 bar) de 32 mm de diàmetro
nominal, amnb pp d'accessoris d'unió amb soldadura o amb
maniguets electrosoldables, segons UNE-EN ISO 15874-3 i
elements de subjecció. Completament inst·lalada.
Marca/model: ITALSAN/FIBERGLASSo equivalent

EDGABBDB Rend.: 1,000P- 161

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,41562/R 19,130000,074A0124 =xOficial 1ª muntadorh
1,27206/R 17,190000,074A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 2,68768 2,68768
Materials:

1,250001,250001,000BDGA2BBD =xp.p. d' accessoris d'unió amb soldadura o amn maniguets
electrosoldables segons UNE-EN ISO 15874-3 sèrie 3 3,2
(PN 16) de 32 mm de diàmetre nominal i elements de
sbujecció

ut

1,780001,780001,000BDGA6BBD =xCanonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO
15874-2, sèrie 3,2 (PN 16 bar) de 32 mm de diàmetre
nominal

m

Subtotal... 3,03000 3,03000

COST DIRECTE 5,71768
0,00%DESPESES INDIRECTES

5,71768COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,12m Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO
15874-2, sèrie 3,2 (PN 16 bar) de 40 mm de diàmetro
nominal, amnb pp d'accessoris d'unió amb soldadura o amb
maniguets electrosoldables, segons UNE-EN ISO 15874-3 i
elements de subjecció. Completament inst·lalada.
Marca/model: ITALSANo equivalent

EDGABBEA Rend.: 1,000P- 162

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,79822/R 19,130000,094A0124 =xOficial 1ª muntadorh
1,61586/R 17,190000,094A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,41408 3,41408
Materials:

1,970001,970001,000BDGA2BBE =xp.p. d' accessoris d'unió amb soldadura o amn maniguets
electrosoldables segons UNE-EN ISO 15874-3 sèrie 3 3,2
(PN 16) de 40 mm de diàmetre nominal i elements de
sbujecció

ut

2,740002,740001,000BDGA6BBE =xCanonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO
15874-2, sèrie 3,2 (PN 16 bar) de 40 mm de diàmetre
nominal

m

Subtotal... 4,71000 4,71000
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COST DIRECTE 8,12408
0,00%DESPESES INDIRECTES

8,12408COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,19m Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO
15874-2, sèrie 3,2 (PN 16 bar) de 50 mm de diàmetro
nominal, amnb pp d'accessoris d'unió amb soldadura o amb
maniguets electrosoldables, segons UNE-EN ISO 15874-3 i
elements de subjecció. Completament inst·lalada.
Marca/model: ITALSAN/FIBERGLASSo equivalent

EDGABBFB Rend.: 1,000P- 163

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,79822/R 19,130000,094A0124 =xOficial 1ª muntadorh
1,61586/R 17,190000,094A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,41408 3,41408
Materials:

2,580002,580001,000BDGA2BBF =xp.p. d' accessoris d'unió amb soldadura o amn maniguets
electrosoldables segons UNE-EN ISO 15874-3 sèrie 3 3,2
(PN 16) de 50 mm de diàmetre nominal i elements de
sbujecció

ut

4,200004,200001,000BDGA6BBF =xCanonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO
15874-2, sèrie 3,2 (PN 16 bar) de 50 mm de diàmetre
nominal

m

Subtotal... 6,78000 6,78000

COST DIRECTE 10,19408
0,00%DESPESES INDIRECTES

10,19408COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,23m Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO
15874-2, sèrie 3,2 (PN 16 bar) de 63 mm de diàmetro
nominal, amnb pp d'accessoris d'unió amb soldadura o amb
maniguets electrosoldables, segons UNE-EN ISO 15874-3 i
elements de subjecció. Completament inst·lalada.
Marca/model: ITALSAN/FIBERGLASSo equivalent

EDGABBGB Rend.: 1,000P- 164

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,79822/R 19,130000,094A0124 =xOficial 1ª muntadorh
1,61586/R 17,190000,094A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,41408 3,41408
Materials:

3,180003,180001,000BDGA2BBG =xp.p. d' accessoris d'unió amb soldadura o amn maniguets
electrosoldables segons UNE-EN ISO 15874-3 sèrie 3 3,2
(PN 16) de 63 mm de diàmetre nominal i elements de
sbujecció

ut
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6,640006,640001,000BDGA6BBG =xCanonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO

15874-2, sèrie 3,2 (PN 16 bar) de 63 mm de diàmetre
nominal

m

Subtotal... 9,82000 9,82000

COST DIRECTE 13,23408
0,00%DESPESES INDIRECTES

13,23408COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,54m Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO
15874-2, sèrie 3,2 (PN 16 bar) de 75 mm de diàmetro
nominal, amnb pp d'accessoris d'unió amb soldadura o amb
maniguets electrosoldables, segons UNE-EN ISO 15874-3 i
elements de subjecció. Completament inst·lalada.
Marca/model: ITALSAN/FIBERGLASSo equivalent

EDGABBHB Rend.: 1,000P- 165

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,79822/R 19,130000,094A0124 =xOficial 1ª muntadorh
1,61586/R 17,190000,094A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,41408 3,41408
Materials:

4,160004,160001,000BDGA2BBH =xp.p. d' accessoris d'unió amb soldadura o amn maniguets
electrosoldables segons UNE-EN ISO 15874-3 sèrie 3 3,2
(PN 16) de 75 mm de diàmetre nominal i elements de
sbujecció

ut

8,970008,970001,000BDGA6BBH =xCanonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO
15874-2, sèrie 3,2 (PN 16 bar) de 75 mm de diàmetre
nominal

m

Subtotal... 13,13000 13,13000

COST DIRECTE 16,54408
0,00%DESPESES INDIRECTES

16,54408COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,49m Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO
15874-2, sèrie 3,2 (PN 16 bar) de 90 mm de diàmetro
nominal, amnb pp d'accessoris d'unió amb soldadura o amb
maniguets electrosoldables, segons UNE-EN ISO 15874-3 i
elements de subjecció. Completament inst·lalada.
Marca/model: ITALSAN/FIBERGLASSo equivalent

EDGABBIB Rend.: 1,000P- 166

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,88863/R 19,130000,151A0124 =xOficial 1ª muntadorh
2,59569/R 17,190000,151A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,48432 5,48432
Materials:

PROJECTE PER A L´AMPLIACIÓ DE L´ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES DE LA SALUT
TECNOCAMPUS DE MATARÓ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 10/12/2015 136

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
5,440005,440001,000BDGA2BBI =xp.p. d' accessoris d'unió amb soldadura o amn maniguets

electrosoldables segons UNE-EN ISO 15874-3 sèrie 3 3,2
(PN 16) de 90 mm de diàmetre nominal i elements de
sbujecció

ut

14,5700014,570001,000BDGA6BBI =xCanonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO
15874-2, sèrie 3,2 (PN 16 bar) de 90 mm de diàmetre
nominal

m

Subtotal... 20,01000 20,01000

COST DIRECTE 25,49432
0,00%DESPESES INDIRECTES

25,49432COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,98m Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO
15874-2, sèrie 3,2 (PN 16 bar) de 20 mm de diàmetro
nominal, amnb pp d'accessoris d'unió amb soldadura o amb
maniguets electrosoldables, segons UNE-EN ISO 15874-3 i
elements de subjecció. Completament inst·lalada.
Marca/model: ITALSAN NIRON o equivalent

EDGA10BBBA Rend.: 1,000P- 167

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,98952/R 19,130000,104A0124 =xOficial 1ª muntadorh
1,78776/R 17,190000,104A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,77728 3,77728
Materials:

0,510000,510001,000BDGA2BBB =xp.p. d' accessoris d'unió amb soldadura o amn maniguets
electrosoldables segons UNE-EN ISO 15874-3 sèrie 3 3,2
(PN 16) de 20 mm de diàmetre nominal i elements de
sbujecció

ut

0,690000,690001,000BDGA6BBB =xCanonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO
15874-2, sèrie 3,2 (PN 16 bar) de 20 mm de diàmetre
nominal

m

Subtotal... 1,20000 1,20000

COST DIRECTE 4,97728
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,97728COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,77m Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO
15874-2, sèrie 3,2 (PN 16 bar) de 25 mm de diàmetro
nominal, amnb pp d'accessoris d'unió amb soldadura o amb
maniguets electrosoldables, segons UNE-EN ISO 15874-3 i
elements de subjecció. Completament inst·lalada.
Marca/model: ITALSAN NIRON o equivalent

EDGA10BBCA Rend.: 1,000P- 168

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,98952/R 19,130000,104A0124 =xOficial 1ª muntadorh
1,78776/R 17,190000,104A0134 =xAjudant muntadorh
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Subtotal... 3,77728 3,77728

Materials:
0,880000,880001,000BDGA2BBC =xp.p. d' accessoris d'unió amb soldadura o amn maniguets

electrosoldables segons UNE-EN ISO 15874-3 sèrie 3 3,2
(PN 16) de 25 mm de diàmetre nominal i elements de
sbujecció

ut

1,110001,110001,000BDGA6BBC =xCanonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO
15874-2, sèrie 3,2 (PN 16 bar) de 25 mm de diàmetre
nominal

m

Subtotal... 1,99000 1,99000

COST DIRECTE 5,76728
0,00%DESPESES INDIRECTES

5,76728COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,81m Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO
15874-2, sèrie 3,2 (PN 16 bar) de 32 mm de diàmetro
nominal, amnb pp d'accessoris d'unió amb soldadura o amb
maniguets electrosoldables, segons UNE-EN ISO 15874-3 i
elements de subjecció. Completament inst·lalada.
Marca/model: ITALSAN NIRON o equivalent

EDGA10BBDA Rend.: 1,000P- 169

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,98952/R 19,130000,104A0124 =xOficial 1ª muntadorh
1,78776/R 17,190000,104A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,77728 3,77728
Materials:

1,250001,250001,000BDGA2BBD =xp.p. d' accessoris d'unió amb soldadura o amn maniguets
electrosoldables segons UNE-EN ISO 15874-3 sèrie 3 3,2
(PN 16) de 32 mm de diàmetre nominal i elements de
sbujecció

ut

1,780001,780001,000BDGA6BBD =xCanonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO
15874-2, sèrie 3,2 (PN 16 bar) de 32 mm de diàmetre
nominal

m

Subtotal... 3,03000 3,03000

COST DIRECTE 6,80728
0,00%DESPESES INDIRECTES

6,80728COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,50m Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO
15874-2, sèrie 3,2 (PN 16 bar) de 40 mm de diàmetro
nominal, amnb pp d'accessoris d'unió amb soldadura o amb
maniguets electrosoldables, segons UNE-EN ISO 15874-3 i
elements de subjecció. Completament inst·lalada.
Marca/model: ITALSAN NIRON o equivalent

EDGA10BBEA Rend.: 1,000P- 170

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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2,52516/R 19,130000,132A0124 =xOficial 1ª muntadorh
2,26908/R 17,190000,132A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,79424 4,79424
Materials:

1,970001,970001,000BDGA2BBE =xp.p. d' accessoris d'unió amb soldadura o amn maniguets
electrosoldables segons UNE-EN ISO 15874-3 sèrie 3 3,2
(PN 16) de 40 mm de diàmetre nominal i elements de
sbujecció

ut

2,740002,740001,000BDGA6BBE =xCanonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO
15874-2, sèrie 3,2 (PN 16 bar) de 40 mm de diàmetre
nominal

m

Subtotal... 4,71000 4,71000

COST DIRECTE 9,50424
0,00%DESPESES INDIRECTES

9,50424COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,78m Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO
15874-2, sèrie 3,2 (PN 16 bar) de 50 mm de diàmetro
nominal, amnb pp d'accessoris d'unió amb soldadura o amb
maniguets electrosoldables, segons UNE-EN ISO 15874-3 i
elements de subjecció. Completament inst·lalada.
Marca/model: ITALSAN NIRON o equivalent

EDGA10BBFA Rend.: 1,000P- 171

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2,580002,580001,000BDGA2BBF =xp.p. d' accessoris d'unió amb soldadura o amn maniguets
electrosoldables segons UNE-EN ISO 15874-3 sèrie 3 3,2
(PN 16) de 50 mm de diàmetre nominal i elements de
sbujecció

ut

4,200004,200001,000BDGA6BBF =xCanonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO
15874-2, sèrie 3,2 (PN 16 bar) de 50 mm de diàmetre
nominal

m

Subtotal... 6,78000 6,78000

COST DIRECTE 6,78000
0,00%DESPESES INDIRECTES

6,78000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,61m Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO
15874-2, sèrie 3,2 (PN 16 bar) de 63 mm de diàmetro
nominal, amnb pp d'accessoris d'unió amb soldadura o amb
maniguets electrosoldables, segons UNE-EN ISO 15874-3 i
elements de subjecció. Completament inst·lalada.
Marca/model: ITALSAN NIRON o equivalent

EDGA10BBGA Rend.: 1,000P- 172

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,52516/R 19,130000,132A0124 =xOficial 1ª muntadorh
2,26908/R 17,190000,132A0134 =xAjudant muntadorh
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Subtotal... 4,79424 4,79424

Materials:
3,180003,180001,000BDGA2BBG =xp.p. d' accessoris d'unió amb soldadura o amn maniguets

electrosoldables segons UNE-EN ISO 15874-3 sèrie 3 3,2
(PN 16) de 63 mm de diàmetre nominal i elements de
sbujecció

ut

6,640006,640001,000BDGA6BBG =xCanonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO
15874-2, sèrie 3,2 (PN 16 bar) de 63 mm de diàmetre
nominal

m

Subtotal... 9,82000 9,82000

COST DIRECTE 14,61424
0,00%DESPESES INDIRECTES

14,61424COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,92m Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO
15874-2, sèrie 3,2 (PN 16 bar) de 75 mm de diàmetro
nominal, amnb pp d'accessoris d'unió amb soldadura o amb
maniguets electrosoldables, segons UNE-EN ISO 15874-3 i
elements de subjecció. Completament inst·lalada.
Marca/model: ITALSAN NIRON o equivalent

EDGA10BBHA Rend.: 1,000P- 173

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,52516/R 19,130000,132A0124 =xOficial 1ª muntadorh
2,26908/R 17,190000,132A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,79424 4,79424
Materials:

4,160004,160001,000BDGA2BBH =xp.p. d' accessoris d'unió amb soldadura o amn maniguets
electrosoldables segons UNE-EN ISO 15874-3 sèrie 3 3,2
(PN 16) de 75 mm de diàmetre nominal i elements de
sbujecció

ut

8,970008,970001,000BDGA6BBH =xCanonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO
15874-2, sèrie 3,2 (PN 16 bar) de 75 mm de diàmetre
nominal

m

Subtotal... 13,13000 13,13000

COST DIRECTE 17,92424
0,00%DESPESES INDIRECTES

17,92424COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €310,59ut Vàlvula de bola, per a muntatge entre brides, de 80 mm de
diàmetre, PN-10 , amb comandament d'accionament manual
per palanca i joc d'accessoris. Completament instal·lada.
Marca/model: KITZ/ISOo equivalent

EDLADA1 Rend.: 1,000P- 174

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,88863/R 19,130000,151A0124 =xOficial 1ª muntadorh
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,59569/R 17,190000,151A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,48432 5,48432
Materials:

0,640000,640001,000BDLA4A =xDisc indicador de circuits per a vàlvules.ut
4,970004,970001,000BDLAHDA =xComandament d'accionament manual per palanca per a

vàlvula de bola de 100 mm.
ut

272,12000272,120001,000BDLAGDAA =xVàlvula de bola de 100 mm, PN-10, accionament manual per
palanca.

ut

27,3800013,690002,000BDLAIDAA =xJoc de brides PN-10 de 100 mm, amb cargols i juntes, per a
vàlvula de bola d'accionament manual per palanca.

ut

Subtotal... 305,11000 305,11000

COST DIRECTE 310,59432
0,00%DESPESES INDIRECTES

310,59432COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €48,47ut Vàlvula de papallona, per a muntatge entre brides, de 65 mm
de diàmetre, PN-16 , amb comandament d'accionament
manual per palanca i joc d'accessoris. Completament
instal·lada. Marca/model: IPROSA / GOLD o equivalent

EDLA10BAB Rend.: 1,000P- 175

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,17558/R 19,130000,166A0124 =xOficial 1ª muntadorh
2,85354/R 17,190000,166A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,02912 6,02912
Materials:

0,640000,640001,000BDLA4 =xDisc indicador de circuits per a vàlvules.ut
4,690004,690001,000BDLAHB =xComandament d'accionament manual per palanca per a

vàlvula de papallona de 65 mm.
ut

20,0300020,030001,000BDLAGBAB =xVàlvula de papallona de 65 mm, PN-16, accionament manual
per palanca.

ut

17,080008,540002,000BDLAIBAB =xJoc de brides PN-16 de 65 mm, amb cargols i juntes, per a
vàlvula de papallona d'accionament manual per palanca.

ut

Subtotal... 42,44000 42,44000

COST DIRECTE 48,46912
0,00%DESPESES INDIRECTES

48,46912COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,24ut Vàlvula de bola de llautó, per a muntatge roscat, de 15 mm
de diàmetre, PN-16, amb comandament d'accionament
manual per palanca, amb ràcord roscat esquerra-dreta per a
desmuntatge i accessoris d'unió a canonada de polipropilè .
Completament instal·lada. Marca/model: BV / IPROBALL o
equivalent

EDLB10BA Rend.: 1,000P- 176

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

0,89911/R 19,130000,047A0124 =xOficial 1ª muntadorh
0,80793/R 17,190000,047A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 1,70704 1,70704
Materials:

0,640000,640001,000BDLA4 =xDisc indicador de circuits per a vàlvules.ut
3,260003,260001,000BDLB1BA =xVàlvula de bola de llautó roscada, de 15 mm, PN-16ut
0,630000,630001,000BDLB2BA =xRàcord roscat vàlvula bola, esquerra - dreta i accessoris

d'unió a canonada de polipropilè
ut

Subtotal... 4,53000 4,53000

COST DIRECTE 6,23704
0,00%DESPESES INDIRECTES

6,23704COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,85ut Vàlvula de bola de llautó, per a muntatge roscat, de 25 mm
de diàmetre, PN-16, amb comandament d'accionament
manual per palanca, amb ràcord roscat esquerra-dreta per a
desmuntatge i accessoris d'unió a canonada de polipropilè .
Completament instal·lada. Marca/model: BV / IPROBALL o
equivalent

EDLB10DB Rend.: 1,000P- 177

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,26258/R 19,130000,066A0124 =xOficial 1ª muntadorh
1,13454/R 17,190000,066A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 2,39712 2,39712
Materials:

0,640000,640001,000BDLA4 =xDisc indicador de circuits per a vàlvules.ut
1,180001,180001,000BDLB2DB =xRàcord roscat vàlvula bola, esquerra - dreta i accessoris

d'unió a canonada de polipropilè
ut

6,630006,630001,000BDLB1DAB =xVàlvula de bola de llautó roscada, de 25 mm, PN-16ut

Subtotal... 8,45000 8,45000

COST DIRECTE 10,84712
0,00%DESPESES INDIRECTES

10,84712COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,45ut Vàlvula de bola de llautó, per a muntatge roscat, de 32 mm
de diàmetre, PN-16, amb comandament d'accionament
manual per palanca, amb ràcord roscat esquerra-dreta per a
desmuntatge i accessoris d'unió a canonada de polipropilè .
Completament instal·lada. Marca/model: BV / IPROBALL o
equivalent

EDLB10EB Rend.: 1,000P- 178

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,26258/R 19,130000,066A0124 =xOficial 1ª muntadorh
1,13454/R 17,190000,066A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 2,39712 2,39712
Materials:

0,640000,640001,000BDLA4 =xDisc indicador de circuits per a vàlvules.ut
1,180001,180001,000BDLB2DB =xRàcord roscat vàlvula bola, esquerra - dreta i accessoris

d'unió a canonada de polipropilè
ut

11,2300011,230001,000BDLB1EAB =xVàlvula de bola de llautó roscada, de 32 mm, PN-16ut

Subtotal... 13,05000 13,05000

COST DIRECTE 15,44712
0,00%DESPESES INDIRECTES

15,44712COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,80ut Vàlvula de bola de llautó, per a muntatge roscat, de 40 mm
de diàmetre, PN-16, amb comandament d'accionament
manual per palanca, amb ràcord roscat esquerra-dreta per a
desmuntatge i accessoris d'unió a canonada de polipropilè .
Completament instal·lada. Marca/model: BV / IPROBALL o
equivalent

EDLB10FA Rend.: 1,000P- 179

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,62605/R 19,130000,085A0124 =xOficial 1ª muntadorh
1,46115/R 17,190000,085A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,08720 3,08720
Materials:

0,640000,640001,000BDLA4 =xDisc indicador de circuits per a vàlvules.ut
15,2300015,230001,000BDLB1FAA =xVàlvula de bola de llautó roscada, de 40 mm, PN-16ut

2,840002,840001,000BDLB2FAA =xRàcord roscat vàlvula bola, esquerra - dreta i accessoris
d'unió a canonada de polipropilè

ut

Subtotal... 18,71000 18,71000

COST DIRECTE 21,79720
0,00%DESPESES INDIRECTES

21,79720COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,59ut Vàlvula de bola de llautó, per a muntatge roscat, de 50 mm
de diàmetre, PN-16, amb comandament d'accionament
manual per palanca, amb ràcord roscat esquerra-dreta per a
desmuntatge i accessoris d'unió a canonada de polipropilè .
Completament instal·lada. Marca/model: BV / IPROBALL o
equivalent

EDLB10GB Rend.: 1,000P- 180

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,79822/R 19,130000,094A0124 =xOficial 1ª muntadorh
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1,61586/R 17,190000,094A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,41408 3,41408
Materials:

0,640000,640001,000BDLA4 =xDisc indicador de circuits per a vàlvules.ut
3,900003,900001,000BDLB2GB =xRàcord roscat vàlvula bola, esquerra - dreta i accessoris

d'unió a canonada de polipropilè
ut

22,6400022,640001,000BDLB1GAB =xVàlvula de bola de llautó roscada, de 50 mm, PN-16ut

Subtotal... 27,18000 27,18000

COST DIRECTE 30,59408
0,00%DESPESES INDIRECTES

30,59408COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,80ut Vàlvula de bola de llautó, per a muntatge roscat, de 40 mm
de diàmetre, PN-16, amb comandament d'accionament
manual per palanca, amb ràcord roscat esquerra-dreta per a
desmuntatge i accessoris d'unió a canonada de polipropilè .
Completament instal·lada. Marca/model: BV / IPROBALL o
equivalent

EDLB10FAC Rend.: 1,000P- 181

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,62605/R 19,130000,085A0124 =xOficial 1ª muntadorh
1,46115/R 17,190000,085A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,08720 3,08720
Materials:

0,640000,640001,000BDLA4 =xDisc indicador de circuits per a vàlvules.ut
15,2300015,230001,000BDLB1FAC =xVàlvula de bola de llautó roscada, de 40 mm, PN-16ut

2,840002,840001,000BDLB2FAC =xRàcord roscat vàlvula bola, esquerra - dreta i accessoris
d'unió a canonada de polipropilè

ut

Subtotal... 18,71000 18,71000

COST DIRECTE 21,79720
0,00%DESPESES INDIRECTES

21,79720COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €49,40ut Vàlvula de retenció de disc, per a instal·lacions de aigua
sanitària, amb muntatge entre brides, de 40 mm de diàmetre,
PN-16, amb joc d'accessoris. Completament instal·lada.
Marca/model: RUBER CHECK o equivalent

EDLC10EA Rend.: 1,000P- 182

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,640000,640001,000BDLA4 =xDisc indicador de circuits per a vàlvules.ut
13,400006,700002,000BDLCAEA =xJoc de brides PN-16 de 40 mm amb cargols i juntes, per a

vàlvula de retenció de disc.
ut

35,3600035,360001,000BDLC9EAA =xVàlvula de retenció de disc de 40 mm, PN-16ut
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 49,40000 49,40000

COST DIRECTE 49,40000
0,00%DESPESES INDIRECTES

49,40000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,31ut Vàlvula de comporta de cargol estacionari, amb unió brides
incorporades, de 40 mm de diàmetre, PN-16 , amb joc
d'accessoris. Completament instal·lada. Marca/model: BYAR
o equivalent

EDLD20EA Rend.: 1,000P- 183

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,62605/R 19,130000,085A0124 =xOficial 1ª muntadorh
1,46115/R 17,190000,085A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,08720 3,08720
Materials:

0,640000,640001,000BDLA4 =xDisc indicador de circuits per a vàlvules.ut
5,840005,840001,000BDLDAEA =xVàlvula de comporta de cargol estacionari, d'unions brides de

40 mm, PN - 16
ut

3,740001,870002,000BDLDDEA =xJoc de juntes brides i cargols de 40 mm, PN - 16ut

Subtotal... 10,22000 10,22000

COST DIRECTE 13,30720
0,00%DESPESES INDIRECTES

13,30720COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,97ut Aixeta de prova i buidat de llautó, per a muntatge roscat, de
15 mm de diàmetre, PN-16 , amb comandament
d'accionament manual per palanca i joc d'accessoris.
Completament instal·lada.

EDLI10BA Rend.: 1,000P- 184

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,89911/R 19,130000,047A0124 =xOficial 1ª muntadorh
0,80793/R 17,190000,047A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 1,70704 1,70704
Materials:

3,260003,260001,000BDLI1BA =xAixeta de prova i buidat roscada de 15 mm, PN-16ut

Subtotal... 3,26000 3,26000

COST DIRECTE 4,96704
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,96704COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €45,84ut Dilatador d'acer inoxidable per a connexió mitjançant brides,
de 32 mm de diàmetre, PN-16 , amb accessoris.
Completament instal·lat. Marca/model: - o equivalent

EDMB20EA Rend.: 1,000P- 185

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,17558/R 19,130000,166A0124 =xOficial 1ª muntadorh
2,85354/R 17,190000,166A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,02912 6,02912
Materials:

34,0400034,040001,000BDMB3EA =xDilatador d'acer inoxidable, per a connexió mitjançant brides,
de 32 mm, PN-16

ut

5,770005,770001,000BDMB4EA =xJoc de brides PN-16 , de 32 mm amb cargols i juntes per a
dilatador.

ut

Subtotal... 39,81000 39,81000

COST DIRECTE 45,83912
0,00%DESPESES INDIRECTES

45,83912COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €56,25ut Dilatador d'acer inoxidable per a connexió mitjançant brides,
de 50 mm de diàmetre, PN-16 , amb accessoris.
Completament instal·lat. Marca/model: - o equivalent

EDMB20GA Rend.: 1,000P- 186

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,05556/R 19,130000,212A0124 =xOficial 1ª muntadorh
3,64428/R 17,190000,212A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 7,69984 7,69984
Materials:

41,0400041,040001,000BDMB3GA =xDilatador d'acer inoxidable, per a connexió mitjançant brides,
de 50 mm, PN-16

ut

7,510007,510001,000BDMB4GA =xJoc de brides PN-16 , de 50 mm amb cargols i juntes per a
dilatador.

ut

Subtotal... 48,55000 48,55000

COST DIRECTE 56,24984
0,00%DESPESES INDIRECTES

56,24984COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €266,66ut Filtre autonetejable tipus Y, equipat amb malla d'acer
inoxidable i bany de plata, per a un grau de filtració de 25 a
50 micres, capçal i connexionat de 40 mm de diàmetre per a
un cabal de 16. Completament instal·lat. Marca/model:
JUDO-POLYTHERM / PROFI o equivalent

EDPC10CC Rend.: 1,000P- 187

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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2,69733/R 19,130000,141A0122 =xOficial 1ª calefactorh
2,42379/R 17,190000,141A0132 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 5,12112 5,12112
Materials:

261,54000261,540001,000BDPC5CC =xFiltre auto netejant tipus Y, capçal i connexionat de 40 mm de
diàmetre amb un cabal de 16 m3/h

ut

Subtotal... 261,54000 261,54000

COST DIRECTE 266,66112
0,00%DESPESES INDIRECTES

266,66112COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €351,26ut Connexió hidràulica de bateria d'aigua de 32 mm de diàmetre
nominal, amb jocs d'accessoris i unions roscades,
embridades o ranurades, incloent:
- 2 Vàlvules de tall de papallona / bola de 32 mm de
diàmetre.
- 1 Filtre de 32 mm de diàmetre.
- 1 Vàlvula d'equilibrat fabricada en ametall de 32 mm.
Marca/model: TA-STAD o equivalent.
- 1 Vàlvula de seient de 3 vies de 32 mm de diàmetre, dotada
d'actuador proporcional. Marca/model: TAC o equivalent.. A
justificar mitjançant el càlcul d'autoritat del conjunt.
- 1 vàlvula de seient de 2 vies de 32 mm de diàmetre en el
by-pass
Part proporcional de canonada amb pintura d'impregnació
antioxidant, accessoris i elements de subjecció, incloeto
aïllament i acabat de les mateixes característiques que el
tram de connexió, i senyalitzat de tot el conjunt de
canonades i vàlvules segons especificacions de la
legislación vigente.
Conjunt completament instal·lat, senyalitzat, equilibrat,
regulat i en funcionament, segons fitxes tècniques i plec
d'especificacions tècniques.

EDWB01DDA Rend.: 1,000P- 188

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,69683/R 19,130001,291A0124 =xOficial 1ª muntadorh
22,19229/R 17,190001,291A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 46,88912 46,88912
Materials:

3,100003,100001,000BDWA1D =xTram canonada de 32 mm de diàmetre nominal, amb
accessoris, suports i senyalitzada, acabat en alumini en
intempèrie o sales de màquines, incloent beines per a la
mesura de la temperatura i vàlvula de buidatge.

ut

15,6300015,630001,000BDWA2D =xAïllament exterior per a canonades de 32 mm de diàmetre
nominal a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica amb
conductividad i gruix segons legislació vigent, de les
mateixes característiques que la canonada de connexió, amb
accesoris i senyalització.

ut

23,8200011,910002,000BDWA3D =xVàlvula de tall de papallona/bola amb accessoris i
senyalitzada de 32 mm, PN-10

ut
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13,6900013,690001,000BDWA4D =xFiltre de 32 mm, amb cos de fosa grisa i filtre d'acer

inoxidable i accessoris
ut

34,4100034,410001,000BDWA5D =xVàlvula d'equilibrat de 32 mm amb accessoris i senyalitzadaut
187,62000187,620001,000BDWA8D =xVàlvula de seient de 3 víes dotada d'actuador proporcional i

DN 32
ut

26,1000026,100001,000BDWAPD =xVàlvula de seient ambn accessoris i señalitzada de 32 mm,
PN-10

ud

Subtotal... 304,37000 304,37000

COST DIRECTE 351,25912
0,00%DESPESES INDIRECTES

351,25912COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €403,33ut Connexió hidràulica de bateria d'aigua de 40 mm de diàmetre
nominal, amb jocs d'accessoris i unions roscades,
embridades o ranurades, incloent:
- 2 Vàlvules de tall de papallona / bola de 40 mm de
diàmetre.
- 1 Filtre de 40 mm de diàmetre.
- 1 Vàlvula d'equilibrat fabricada en ametall de 40 mm.
Marca/model: TA-STAD o equivalent.
- 1 Vàlvula de seient de 3 vies de 40 mm de diàmetre, dotada
d'actuador proporcional. Marca/model: TAC o equivalent.. A
justificar mitjançant el càlcul d'autoritat del conjunt.
- 1 vàlvula de seient de 2 vies de 40 mm de diàmetre en el
by-pass
Part proporcional de canonada amb pintura d'impregnació
antioxidant, accessoris i elements de subjecció, incloeto
aïllament i acabat de les mateixes característiques que el
tram de connexió, i senyalitzat de tot el conjunt de
canonades i vàlvules segons especificacions de la
legislación vigente.
Conjunt completament instal·lat, senyalitzat, equilibrat,
regulat i en funcionament, segons fitxes tècniques i plec
d'especificacions tècniques.

EDWB01EEA Rend.: 1,000P- 189

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

25,40464/R 19,130001,328A0124 =xOficial 1ª muntadorh
22,82832/R 17,190001,328A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 48,23296 48,23296
Materials:

3,390003,390001,000BDWA1E =xTram canonada de 40 mm de diàmetre nominal, amb
accessoris, suports i senyalitzada, acabat en alumini en
intempèrie o sales de màquines, incloent beines per a la
mesura de la temperatura i vàlvula de buidatge.

ut

16,4500016,450001,000BDWA2E =xAïllament exterior per a canonades de 40 mm de diàmetre
nominal a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica amb
conductividad i gruix segons legislació vigent, de les
mateixes característiques que la canonada de connexió, amb
accesoris i senyalització.

ut

36,2400018,120002,000BDWA3E =xVàlvula de tall de papallona/bola amb accessoris i
senyalitzada de 40 mm, PN-10

ut
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16,6500016,650001,000BDWA4E =xFiltre de 40 mm, amb cos de fosa grisa i filtre d'acer

inoxidable i accessoris
ut

39,4900039,490001,000BDWA5E =xVàlvula d'equilibrat de 40 mm amb accessoris i senyalitzadaut
207,52000207,520001,000BDWA8E =xVàlvula de seient de 3 víes dotada d'actuador proporcional i

DN 40
ut

35,3600035,360001,000BDWAPE =xVàlvula de seient ambn accessoris i señalitzada de 40 mm,
PN-10

ud

Subtotal... 355,10000 355,10000

COST DIRECTE 403,33296
0,00%DESPESES INDIRECTES

403,33296COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €285,36ut Connexió hidràulica de bateria d'aigua de 25 mm de diàmetre
nominal, amb jocs d'accessoris i unions roscades,
embridades o ranurades, incloent:
- 2 Vàlvules de tall de papallona / bola de 25 mm de
diàmetre.
- 1 Filtre de 50 mm de diàmetre.
- 1 Vàlvula d'equilibrat fabricada en ametall de 25 mm.
Marca/model: TA-STAD o equivalent.
- 1 Vàlvula de seient de 3 vies de 25 mm de diàmetre, dotada
d'actuador proporcional. Marca/model: TAC o equivalent.. A
justificar mitjançant el càlcul d'autoritat del conjunt.
- 1 vàlvula de seient de 2 vies de 25 mm de diàmetre en el
by-pass
Part proporcional de canonada amb pintura d'impregnació
antioxidant, accessoris i elements de subjecció, incloeto
aïllament i acabat de les mateixes característiques que el
tram de connexió, i senyalitzat de tot el conjunt de
canonades i vàlvules segons especificacions de la
legislación vigente.
Conjunt completament instal·lat, senyalitzat, equilibrat,
regulat i en funcionament, segons fitxes tècniques i plec
d'especificacions tècniques.

EDWB01FFA Rend.: 1,000P- 190

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,80820/R 19,130001,140A0124 =xOficial 1ª muntadorh
19,59660/R 17,190001,140A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 41,40480 41,40480
Materials:

2,610002,610001,000BDWA1F =xTram canonada de 25 mm de diàmetre nominal, amb
accessoris, suports i senyalitzada, acabat en alumini en
intempèrie o sales de màquines, incloent beines per a la
mesura de la temperatura i vàlvula de buidatge.

ut

10,0000010,000001,000BDWA2F =xAïllament exterior per a canonades de 25 mm de diàmetre
nominal a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica amb
conductividad i gruix segons legislació vigent, de les
mateixes característiques que la canonada de connexió, amb
accesoris i senyalització.

ut

23,6600011,830002,000BDWA3F =xVàlvula de tall de papallona/bola amb accessoris i
senyalitzada de 25 mm, PN-10

ut
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10,6300010,630001,000BDWA4F =xFiltre de 25 mm, amb cos de fosa grisa i filtre d'acer

inoxidable i accessoris
ut

28,5100028,510001,000BDWA5F =xVàlvula d'equilibrat de 25 mm amb accessoris i senyalitzadaut
149,53000149,530001,000BDWA8F =xVàlvula de seient de 3 víes dotada d'actuador proporcional i

DN 25
ut

19,0200019,020001,000BDWAPF =xVàlvula de seient ambn accessoris i señalitzada de 25 mm,
PN-10

ud

Subtotal... 243,96000 243,96000

COST DIRECTE 285,36480
0,00%DESPESES INDIRECTES

285,36480COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,77ut Termòmetre vertical o d'esquadra, articulat i graduat de 0° a
100 °C per mesurar la temperatura de líquids. Completament
instal·lat.

EFFA01 Rend.: 1,000P- 191

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,26258/R 19,130000,066A0124 =xOficial 1ª muntadorh
1,13454/R 17,190000,066A0133 =xAjudant lampistah

Subtotal... 2,39712 2,39712
Materials:

9,370009,370001,000BFFA1 =xTermòmetre graduat de 0° a 100 °C per a líquids.ut

Subtotal... 9,37000 9,37000

COST DIRECTE 11,76712
0,00%DESPESES INDIRECTES

11,76712COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €234,18ut Conjunt de tren de reducció intercalat en canonada de 40
mm de diàmetre amb vàlvules de bola en by-pass, vàlvula
reductora per a una pressió de 800 a 450 kPa i un cabal
màxim de 5 l/s, amb vàlvula de seguretat i manòmetres amb
aixeta de buidat i lira. Completament instal·lat. Marca/model:
GESTRA o equivalent

EFAA20EA Rend.: 1,000P- 192

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,39466/R 19,130000,282A0124 =xOficial 1ª muntadorh
4,84758/R 17,190000,282A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 10,24224 10,24224
Materials:

3,200000,640005,000BDLA4 =xDisc indicador de circuits per a vàlvules.ut
56,2600056,260001,000BFAA4E =xVàlvula reductora de 40 mm.ut

115,72000115,720001,000BFAA5E =xVàlvula de seguretat per a conjunt de tren de reducció
intercalat en canonada de 40 mm

ut
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25,7800012,890002,000BFAA6 =xManòmetre amb aixeta de buidat i lira.ut
22,980007,660003,000BFAA3EA =xVàlvula de bola en by-pass de 40 mm.ut

Subtotal... 223,94000 223,94000

COST DIRECTE 234,18224
0,00%DESPESES INDIRECTES

234,18224COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €227,17ut Vàlvula d'equilibrat amb brides incorporades, fabricada en
ametall , amb preses de pressió i joc d'accessoris, de 80 mm
de diàmetre. Completament instal·lada. Marca/model:
TA-STAF o equivalent.

EFAB20AB Rend.: 1,000P- 193

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,21384/R 19,130000,168A0124 =xOficial 1ª muntadorh
2,88792/R 17,190000,168A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,10176 6,10176
Materials:

0,640000,640001,000BDLA4 =xDisc indicador de circuits per a vàlvules.ut
5,840002,920002,000BFAB4B =xJoc de juntes i cargols per a brides de 80 mm.ut

214,59000214,590001,000BFAB3AB =xVàlvula d'equilibrat embridada de 80 mm fabricada en
ametall

ut

Subtotal... 221,07000 221,07000

COST DIRECTE 227,17176
0,00%DESPESES INDIRECTES

227,17176COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €523,84ut Vàlvula de regulació de pressió diferencial tipus embridada,
fabricada en ametall, amb presa de pressió, dispositiu de
buidat, connexió per al capilar de pressió de referència, de
80 mm de diàmetre. Regulació de pressió entre 20 kPa a 160
kPa. Completament instal·lada. Marca/model: TA-STAP o
equivalent.

EFAB50AB Rend.: 1,000P- 194

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,21384/R 19,130000,168A0124 =xOficial 1ª muntadorh
2,88792/R 17,190000,168A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,10176 6,10176
Materials:

0,640000,640001,000BDLA4 =xDisc indicador de circuits per a vàlvules.ut
6,230006,230001,000BFAB7 =xCapilar de pressió de referència d'1 m de longitud.ut
5,840002,920002,000BFAB9B =xJoc de juntes i cargols per a brides de 80 mm.ut

505,03000505,030001,000BFAB8AB =xVàlvula reguladora de pressió embridada de 80 mm
fabricada en ametall

ut



PROJECTE PER A L´AMPLIACIÓ DE L´ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES DE LA SALUT
TECNOCAMPUS DE MATARÓ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 10/12/2015 151

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 517,74000 517,74000

COST DIRECTE 523,84176
0,00%DESPESES INDIRECTES

523,84176COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €105,83ut Actuador tot-res per a comportes d'aire, amb senyal de
control a 0-10 V alimentat a 24 V. Completament instal·lat.
Marca/model: BELIMO o equivalent.

EFCA10A Rend.: 1,000P- 195

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,22224/R 19,130000,848A0123 =xOficial 1ª lampistah
14,57712/R 17,190000,848A0133 =xAjudant lampistah

Subtotal... 30,79936 30,79936
Materials:

75,0300075,030001,000BFCA2 =xActuador tot-res amb senyal de control a 0-10 V alimentat a
24 V.

ut

Subtotal... 75,03000 75,03000

COST DIRECTE 105,82936
0,00%DESPESES INDIRECTES

105,82936COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,03ut Sonda de temperatura per ambient interior, amb un rang
d'amidament entre -40 i +130 °C, amb sortida analògica
entre 0-10 V. Completament instal·lada. Marca/model: TAC
o equivalent.

EFDA01A Rend.: 1,000P- 196

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,17558/R 19,130000,166A0123 =xOficial 1ª lampistah
2,85354/R 17,190000,166A0133 =xAjudant lampistah

Subtotal... 6,02912 6,02912
Materials:

1,000BFDA1 =x?U

Subtotal...

COST DIRECTE 6,02912
0,00%DESPESES INDIRECTES

6,02912COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €47,65ut Sonda de temperatura per a conductes d'aire, amb un rang
d'amidament entre -30 i +130 °C, amb sortida analògica
entre 0-10 V i longitud de beina segons Especificacions
Tècniques. Completament instal·lada. Marca/model: TAC o
equivalent.

EFDA20A Rend.: 1,000P- 197

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,17558/R 19,130000,166A0123 =xOficial 1ª lampistah
2,85354/R 17,190000,166A0133 =xAjudant lampistah

Subtotal... 6,02912 6,02912
Materials:

41,6200041,620001,000BFDA3 =xSonda de temperatura per a conductes d'aire.ut

Subtotal... 41,62000 41,62000

COST DIRECTE 47,64912
0,00%DESPESES INDIRECTES

47,64912COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €53,98ut Sonda de temperatura d'immersió per a líquids, amb un rang
d'amidament entre -30 i +130 °C, amb sortida analògica
entre 0-10 V. Completament instal·lada. Marca/model: TAC o
equivalent.

EFDA40A Rend.: 1,000P- 198

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,17558/R 19,130000,166A0123 =xOficial 1ª lampistah
2,85354/R 17,190000,166A0133 =xAjudant lampistah

Subtotal... 6,02912 6,02912
Materials:

47,9500047,950001,000BFDA5 =xSonda de temperatura d'immersió per a líquids.ut

Subtotal... 47,95000 47,95000

COST DIRECTE 53,97912
0,00%DESPESES INDIRECTES

53,97912COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €87,37ut Sonda combinada de temperatura i humitat relativa, per
ambient exterior, amb un rang de mida de -40 i +80 °C de
temperatura i entre +10 i +90 % d'humitat relativa, amb
sortida analògica entre 0-10 V. Completament instal·lada.
Marca/model: TAC o equivalent.

EFDB10A Rend.: 1,000P- 199

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,17558/R 19,130000,166A0123 =xOficial 1ª lampistah
2,85354/R 17,190000,166A0133 =xAjudant lampistah

Subtotal... 6,02912 6,02912
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Materials:

81,3400081,340001,000BFDB2 =xSonda combinada de temperatura i humitat relativa, per
ambient exterior.

ut

Subtotal... 81,34000 81,34000

COST DIRECTE 87,36912
0,00%DESPESES INDIRECTES

87,36912COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €48,98ut Sonda d'humitat relativa d'aire en conductes, amb un rang de
mida entre 10 i 90 %, amb sortida analògica entre 0-10 V.
Completament instal·lada. Marca/model: TAC o equivalent.

EFDC01A Rend.: 1,000P- 200

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,17558/R 19,130000,166A0123 =xOficial 1ª lampistah
2,85354/R 17,190000,166A0133 =xAjudant lampistah

Subtotal... 6,02912 6,02912
Materials:

42,9500042,950001,000BFDC1 =xSonda d'humitat relativa en conducte.ut

Subtotal... 42,95000 42,95000

COST DIRECTE 48,97912
0,00%DESPESES INDIRECTES

48,97912COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €122,34ut Sonda deCO2 per instal·lació en conductes, amb un rang
d'amidament entre 200 ppm i 1000ppm, amb sortida
analògica entre 0-10 V. Completament instal·lada.
Marca/model: TAC o equivalent.

EFDJ01A Rend.: 1,000P- 201

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,17558/R 19,130000,166A0123 =xOficial 1ª lampistah
2,85354/R 17,190000,166A0133 =xAjudant lampistah

Subtotal... 6,02912 6,02912
Materials:

116,31000116,310001,000BFDJ1 =xSonda de CO2 per a conducte.ut

Subtotal... 116,31000 116,31000

COST DIRECTE 122,33912
0,00%DESPESES INDIRECTES

122,33912COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €28,48ut Regulador amb sonda de temperatura ambient incorporada
per a fan-coils a 4 tubs, per a muntatge mural, amb variació
de ± 3 °C sobre punt de consigna, interruptor marxa/aturada
i tres velocitats, amb senyals d'entrada i sortida a 0-10 V i
alimentació a 24 V. Completament instal·lat. Marca/model:
TAC

EFEA241 Rend.: 1,000P- 202

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,17558/R 19,130000,166A0123 =xOficial 1ª lampistah
2,85354/R 17,190000,166A0133 =xAjudant lampistah

Subtotal... 6,02912 6,02912
Materials:

2,810002,810001,000BFEA9I =xConnexionat elèctric i de control de termòstat a element
controlat.

ut

19,6400019,640001,000BFEACA =xTermostat amb punt de consigna, comandament 3 velocitats,
entrada per a selector remot hivern/estiu i interruptor
aturada/marxa.

ut

Subtotal... 22,45000 22,45000

COST DIRECTE 28,47912
0,00%DESPESES INDIRECTES

28,47912COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €148,89ut Sonda de pressió diferencial per a canonades d'aigua, amb
un rang de mida entre 0 i 5 bar, amb sortida analògica entre
0 i 10 V. Completament instal·lada. Marca/model: TAC o
equivalent.

EFGA10B Rend.: 1,000P- 203

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,17558/R 19,130000,166A0123 =xOficial 1ª lampistah
2,85354/R 17,190000,166A0133 =xAjudant lampistah

Subtotal... 6,02912 6,02912
Materials:

142,86000142,860001,000BFGC2 =xSonda de pressió diferencial per a canonades d'aigua.ut

Subtotal... 142,86000 142,86000

COST DIRECTE 148,88912
0,00%DESPESES INDIRECTES

148,88912COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,40ut Presostat diferencial per a conductes d'aire, amb una pressió
màxima de funcionament de 20 mbar, amb sortida digital
(contacte lliure de tensió). Completament instal·lat.
Marca/model: TAC o equivalent.

EFHA01A Rend.: 1,000P- 204

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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3,17558/R 19,130000,166A0123 =xOficial 1ª lampistah
2,85354/R 17,190000,166A0133 =xAjudant lampistah

Subtotal... 6,02912 6,02912
Materials:

11,3700011,370001,000BFHA1 =xPresostat diferencial per a conductes d'aire.ut

Subtotal... 11,37000 11,37000

COST DIRECTE 17,39912
0,00%DESPESES INDIRECTES

17,39912COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,91ut Manòmetre de glicerina, graduat de 0-1600 kPa, diàmetre
d'esfera de 100 mm, amb aixeta de buidat i llira, per a
pressió de líquids. Completament  instal·lat.

EFIA01A Rend.: 1,000P- 205

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,23821/R 19,130000,117A0123 =xOficial 1ª lampistah
2,01123/R 17,190000,117A0133 =xAjudant lampistah

Subtotal... 4,24944 4,24944
Materials:

7,500007,500001,000BFIA1A =xManòmetre de glicerina, graduat de 0-1600 kPa i 100 mm de
diàmetre.

ut

6,160006,160001,000BFIA2 =xAixeta de buidat i lira per a manòmetre de glicerina.ut

Subtotal... 13,66000 13,66000

COST DIRECTE 17,90944
0,00%DESPESES INDIRECTES

17,90944COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €45,44ut Interruptor de flux per a líquids, format per llengüeta d'acer
inoxidable, amb sortida digital (contactes lliures de tensió).
Completament instal·lat. Marca/model: TAC o equivalent.

EFKA01A Rend.: 1,000P- 206

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,17558/R 19,130000,166A0123 =xOficial 1ª lampistah
2,85354/R 17,190000,166A0133 =xAjudant lampistah

Subtotal... 6,02912 6,02912
Materials:

39,4100039,410001,000BFKA1 =xInterruptor de flux per a líquids.ut

Subtotal... 39,41000 39,41000
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COST DIRECTE 45,43912
0,00%DESPESES INDIRECTES

45,43912COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €549,77ut Comptador electrònic per a escomesa d'aigua sanitària,
homologat segons normativa vigent, amb un calibre nominal
de 32 mm, per una presió de servei de 10 bar, amb equip de
lectura format per caixa estanca IP.55 amb placa de bornes,
connexió tipus Jack, connector telefònic i cables de
connexió. Completament instal·lat. Marca/model:
CONTAZARA o equivalent

EFLB11DA Rend.: 1,000P- 207

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,51468/R 19,130000,236A0123 =xOficial 1ª lampistah
4,05684/R 17,190000,236A0133 =xAjudant lampistah

Subtotal... 8,57152 8,57152
Materials:

541,20000541,200001,000BFLBMDA =xComptador electrònic per aigua sanitària, del calibre 32 mut

Subtotal... 541,20000 541,20000

COST DIRECTE 549,77152
0,00%DESPESES INDIRECTES

549,77152COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,20ut Interruptor fi carrera per a actuadors elèctrics de comporta .
Completament instal·lat. Marca/model: TAC o equivalent.

EFQE10A Rend.: 1,000P- 208

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,79822/R 19,130000,094A0123 =xOficial 1ª lampistah
1,61586/R 17,190000,094A0133 =xAjudant lampistah

Subtotal... 3,41408 3,41408
Materials:

3,790003,790001,000BFQE1 =xInterruptor fi carrera per a actuadors elèctrics.ut

Subtotal... 3,79000 3,79000

COST DIRECTE 7,20408
0,00%DESPESES INDIRECTES

7,20408COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,20ut Interruptor fi carrera per a actuadors elèctrics de vàlvula .
Completament instal·lat. Marca/model: TAC o equivalent.

EFQE10B Rend.: 1,000P- 209

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

1,79822/R 19,130000,094A0123 =xOficial 1ª lampistah
1,61586/R 17,190000,094A0133 =xAjudant lampistah

Subtotal... 3,41408 3,41408
Materials:

3,790003,790001,000BFQE1 =xInterruptor fi carrera per a actuadors elèctrics.ut

Subtotal... 3,79000 3,79000

COST DIRECTE 7,20408
0,00%DESPESES INDIRECTES

7,20408COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4.615,52ut Subestació 1 del sistema de gestió composta pels
controladors necessaris per configurar:
- 25 entrades analògiques
- 42 entrades digitals
- 23 sortides analògiques
- 43 sortides digitals
i regletera de bornes per a 133 senyals de control, incloent
font d'alimentació elèctrica a 24/230 V CA sota SAI i bateries
i capacitat d'ampliació del 20 %, incloent tots els relès,
connectors i accessoris necessaris. Completament
instal·lada. Marca/model: SCHNEIDER/XENTA 400 o
equivalent

EGDA10B Rend.: 1,000P- 210

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

71,48881/R 19,130003,737A0121 =xOficial 1ª electricistah
64,23903/R 17,190003,737A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 135,72784 135,72784
Materials:

4.469,930004.469,930001,000BGDA1B =xSubestació 1 composta per 15 EA, 32 ED, 13 SA, 3 SD per a
63 bornes.

ut

9,860009,860001,000BGDA6B =xConnectors, accessoris i regletera de bornes per a
subestació 1 composta per 4 EA, 34 ED, 0 EP, 5 SA, 8 SD.

ut

Subtotal... 4.479,79000 4.479,79000

COST DIRECTE 4.615,51784
0,00%DESPESES INDIRECTES

4.615,51784COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €804,29ut Pantalla tàctil multifunció color de 5'', amb comunicación
IP-852 i TP-10, amb pàgines gràfiques, incloent alimentador,
marc i caixa de empotrar. Completament instal·lada.
Marca/model: SCHNEIDER/L-VIS 5'' o equivalent

EGDA10B1 Rend.: 1,000P- 211

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

PROJECTE PER A L´AMPLIACIÓ DE L´ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES DE LA SALUT
TECNOCAMPUS DE MATARÓ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 10/12/2015 158

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
12,89362/R 19,130000,674A0121 =xOficial 1ª electricistah
11,58606/R 17,190000,674A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 24,47968 24,47968
Materials:

730,29000730,290001,000BGDA1BA =xPantalla tàctil multifunció color de 5'', amb comunicación
IP-852 i TP-10

ut

49,5200049,520001,000BGDA6BA =xConnectors, accessoris i regletera de bornes per a
subestació 1 composta per 1 EA, 1 ED,  EP,  SA,  SD.

ut

Subtotal... 779,81000 779,81000

COST DIRECTE 804,28968
0,00%DESPESES INDIRECTES

804,28968COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €518,00ut Armari metàl·lic de fixació mural per controlador,
transformador 40 VA, regletes per 30 punts, magnetotèrmic
C60NC I 2A i K60NC II 10A, base Schuko, amb clau de
tanca i tapes per entrada/sortida de cables, de 600x400 mm
d'alt x ample i 150 mm de fondària, incloent connectors i
accesoris. Completament instal·lat. Marca/model:
HIMEL/CRN64/150 o equivalent

EGGA20A1 Rend.: 1,000P- 212

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,88863/R 19,130000,151A0121 =xOficial 1ª electricistah
2,59569/R 17,190000,151A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 5,48432 5,48432
Materials:

502,04000502,040001,000BGGA3AAA =xArmari metàl·lic de fixació mural 600x400x150 per
controlador i transformador

ut

10,4800010,480001,000BGGA4AAA =xSafates, accessoris i fixacions per a armari metàl·licut

Subtotal... 512,52000 512,52000

COST DIRECTE 518,00432
0,00%DESPESES INDIRECTES

518,00432COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €137,15ut Armari metàl·lic de fixació mural per a subestació 1, amb clau
de tanca i tapes per entrada/sortida de cables, de 600x400
mm d'alt x ample i 320 mm de profunditat, amb capacitat per
albergar els controladors necesaris per 51 senyals de control
més un 20 % per a possibles ampliacions, inclús les safates
de PVC, connectors i accesoris necessaris. Completament
instal·lat.

EGGA20BA Rend.: 1,000P- 213

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,88863/R 19,130000,151A0121 =xOficial 1ª electricistah
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2,59569/R 17,190000,151A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 5,48432 5,48432
Materials:

114,50000114,500001,000BGGA3BB =xArmari metàl·lic de 600x400 x 320 mm.ut
17,1700017,170001,000BGGA4BB =xSafates, accessoris i fixacions per a armari metàl·lic de

600x400 x 320 mm.
ut

Subtotal... 131,67000 131,67000

COST DIRECTE 137,15432
0,00%DESPESES INDIRECTES

137,15432COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €939,10ut Gràfic tipus esquema en color amb un mínim de 20 punts
actius. Completament instal·lat.

EGHA10A Rend.: 1,000P- 214

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

939,1000093,9100010,000BGHA2A =xGràfic tipus esquema amb un mínim de 20 punts actius.ut

Subtotal... 939,10000 939,10000

COST DIRECTE 939,10000
0,00%DESPESES INDIRECTES

939,10000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.169,85ut Conjunt de programació i posada en marxa del sistema de
gestió de fan-coils i climatitzadors compactes compost per 28
punts a SCADA existent i pantalla tàctil, incloent programació
específica, proves i demostracions per al seu perfecte
funcionament. Completament instal·lat. Marca/model:
SCHNEIDER/VISTA o equivalent

EGHB11B1 Rend.: 1,000P- 215

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1.169,850001.169,850001,000BGHA7BA =xConjunt programació i posada en marxa del sistema de
gestió de fan-coils compost per 28 punts.

ut

Subtotal... 1.169,85000 1.169,85000

COST DIRECTE 1.169,85000
0,00%DESPESES INDIRECTES

1.169,85000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1.967,10ut Conjunt de programació i posada en marxa del sistema de
gestió tècnica compost per 63 punts a SCADA existent i
pantalla tàctil, incloent programació específica, proves i
demostracions per al seu perfecte funcionament.
Completament instal·lat. Marca/model: SCHNEIDER/VISTA o
equivalent

EGHB11B2 Rend.: 1,000P- 216

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1.967,100001.967,100001,000BGHA7BB =xConjunt programació i posada en marxa del sistema de
gestió tècnica compost per 88 punts.

ut

Subtotal... 1.967,10000 1.967,10000

COST DIRECTE 1.967,10000
0,00%DESPESES INDIRECTES

1.967,10000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,68m Aïllament exterior per canonades de climatització aigua
calenta de 64 mm de diàmetre exterior a base de camisa
aïllant d'escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor
que 0,04 W/(m.K) i de 30 mm de gruix o gruix equivalent i
reacció al foc BL-S3,d0, incloent pp d'accessoris i vàlvules.
Completament instal·lat i senyalitzat segons normes
DIN/UNE. Marca/model: K-FLEX / STo equivalent

EHBCSDA Rend.: 1,000P- 217

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,23821/R 19,130000,117A0124 =xOficial 1ª muntadorh
2,01123/R 17,190000,117A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,24944 4,24944
Materials:

5,140005,140001,000BHBC1SD =xAillament exterior per a canonades de 64 mm de diàmetre
exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica menor que 0,04 W (m.K) i de 30 mm de
gruix o gruix equivalent

m

0,290000,290001,000BHBD2SD =xAccessori i senyalització per a camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de 64 mm d'interior i de 30 mm de gruix o gruix
equivalent.

pp

Subtotal... 5,43000 5,43000

COST DIRECTE 9,67944
0,00%DESPESES INDIRECTES

9,67944COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €11,37m Aïllament exterior per canonades de climatització aigua
calenta de 89 mm de diàmetre exterior a base de camisa
aïllant d'escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor
que 0,04 W/(m.K) i de 30 mm de gruix o gruix equivalent i
reacció al foc BL-S3,d0, incloent pp d'accessoris i vàlvules.
Completament instal·lat i senyalitzat segons normes
DIN/UNE. Marca/model: K-FLEX / STo equivalent

EHBCUDA Rend.: 1,000P- 218

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,23821/R 19,130000,117A0124 =xOficial 1ª muntadorh
2,01123/R 17,190000,117A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,24944 4,24944
Materials:

6,790006,790001,000BHBC1UD =xAillament exterior per a canonades de 89 mm de diàmetre
exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica menor que 0,04 W (m.K) i de 30 mm de
gruix o gruix equivalent

m

0,330000,330001,000BHBD2UDB =xAccessori i senyalització per a camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de 89 mm d'interior i de 30 mm de gruix o gruix
equivalent.

pp

Subtotal... 7,12000 7,12000

COST DIRECTE 11,36944
0,00%DESPESES INDIRECTES

11,36944COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,66m Aïllament exterior per a canonades climatització de 20 mm
de diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04
W/(m.K) i de 20 mm de gruix o gruix equivalent i reacció al
foc BL-S3,d0, amb barrera de vapor, incloent p.p.
d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i senyalitzat
segons normes DIN/UNE. Marca/model: K-FLEX / STo
equivalent

EHBDGBA Rend.: 1,000P- 219

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,97563/R 19,130000,051A0124 =xOficial 1ª muntadorh
0,87669/R 17,190000,051A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 1,85232 1,85232
Materials:

1,690001,690001,000BHBD1GB =xAïllament exterior per a canonades de 25 mm de diàmetre
exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 20 mm de
gruix o gruix equivalent, amb barrera de vapor. 

m

0,120000,120001,000BHBD2GB =xAccessori i senyalització per a camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de 25 mm d'interior i de 20 mm de gruix o gruix
equivalent.

pp

Subtotal... 1,81000 1,81000
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COST DIRECTE 3,66232
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,66232COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,98m Aïllament exterior per a canonades climatització de 25 mm
de diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04
W/(m.K) i de 20 mm de gruix o gruix equivalent i reacció al
foc BL-S3,d0, amb barrera de vapor, incloent p.p.
d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i senyalitzat
segons normes DIN/UNE. Marca/model: K-FLEX / STo
equivalent

EHBDIBA Rend.: 1,000P- 220

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,97563/R 19,130000,051A0124 =xOficial 1ª muntadorh
0,87669/R 17,190000,051A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 1,85232 1,85232
Materials:

2,000002,000001,000BHBD1IB =xAïllament exterior per a canonades de 25 mm de diàmetre
exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 20 mm de
gruix o gruix equivalent, amb barrera de vapor. 

m

0,130000,130001,000BHBD2IB =xAccessori i senyalització per a camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de 25 mm d'interior i de 20 mm de gruix o gruix
equivalent.

pp

Subtotal... 2,13000 2,13000

COST DIRECTE 3,98232
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,98232COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,55m Aïllament exterior per a canonades climatització de 32 mm
de diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04
W/(m.K) i de 20 mm de gruix o gruix equivalent i reacció al
foc BL-S3,d0, amb barrera de vapor, incloent p.p.
d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i senyalitzat
segons normes DIN/UNE. Marca/model: K-FLEX / STo
equivalent

EHBDKBA Rend.: 1,000P- 221

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,62605/R 19,130000,085A0124 =xOficial 1ª muntadorh
1,46115/R 17,190000,085A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,08720 3,08720
Materials:
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2,300002,300001,000BHBD1KB =xAïllament exterior per a canonades de 32 mm de diàmetre

exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 20 mm de
gruix o gruix equivalent, amb barrera de vapor. 

m

0,160000,160001,000BHBD2KB =xAccessori i senyalització per a camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de 32 mm d'interior i de 20 mm de gruix o gruix
equivalent.

pp

Subtotal... 2,46000 2,46000

COST DIRECTE 5,54720
0,00%DESPESES INDIRECTES

5,54720COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,28m Aïllament exterior per a canonades climatització de 40 mm
de diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04
W/(m.K) i de 30 mm de gruix o gruix equivalent i reacció al
foc BL-S3,d0, amb barrera de vapor, incloent p.p.
d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i senyalitzat
segons normes DIN/UNE. Marca/model: K-FLEX / STo
equivalent

EHBDMDA Rend.: 1,000P- 222

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,62605/R 19,130000,085A0124 =xOficial 1ª muntadorh
1,46115/R 17,190000,085A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,08720 3,08720
Materials:

3,990003,990001,000BHBD1MD =xAïllament exterior per a canonades de 40 mm de diàmetre
exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 30 mm de
gruix o gruix equivalent, amb barrera de vapor. 

m

0,200000,200001,000BHBD2MD =xAccessori i senyalització per a camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de 40 mm d'interior i de 30 mm de gruix o gruix
equivalent.

pp

Subtotal... 4,19000 4,19000

COST DIRECTE 7,27720
0,00%DESPESES INDIRECTES

7,27720COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,19m Aïllament exterior per a canonades climatització de 50 mm
de diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04
W/(m.K) i de 30 mm de gruix o gruix equivalent i reacció al
foc BL-S3,d0, amb barrera de vapor, incloent p.p.
d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i senyalitzat
segons normes DIN/UNE. Marca/model: K-FLEX / STo
equivalent

EHBDPDA Rend.: 1,000P- 223

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

1,62605/R 19,130000,085A0124 =xOficial 1ª muntadorh
1,46115/R 17,190000,085A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,08720 3,08720
Materials:

4,840004,840001,000BHBD1PD =xAïllament exterior per a canonades de 50 mm de diàmetre
exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 30 mm de
gruix o gruix equivalent, amb barrera de vapor. 

m

0,260000,260001,000BHBD2PD =xAccessori i senyalització per a camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de 50 mm d'interior i de 30 mm de gruix o gruix
equivalent.

pp

Subtotal... 5,10000 5,10000

COST DIRECTE 8,18720
0,00%DESPESES INDIRECTES

8,18720COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,13m Aïllament exterior per a canonades climatització de 64 mm
de diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04
W/(m.K) i de 30 mm de gruix o gruix equivalent i reacció al
foc BL-S3,d0, amb barrera de vapor, incloent p.p.
d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i senyalitzat
segons normes DIN/UNE. Marca/model: K-FLEX / STo
equivalent

EHBDSDA Rend.: 1,000P- 224

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,23821/R 19,130000,117A0124 =xOficial 1ª muntadorh
2,01123/R 17,190000,117A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,24944 4,24944
Materials:

5,590005,590001,000BHBD1SD =xAïllament exterior per a canonades de 64 mm de diàmetre
exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 30 mm de
gruix o gruix equivalent, amb barrera de vapor. 

m

0,290000,290001,000BHBD2SD =xAccessori i senyalització per a camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de 64 mm d'interior i de 30 mm de gruix o gruix
equivalent.

pp

Subtotal... 5,88000 5,88000

COST DIRECTE 10,12944
0,00%DESPESES INDIRECTES

10,12944COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €10,68m Aïllament exterior per a canonades climatització de 76 mm
de diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04
W/(m.K) i de 30 mm de gruix o gruix equivalent i reacció al
foc BL-S3,d0, amb barrera de vapor, incloent p.p.
d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i senyalitzat
segons normes DIN/UNE. Marca/model: K-FLEX / STo
equivalent

EHBDTDA Rend.: 1,000P- 225

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,23821/R 19,130000,117A0124 =xOficial 1ª muntadorh
2,01123/R 17,190000,117A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,24944 4,24944
Materials:

6,040006,040001,000BHBD1TD =xAïllament exterior per a canonades de 76 mm de diàmetre
exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 30 mm de
gruix o gruix equivalent, amb barrera de vapor. 

m

0,390000,390001,000BHBD2TD =xAccessori i senyalització per a camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de 76 mm d'interior i de 30 mm de gruix o gruix
equivalent.

pp

Subtotal... 6,43000 6,43000

COST DIRECTE 10,67944
0,00%DESPESES INDIRECTES

10,67944COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,70m Aïllament exterior per a canonades climatització de 89 mm
de diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04
W/(m.K) i de 30 mm de gruix o gruix equivalent i reacció al
foc BL-S3,d0, amb barrera de vapor, incloent p.p.
d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i senyalitzat
segons normes DIN/UNE. Marca/model: K-FLEX / STo
equivalent

EHBDUDA Rend.: 1,000P- 226

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,23821/R 19,130000,117A0124 =xOficial 1ª muntadorh
2,01123/R 17,190000,117A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,24944 4,24944
Materials:

6,930006,930001,000BHBD1UD =xAïllament exterior per a canonades de 89 mm de diàmetre
exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 30 mm de
gruix o gruix equivalent, amb barrera de vapor. 

m

0,520000,520001,000BHBD2UD =xAccessori i senyalització per a camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de 89 mm d'interior i de 30 mm de gruix o gruix
equivalent.

pp

Subtotal... 7,45000 7,45000

PROJECTE PER A L´AMPLIACIÓ DE L´ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES DE LA SALUT
TECNOCAMPUS DE MATARÓ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 10/12/2015 166

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 11,69944
0,00%DESPESES INDIRECTES

11,69944COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,04m Aïllament exterior per canonades de climatització aigua
calenta de 25 mm de diàmetre exterior a base de camisa
aïllant d'escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor
que 0,04 W/(m.K) i de 25 mm de gruix o gruix equivalent i
reacció al foc BL-S3,d0, incloent pp d'accessoris i vàlvules.
Completament instal·lat i senyalitzat segons normes
DIN/UNE. Marca/model: K-FLEX / STo equivalent

EHBC10IC Rend.: 1,000P- 227

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,97563/R 19,130000,051A0124 =xOficial 1ª muntadorh
0,87669/R 17,190000,051A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 1,85232 1,85232
Materials:

2,060002,060001,000BHBC1IC =xAillament exterior per a canonades de 25 mm de diàmetre
exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica menor que 0,04 W (m.K) i de 25 mm de
gruix o gruix equivalent

m

0,130000,130001,000BHBD2IC =xAccessori i senyalització per a camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de 25 mm d'interior i de 25 mm de gruix o gruix
equivalent.

pp

Subtotal... 2,19000 2,19000

COST DIRECTE 4,04232
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,04232COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,67m Aïllament exterior per canonades de climatització aigua
calenta de 20 mm de diàmetre exterior a base de camisa
aïllant d'escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor
que 0,04 W/(m.K) i de 25 mm de gruix o gruix equivalent i
reacció al foc BL-S3,d0, incloent pp d'accessoris i vàlvules.
Completament instal·lat i senyalitzat segons normes
DIN/UNE. Marca/model: K-FLEX / STo equivalent

EHBC10IG Rend.: 1,000P- 228

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,97563/R 19,130000,051A0124 =xOficial 1ª muntadorh
0,87669/R 17,190000,051A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 1,85232 1,85232
Materials:

1,700001,700001,000BHBC1GC =xAillament exterior per a canonades de 20 mm de diàmetre
exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica menor que 0,04 W (m.K) i de 25 mm de
gruix o gruix equivalent

m
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0,120000,120001,000BHBD2GC =xAccessori i senyalització per a camisa aïllant d'escuma

elastomèrica de 20 mm d'interior i de 25 mm de gruix o gruix
equivalent.

pp

Subtotal... 1,82000 1,82000

COST DIRECTE 3,67232
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,67232COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,71m Aïllament exterior per canonades de climatització aigua
calenta de 32 mm de diàmetre exterior a base de camisa
aïllant d'escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor
que 0,04 W/(m.K) i de 25 mm de gruix o gruix equivalent i
reacció al foc BL-S3,d0, incloent pp d'accessoris i vàlvules.
Completament instal·lat i senyalitzat segons normes
DIN/UNE. Marca/model: K-FLEX / STo equivalent

EHBC10KC Rend.: 1,000P- 229

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,62605/R 19,130000,085A0124 =xOficial 1ª muntadorh
1,46115/R 17,190000,085A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,08720 3,08720
Materials:

2,460002,460001,000BHBC1KC =xAillament exterior per a canonades de 32 mm de diàmetre
exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica menor que 0,04 W (m.K) i de 25 mm de
gruix o gruix equivalent

m

0,160000,160001,000BHBD2KC =xAccessori i senyalització per a camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de 32 mm d'interior i de 25 mm de gruix o gruix
equivalent.

pp

Subtotal... 2,62000 2,62000

COST DIRECTE 5,70720
0,00%DESPESES INDIRECTES

5,70720COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,86m Aïllament exterior per canonades de climatització aigua
calenta de 40 mm de diàmetre exterior a base de camisa
aïllant d'escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor
que 0,04 W/(m.K) i de 30 mm de gruix o gruix equivalent i
reacció al foc BL-S3,d0, incloent pp d'accessoris i vàlvules.
Completament instal·lat i senyalitzat segons normes
DIN/UNE. Marca/model: K-FLEX / STo equivalent

EHBC10MD Rend.: 1,000P- 230

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,62605/R 19,130000,085A0124 =xOficial 1ª muntadorh
1,46115/R 17,190000,085A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,08720 3,08720
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

3,570003,570001,000BHBC1MD =xAillament exterior per a canonades de 40 mm de diàmetre
exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica menor que 0,04 W (m.K) i de 30 mm de
gruix o gruix equivalent

m

0,200000,200001,000BHBD2MD =xAccessori i senyalització per a camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de 40 mm d'interior i de 30 mm de gruix o gruix
equivalent.

pp

Subtotal... 3,77000 3,77000

COST DIRECTE 6,85720
0,00%DESPESES INDIRECTES

6,85720COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,84m Aïllament exterior per canonades de ACS/polipropilè de 20
mm de diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04
W/(m.K) i de 30 mm de gruix o gruix equivalent i reacció al
foc BL-S3,d0, incloent pp d'accessoris i vàlvules.
Completament instal·lat i senyalitzat segons normes
DIN/UNE. Marca/model: K-FLEX / ST o equivalent

EHBC10GDA Rend.: 1,000P- 231

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,35823/R 19,130000,071A0124 =xOficial 1ª muntadorh
1,22049/R 17,190000,071A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 2,57872 2,57872
Materials:

2,150002,150001,000BHBC1GD =xAillament exterior per a canonades de 20 mm de diàmetre
exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica menor que 0,04 W (m.K) i de 30 mm de
gruix o gruix equivalent

m

0,110000,110001,000BHBD2GD =xAccessori i senyalització per a camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de 20 mm d'interior i de 30 mm de gruix o gruix
equivalent.

pp

Subtotal... 2,26000 2,26000

COST DIRECTE 4,83872
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,83872COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,19m Aïllament exterior per canonades de polipropilè de 25 mm de
diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04
W/(m.K) i de 30 mm de gruix o gruix equivalent i reacció al
foc BL-S3,d0, incloent pp d'accessoris i vàlvules.
Completament instal·lat i senyalitzat segons normes
DIN/UNE. Marca/model: K-FLEX / ST o equivalent

EHBC10IDA Rend.: 1,000P- 232

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

1,35823/R 19,130000,071A0124 =xOficial 1ª muntadorh
1,22049/R 17,190000,071A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 2,57872 2,57872
Materials:

2,480002,480001,000BHBC1ID =xAillament exterior per a canonades de 25 mm de diàmetre
exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica menor que 0,04 W (m.K) i de 30 mm de
gruix o gruix equivalent

m

0,130000,130001,000BHBD2ID =xAccessori i senyalització per a camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de 25 mm d'interior i de 30 mm de gruix o gruix
equivalent.

pp

Subtotal... 2,61000 2,61000

COST DIRECTE 5,18872
0,00%DESPESES INDIRECTES

5,18872COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,44m Aïllament exterior per canonades de polipropilè de 32 mm de
diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04
W/(m.K) i de 30 mm de gruix o gruix equivalent i reacció al
foc BL-S3,d0, incloent pp d'accessoris i vàlvules.
Completament instal·lat i senyalitzat segons normes
DIN/UNE. Marca/model: K-FLEX / ST o equivalent

EHBC10KDA Rend.: 1,000P- 233

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,23821/R 19,130000,117A0124 =xOficial 1ª muntadorh
2,01123/R 17,190000,117A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,24944 4,24944
Materials:

3,040003,040001,000BHBC1KD =xAillament exterior per a canonades de 32 mm de diàmetre
exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica menor que 0,04 W (m.K) i de 30 mm de
gruix o gruix equivalent

m

0,150000,150001,000BHBD2KD =xAccessori i senyalització per a camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de 32 mm d'interior i de 30 mm de gruix o gruix
equivalent.

pp

Subtotal... 3,19000 3,19000

COST DIRECTE 7,43944
0,00%DESPESES INDIRECTES

7,43944COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €4,41m Aïllament exterior per a canonades equips autònoms de
climatització de 12 mm de diàmetre exterior a base de
camisa aïllant d'escuma elastomèrica de conductivitat
tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 25 mm de gruix o gruix
equivalent i reacció al foc BL-S3,d0, amb barrera de vapor,
incloent p.p. d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i
senyalitzat segons normes DIN/UNE. Marca/model: K-FLEX /
ST o equivalent.

EHBD10DCB Rend.: 1,000P- 234

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,35823/R 19,130000,071A0124 =xOficial 1ª muntadorh
1,22049/R 17,190000,071A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 2,57872 2,57872
Materials:

1,760001,760001,000BHBD1DC =xAïllament exterior per a canonades de 12 mm de diàmetre
exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 25 mm de
gruix o gruix equivalent, amb barrera de vapor. 

m

0,070000,070001,000BHBD2DC =xAccessori i senyalització per a camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de 12 mm d'interior i de 25 mm de gruix o gruix
equivalent.

pp

Subtotal... 1,83000 1,83000

COST DIRECTE 4,40872
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,40872COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,73m Aïllament exterior per a canonades equips autònoms de
climatització de 18 mm de diàmetre exterior a base de
camisa aïllant d'escuma elastomèrica de conductivitat
tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 25 mm de gruix o gruix
equivalent i reacció al foc BL-S3,d0, amb barrera de vapor,
incloent p.p. d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i
senyalitzat segons normes DIN/UNE. Marca/model: K-FLEX /
ST o equivalent.

EHBD10FCB Rend.: 1,000P- 235

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,35823/R 19,130000,071A0124 =xOficial 1ª muntadorh
1,22049/R 17,190000,071A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 2,57872 2,57872
Materials:

2,050002,050001,000BHBD1FC =xAïllament exterior per a canonades de 18 mm de diàmetre
exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 25 mm de
gruix o gruix equivalent, amb barrera de vapor. 

m

0,100000,100001,000BHBD2FC =xAccessori i senyalització per a camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de 18 mm d'interior i de 25 mm de gruix o gruix
equivalent.

pp

Subtotal... 2,15000 2,15000
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COST DIRECTE 4,72872
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,72872COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,28m Aïllament exterior per a canonades AFS/polipropilè de 20 mm
de diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04
W/(m.K) i de 10 mm de gruix o gruix equivalent i reacció al
foc BL-S3,d0, amb barrera de vapor, incloent p.p.
d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i senyalitzat
segons normes DIN/UNE. Marca/model: K-FLEX / ST o
equivalent

EHBD10GAA Rend.: 1,000P- 236

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,35823/R 19,130000,071A0124 =xOficial 1ª muntadorh
1,22049/R 17,190000,071A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 2,57872 2,57872
Materials:

0,600000,600001,000BHBD1GA =xAïllament exterior per a canonades de 20 mm de diàmetre
exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 10 mm de
gruix o gruix equivalent, amb barrera de vapor. 

m

0,100000,100001,000BHBD2GA =xAccessori i senyalització per a camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de 20 mm d'interior i de 10 mm de gruix o gruix
equivalent.

pp

Subtotal... 0,70000 0,70000

COST DIRECTE 3,27872
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,27872COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,41m Aïllament exterior per a canonades AFS/polipropilè de 25 mm
de diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04
W/(m.K) i de 10 mm de gruix o gruix equivalent i reacció al
foc BL-S3,d0, amb barrera de vapor, incloent p.p.
d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i senyalitzat
segons normes DIN/UNE. Marca/model: K-FLEX / ST o
equivalent

EHBD10IAA Rend.: 1,000P- 237

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,35823/R 19,130000,071A0124 =xOficial 1ª muntadorh
1,22049/R 17,190000,071A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 2,57872 2,57872
Materials:
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0,700000,700001,000BHBD1IA =xAïllament exterior per a canonades de 25 mm de diàmetre

exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 10 mm de
gruix o gruix equivalent, amb barrera de vapor. 

m

0,130000,130001,000BHBD2IA =xAccessori i senyalització per a camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de 25 mm d'interior i de 10 mm de gruix o gruix
equivalent.

pp

Subtotal... 0,83000 0,83000

COST DIRECTE 3,40872
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,40872COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,32m Aïllament exterior per a canonades AFS/polipropilè de 32 mm
de diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04
W/(m.K) i de 10 mm de gruix o gruix equivalent i reacció al
foc BL-S3,d0, amb barrera de vapor, incloent p.p.
d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i senyalitzat
segons normes DIN/UNE. Marca/model: K-FLEX / ST o
equivalent

EHBD10KAA Rend.: 1,000P- 238

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,23821/R 19,130000,117A0124 =xOficial 1ª muntadorh
2,01123/R 17,190000,117A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,24944 4,24944
Materials:

0,940000,940001,000BHBD1KA =xAïllament exterior per a canonades de 32 mm de diàmetre
exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 10 mm de
gruix o gruix equivalent, amb barrera de vapor. 

m

0,130000,130001,000BHBD2KA =xAccessori i senyalització per a camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de 32 mm d'interior i de 10 mm de gruix o gruix
equivalent.

pp

Subtotal... 1,07000 1,07000

COST DIRECTE 5,31944
0,00%DESPESES INDIRECTES

5,31944COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,61m Aïllament exterior per a canonades AFS/polipropilè de 40 mm
de diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04
W/(m.K) i de 10 mm de gruix o gruix equivalent i reacció al
foc BL-S3,d0, amb barrera de vapor, incloent p.p.
d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i senyalitzat
segons normes DIN/UNE. Marca/model: K-FLEX / ST o
equivalent

EHBD10MAA Rend.: 1,000P- 239

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

2,23821/R 19,130000,117A0124 =xOficial 1ª muntadorh
2,01123/R 17,190000,117A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,24944 4,24944
Materials:

1,210001,210001,000BHBD1MA =xAïllament exterior per a canonades de 40 mm de diàmetre
exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 10 mm de
gruix o gruix equivalent, amb barrera de vapor. 

m

0,150000,150001,000BHBD2MA =xAccessori i senyalització per a camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de 40 mm d'interior i de 10 mm de gruix o gruix
equivalent.

pp

Subtotal... 1,36000 1,36000

COST DIRECTE 5,60944
0,00%DESPESES INDIRECTES

5,60944COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,94m Aïllament exterior per a canonades AFS/polipropilè de 50 mm
de diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04
W/(m.K) i de 10 mm de gruix o gruix equivalent i reacció al
foc BL-S3,d0, amb barrera de vapor, incloent p.p.
d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i senyalitzat
segons normes DIN/UNE. Marca/model: K-FLEX / ST o
equivalent

EHBD10PAA Rend.: 1,000P- 240

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,23821/R 19,130000,117A0124 =xOficial 1ª muntadorh
2,01123/R 17,190000,117A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,24944 4,24944
Materials:

1,450001,450001,000BHBD1PA =xAïllament exterior per a canonades de 50 mm de diàmetre
exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 10 mm de
gruix o gruix equivalent, amb barrera de vapor. 

m

0,240000,240001,000BHBD2PA =xAccessori i senyalització per a camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de 50 mm d'interior i de 10 mm de gruix o gruix
equivalent.

pp

Subtotal... 1,69000 1,69000

COST DIRECTE 5,93944
0,00%DESPESES INDIRECTES

5,93944COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €8,23m Aïllament exterior per a canonades AFS/polipropilè de 64 mm
de diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04
W/(m.K) i de 10 mm de gruix o gruix equivalent i reacció al
foc BL-S3,d0, amb barrera de vapor, incloent p.p.
d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i senyalitzat
segons normes DIN/UNE. Marca/model: K-FLEX / ST o
equivalent

EHBD10SAA Rend.: 1,000P- 241

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,17558/R 19,130000,166A0124 =xOficial 1ª muntadorh
2,85354/R 17,190000,166A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,02912 6,02912
Materials:

1,940001,940001,000BHBD1SA =xAïllament exterior per a canonades de 64 mm de diàmetre
exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 10 mm de
gruix o gruix equivalent, amb barrera de vapor. 

m

0,260000,260001,000BHBD2SA =xAccessori i senyalització per a camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de 64 mm d'interior i de 10 mm de gruix o gruix
equivalent.

pp

Subtotal... 2,20000 2,20000

COST DIRECTE 8,22912
0,00%DESPESES INDIRECTES

8,22912COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,45m Aïllament exterior per a canonades AFS/polipropilè de 76 mm
de diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04
W/(m.K) i de 10 mm de gruix o gruix equivalent i reacció al
foc BL-S3,d0, amb barrera de vapor, incloent p.p.
d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i senyalitzat
segons normes DIN/UNE. Marca/model: K-FLEX / ST o
equivalent

EHBD10TAA Rend.: 1,000P- 242

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,17558/R 19,130000,166A0124 =xOficial 1ª muntadorh
2,85354/R 17,190000,166A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,02912 6,02912
Materials:

2,050002,050001,000BHBD1TA =xAïllament exterior per a canonades de 76 mm de diàmetre
exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 10 mm de
gruix o gruix equivalent, amb barrera de vapor. 

m

0,370000,370001,000BHBD2TA =xAccessori i senyalització per a camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de 76 mm d'interior i de 10 mm de gruix o gruix
equivalent.

pp

Subtotal... 2,42000 2,42000
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COST DIRECTE 8,44912
0,00%DESPESES INDIRECTES

8,44912COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,63m Aïllament exterior per a canonades equips autònoms
climatització en intempèrie de 8 mm de diàmetre exterior a
base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 40 mm de
gruix o gruix equivalent, amb barrera de vapor, i reacció al
foc BL-S3,d0, acabat amb xapa d'alumini inclòs segellat de
les juntes amb silicona, incloent pp d'accessoris i vàlvules.
Completament instal·lat i senyalitzat segons normes
DIN/UNE. Marca/model: K-FLEX / ST o equivalent.

EHBH10BFA Rend.: 1,000P- 243

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,23821/R 19,130000,117A0124 =xOficial 1ª muntadorh
2,01123/R 17,190000,117A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,24944 4,24944
Materials:

3,040003,040001,000BHBD1BF =xAïllament exterior per a canonades de 8 mm de diàmetre
exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 40 mm de
gruix o gruix equivalent, amb barrera de vapor. 

m

6,090006,090001,000BHBD4BF =xRecobriment amb xapa d'alumini per camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de 8 mm de diàmetre interior i de 40 mm de
gruix o gruix equivalent.

m

0,080000,080001,000BHBD5BF =xAccessoris i senyalització per camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de 8 mm d'interior i de 40 mm de gruix o gruix
equivalent, acabada amb xapa d'alumini.

pp

0,170000,170001,000BHBH1BF =xSallejat amb silicona de les juntes de l'acabat de xapa
d'alumini de l'aïllament exterior per a canonades

pp

Subtotal... 9,38000 9,38000

COST DIRECTE 13,62944
0,00%DESPESES INDIRECTES

13,62944COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,83m Aïllament exterior per a canonades equips autònoms
climatització en intempèrie de 12 mm de diàmetre exterior a
base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 40 mm de
gruix o gruix equivalent, amb barrera de vapor, i reacció al
foc BL-S3,d0, acabat amb xapa d'alumini inclòs segellat de
les juntes amb silicona, incloent pp d'accessoris i vàlvules.
Completament instal·lat i senyalitzat segons normes
DIN/UNE. Marca/model: K-FLEX / ST o equivalent.

EHBH10DFA Rend.: 1,000P- 244

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,23821/R 19,130000,117A0124 =xOficial 1ª muntadorh
2,01123/R 17,190000,117A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,24944 4,24944
Materials:

3,220003,220001,000BHBD1DF =xAïllament exterior per a canonades de 12 mm de diàmetre
exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 40 mm de
gruix o gruix equivalent, amb barrera de vapor. 

m

6,090006,090001,000BHBD4DF =xRecobriment amb xapa d'alumini per camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de 12 mm de diàmetre interior i de 40 mm de
gruix o gruix equivalent.

m

0,100000,100001,000BHBD5DF =xAccessoris i senyalització per camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de 12 mm d'interior i de 40 mm de gruix o gruix
equivalent, acabada amb xapa d'alumini.

pp

0,170000,170001,000BHBH1DF =xSallejat amb silicona de les juntes de l'acabat de xapa
d'alumini de l'aïllament exterior per a canonades

pp

Subtotal... 9,58000 9,58000

COST DIRECTE 13,82944
0,00%DESPESES INDIRECTES

13,82944COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,39m Aïllament exterior per a canonades equips autònoms
climatització en intempèrie de 15 mm de diàmetre exterior a
base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 40 mm de
gruix o gruix equivalent, amb barrera de vapor, i reacció al
foc BL-S3,d0, acabat amb xapa d'alumini inclòs segellat de
les juntes amb silicona, incloent pp d'accessoris i vàlvules.
Completament instal·lat i senyalitzat segons normes
DIN/UNE. Marca/model: K-FLEX / ST o equivalent.

EHBH10EFA Rend.: 1,000P- 245

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,23821/R 19,130000,117A0124 =xOficial 1ª muntadorh
2,01123/R 17,190000,117A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,24944 4,24944
Materials:

3,310003,310001,000BHBD1EF =xAïllament exterior per a canonades de 15 mm de diàmetre
exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 40 mm de
gruix o gruix equivalent, amb barrera de vapor. 

m

6,530006,530001,000BHBD4EF =xRecobriment amb xapa d'alumini per camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de 15 mm de diàmetre interior i de 40 mm de
gruix o gruix equivalent.

m

0,130000,130001,000BHBD5EF =xAccessoris i senyalització per camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de 15 mm d'interior i de 40 mm de gruix o gruix
equivalent, acabada amb xapa d'alumini.

pp

0,170000,170001,000BHBH1EF =xSallejat amb silicona de les juntes de l'acabat de xapa
d'alumini de l'aïllament exterior per a canonades

pp

Subtotal... 10,14000 10,14000
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COST DIRECTE 14,38944
0,00%DESPESES INDIRECTES

14,38944COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,48m Aïllament exterior per a canonades equips autònoms
climatització en intempèrie de 18 mm de diàmetre exterior a
base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 40 mm de
gruix o gruix equivalent, amb barrera de vapor, i reacció al
foc BL-S3,d0, acabat amb xapa d'alumini inclòs segellat de
les juntes amb silicona, incloent pp d'accessoris i vàlvules.
Completament instal·lat i senyalitzat segons normes
DIN/UNE. Marca/model: K-FLEX / ST o equivalent.

EHBH10FFA Rend.: 1,000P- 246

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,23821/R 19,130000,117A0124 =xOficial 1ª muntadorh
2,01123/R 17,190000,117A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,24944 4,24944
Materials:

3,410003,410001,000BHBD1FF =xAïllament exterior per a canonades de 18 mm de diàmetre
exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica de
conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 40 mm de
gruix o gruix equivalent, amb barrera de vapor. 

m

6,530006,530001,000BHBD4FF =xRecobriment amb xapa d'alumini per camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de 18 mm de diàmetre interior i de 40 mm de
gruix o gruix equivalent.

m

0,120000,120001,000BHBD5FF =xAccessoris i senyalització per camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de 18 mm d'interior i de 40 mm de gruix o gruix
equivalent, acabada amb xapa d'alumini.

pp

0,170000,170001,000BHBH1FF =xSallejat amb silicona de les juntes de l'acabat de xapa
d'alumini de l'aïllament exterior per a canonades

pp

Subtotal... 10,23000 10,23000

COST DIRECTE 14,47944
0,00%DESPESES INDIRECTES

14,47944COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,42ut Bunera sifònica de PVC, registrable, instal·lada en cobertes
de superficie circular, amb sortida d'evacuació de 110 mm de
diàmetre, connectat a xarxa de desguàs. Completament
instal·lada. Marca/model: JIMTEN o equivalent

EJDA10E Rend.: 1,000P- 247

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,52516/R 19,130000,132A0124 =xOficial 1ª muntadorh
2,26908/R 17,190000,132A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,79424 4,79424
Materials:
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6,630006,630001,000BJDA1E =xBunera sifònica de PVC amb sortida de 110 mm.ut

Subtotal... 6,63000 6,63000

COST DIRECTE 11,42424
0,00%DESPESES INDIRECTES

11,42424COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,51ut Vàlvula d'aireació de sanejament terciari , construïda en
polipropilè, amb tapa de remat, diafragma de ventilació intern
per evitar sifonament, reixa de protecció i junta elàstica per
unir per pressió a canonada de 75/90/110 mm de diàmetre.
Completament instal·lada. Marca/model: JIMTEN

EJJA10BA Rend.: 1,000P- 248

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,97563/R 19,130000,051A0124 =xOficial 1ª muntadorh
0,87669/R 17,190000,051A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 1,85232 1,85232
Materials:

11,6600011,660001,000BJJA2BA =xVàlvula d'aireació de sanejament terciari, amb tapa de remat,
diafragma de ventilació, reixa de protecció i junta elàstica per
a unir per pressió a canonada de 75/90/110 mm.

ut

Subtotal... 11,66000 11,66000

COST DIRECTE 13,51232
0,00%DESPESES INDIRECTES

13,51232COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,22ut Instal·lació de sanejament per a connexionat i desguàs de
buneres, format per part proporcional de canonada de PVC,
accessoris i suports des de l'aparell sanitari fins a baixant,
col·lector o pericó previst en projecte. Completament
instal·lat segons plànols, memòria, bases de càlcul i
especificacions tècniques del projecte.

EJLA20D Rend.: 1,000P- 249

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,05556/R 19,130000,212A0124 =xOficial 1ª muntadorh
3,64428/R 17,190000,212A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 7,69984 7,69984
Materials:

5,110005,110001,000BJLA3DA =xCanonada de PVC-U tipus B s/UNE EN 1329-1 per a
desguàs de bonera

pp

2,410002,410001,000BJLA4DA =xAccessoris i suports per a desguàs de bonerapp

Subtotal... 7,52000 7,52000
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COST DIRECTE 15,21984
0,00%DESPESES INDIRECTES

15,21984COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,19ut Instal·lació de sanejament per a connexionat i desguàs de
abocador , format per part proporcional de canonada de
PVC-U tipus B s/UNE EN 1329-1, accessoris i suports des
de l'aparell sanitari fins a baixant, col·lector o pericó previst
en projecte. Completament instal·lat segons plànols,
memòria, bases de càlcul i especificacions tècniques del
projecte.

EJLA20AA Rend.: 1,000P- 250

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,72852/R 19,130000,404A0124 =xOficial 1ª muntadorh
6,94476/R 17,190000,404A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 14,67328 14,67328
Materials:

5,110005,110001,000BJLA3AA =xCanonada de PVC-U tipus B s/UNE EN 1329-1 per a
desguàs de abocador .

pp

2,410002,410001,000BJLA4AA =xAccessoris i suports per a desguàs de abocador .pp

Subtotal... 7,52000 7,52000

COST DIRECTE 22,19328
0,00%DESPESES INDIRECTES

22,19328COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,19ut Instal·lació de sanejament per a connexionat i desguàs de
vàter , format per part proporcional de canonada de PVC-U
tipus B s/UNE EN 1329-1, accessoris i suports des de
l'aparell sanitari fins a baixant, col·lector o pericó previst en
projecte. Completament instal·lat segons plànols, memòria,
bases de càlcul i especificacions tècniques del projecte.

EJLA20AB Rend.: 1,000P- 251

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,72852/R 19,130000,404A0124 =xOficial 1ª muntadorh
6,94476/R 17,190000,404A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 14,67328 14,67328
Materials:

5,110005,110001,000BJLA3AB =xCanonada de PVC-U tipus B s/UNE EN 1329-1 per a
desguàs de vàter .

pp

2,410002,410001,000BJLA4AB =xAccessoris i suports per a desguàs de vàter .pp

Subtotal... 7,52000 7,52000
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 22,19328
0,00%DESPESES INDIRECTES

22,19328COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,99ut Instal·lació de sanejament per a connexionat i desguàs de
dutxa , format per part proporcional de canonada de PVC-U
tipus B s/UNE EN 1329-1, accessoris i suports des de
l'aparell sanitari fins a baixant, col·lector o pericó previst en
projecte. Completament instal·lat segons plànols, memòria,
bases de càlcul i especificacions tècniques del projecte.

EJLA20BA Rend.: 1,000P- 252

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,82076/R 19,130000,252A0124 =xOficial 1ª muntadorh
4,33188/R 17,190000,252A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 9,15264 9,15264
Materials:

2,740002,740001,000BJLA3BA =xCanonada de PVC-U tipus B s/UNE EN 1329-1 per a
desguàs de dutxa .

pp

1,100001,100001,000BJLA4BE =xAccessoris i suports per a desguàs de dutxa .pp

Subtotal... 3,84000 3,84000

COST DIRECTE 12,99264
0,00%DESPESES INDIRECTES

12,99264COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,99ut Instal·lació de sanejament per a connexionat i desguàs
d'aigüera, format per part proporcional de canonada de
PVC-U tipus B s/UNE EN 1329-1, accessoris i suports des
de l'aparell sanitari fins a baixant, col·lector o pericó previst
en projecte. Completament instal·lat segons plànols,
memòria, bases de càlcul i especificacions tècniques del
projecte.

EJLA20BB Rend.: 1,000P- 253

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,82076/R 19,130000,252A0124 =xOficial 1ª muntadorh
4,33188/R 17,190000,252A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 9,15264 9,15264
Materials:

2,740002,740001,000BJLA3BB =xCanonada de PVC-U tipus B s/UNE EN 1329-1 per a
desguàs de pila .

pp

1,100001,100001,000BJLA4BB =xAccessoris i suports per a desguàs de pila .pp

Subtotal... 3,84000 3,84000
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COST DIRECTE 12,99264
0,00%DESPESES INDIRECTES

12,99264COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,99ut Instal·lació de sanejament per a connexionat i desguàs de
lavabo , format per part proporcional de canonada de PVC-U
tipus B s/UNE EN 1329-1, accessoris i suports des de
l'aparell sanitari fins a baixant, col·lector o pericó previst en
projecte. Completament instal·lat segons plànols, memòria,
bases de càlcul i especificacions tècniques del projecte.

EJLA20BE Rend.: 1,000P- 254

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,82076/R 19,130000,252A0124 =xOficial 1ª muntadorh
4,33188/R 17,190000,252A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 9,15264 9,15264
Materials:

2,740002,740001,000BJLA3BE =xCanonada de PVC-U tipus B s/UNE EN 1329-1 per a
desguàs de lavabo .

pp

1,100001,100001,000BJLA4BA =xAccessoris i suports per a desguàs de lavabo .pp

Subtotal... 3,84000 3,84000

COST DIRECTE 12,99264
0,00%DESPESES INDIRECTES

12,99264COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €66,17ut Lavabo de porcellana vitrificada blanc, tipus mural de
600x460, amb desguàs cromat de 32 mm amb tap , amb
enllaços, ancoratges i fixacions. Completament instal·lat.
Marca/model: ROCA/DAMA SENSO o equivalent

EKAC10AB Rend.: 1,000P- 255

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,05556/R 19,130000,212A0123 =xOficial 1ª lampistah
3,64428/R 17,190000,212A0133 =xAjudant lampistah

Subtotal... 7,69984 7,69984
Materials:

4,210004,210001,000BKAA1A =xDesguàs cromat de 32 mm, amb tap amb enllaços.ut
54,2600054,260001,000BKAC1AA =xLavabo blanc mural, amb ancoratges i fixacions.ut

Subtotal... 58,47000 58,47000

COST DIRECTE 66,16984
0,00%DESPESES INDIRECTES

66,16984COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €52,07ut Aixeta temporitzada per a lavabo, amb canella fixa, airejador
economitzador, desguàs amb tap , enllaços d'alimentació
flexibles i claus de regulació visibles, per entrades de DN15
mm. Completament instal·lada. Marca/model: PRESTO o
equivalent

EKBC10BDA Rend.: 1,000P- 256

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,05556/R 19,130000,212A0123 =xOficial 1ª lampistah
3,64428/R 17,190000,212A0133 =xAjudant lampistah

Subtotal... 7,69984 7,69984
Materials:

0,420000,420001,000BKBC3A =xEnllaç d'alimentació flexible per a aixeta lavabo amb cartutx
ceràmic, cromat , canella fixa, airejador.

ut

3,090003,090001,000BKBC4A =xClaus de regulació per a aixeta lavabo amb cartutx ceràmic,
cromat , canella fixa i airejador.

ut

40,8600040,860001,000BKBC1BDA =xAixeta temporitzada per a lavabo, cromat, desguàs amb taput

Subtotal... 44,37000 44,37000

COST DIRECTE 52,06984
0,00%DESPESES INDIRECTES

52,06984COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €199,42ut Fluxor amb bastidor de muntatge per a vàter suspès, per a
muntatge encastat o adossat, amb polsador inoxidable mate,
platines de subjecció i connexions regulables a xarxa
d'alimentació i evacuació. Completament instal·lada.
Marca/model: ROCA DUPLO o equivalent

EKCD21A Rend.: 1,000P- 257

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,09199/R 19,130000,423A0123 =xOficial 1ª lampistah
7,27137/R 17,190000,423A0133 =xAjudant lampistah

Subtotal... 15,36336 15,36336
Materials:

150,61000150,610001,000BKCD2 =xCisterna amb bastidor de muntatge per a vàter suspès, per a
muntatge encastat o adossat, amb polsador inoxidable mate
de doble descàrrega 3/6 litres, amb aïllament
anticondensació, platines de subjecció i connexions
regulables a xarxa d'alimentació i evacuació

ut

33,4500033,450001,000BKCD2A =xCisterna amb bastidor de muntatge per a vàter suspès, per a
muntatge encastat o adossat, amb polsador inoxidable mate
de doble descàrrega 3/6 litres, amb aïllament
anticondensació, platines de subjecció i connexions
regulables a xarxa d'alimentació i evacuació

ut

Subtotal... 184,06000 184,06000

COST DIRECTE 199,42336
0,00%DESPESES INDIRECTES
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199,42336COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €194,65ut Vàter suspès de porcellana vitrificada, compost per tassa per
a cisterna encastada, tanc alt o fluxòmetre, seient i tapa
lacats, amb elements de fixació connectats a xarxa
d'evacuació. Completament instal·lat. Marca/model: ROCA /
DAMA SENSO o equivalent

EKCA21DB Rend.: 1,000P- 258

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,51468/R 19,130000,236A0123 =xOficial 1ª lampistah
4,05684/R 17,190000,236A0133 =xAjudant lampistah

Subtotal... 8,57152 8,57152
Materials:

139,37000139,370001,000BKCADD =xTassa per a vàter suspès amb elements de fixació.ut
46,7100046,710001,000BKCAHD =xSeient i tapa lacats per a inodor suspèsud

Subtotal... 186,08000 186,08000

COST DIRECTE 194,65152
0,00%DESPESES INDIRECTES

194,65152COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €133,06ut Mesclador temporitzador exterior per a dutxa, cromat, amb
ràcords de connexió a xarxa, connector en T per a flexo de
teledutxa i desguàs connectat a vàlvula depressora per a
buidat automàtic després de la utilització, i conjunt de dutxa
compost per teledutxa, barra lliscant i flexo. Completament
instal·lat. Marca/model: PRESTO o equivalent

EKGC30A Rend.: 1,000P- 259

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,55111/R 19,130000,447A0123 =xOficial 1ª lampistah
7,68393/R 17,190000,447A0133 =xAjudant lampistah

Subtotal... 16,23504 16,23504
Materials:

63,1000063,100001,000BKGC3 =xMesclador temporitzat cromat amb racors de connexió a
xarxa

ut

37,3700037,370001,000BKGC4A =xConjunt de dutxa barra lliscantut
16,3500016,350001,000BKQD2 =xConnector en T i vàlvula depresora de buidatut

Subtotal... 116,82000 116,82000

COST DIRECTE 133,05504
0,00%DESPESES INDIRECTES

133,05504COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €75,91ut Aigüera d'acer inoxidable d'una sola pica per a damuntera,
de 40 mm de diàmetre, amb sobreeixidor i preparada per
acoblar aixeta monobloc. Completament instal·lat.
Marca/model: ROCA REDONDO o equivalent

EKLA01AA Rend.: 1,000P- 260

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,05556/R 19,130000,212A0123 =xOficial 1ª lampistah
3,64428/R 17,190000,212A0133 =xAjudant lampistah

Subtotal... 7,69984 7,69984
Materials:

68,2100068,210001,000BKLA1AA =xAigüera d'acer inoxidable d'una pica i - mm.ut

Subtotal... 68,21000 68,21000

COST DIRECTE 75,90984
0,00%DESPESES INDIRECTES

75,90984COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €89,99ut Aigüera d'acer inoxidable de dues piques per encimera, de
40mm de diàmetre, amb sobreeixidor i preparat per acoblar
aixeta monobloc. Completament instal·lat. Marca/model:
ROCA DUO o equivalent

EKLA02AA Rend.: 1,000P- 261

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,05556/R 19,130000,212A0123 =xOficial 1ª lampistah
3,64428/R 17,190000,212A0133 =xAjudant lampistah

Subtotal... 7,69984 7,69984
Materials:

82,2900082,290001,000BKLA4AA =xAigüera acer inoxidable de dues piques i 40 mm de diàmetre.ut

Subtotal... 82,29000 82,29000

COST DIRECTE 89,98984
0,00%DESPESES INDIRECTES

89,98984COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €52,64ut Abocador de porcellana vitrificada, color blanc, amb connexió
d'unió i complements tipus reixa d'acer inoxidable amb
coixinet, reixeta de desguàs de porcellana i joc de fixació.
Completament instal·lat. Marca/model: ROCA o equivalent .

EKMA10A Rend.: 1,000P- 262

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,51468/R 19,130000,236A0123 =xOficial 1ª lampistah
4,05684/R 17,190000,236A0133 =xAjudant lampistah

Subtotal... 8,57152 8,57152
Materials:
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26,9000026,900001,000BKMA1 =xAbocador amb connexió d'unió.ut
15,6700015,670001,000BKMA2 =xReixa d'acer inoxidable amb coixinet.ut

1,090001,090001,000BKMA3 =xReixeta de porcellana de desguàs.ut
0,410000,410001,000BKMA4 =xJoc fixació.ut

Subtotal... 44,07000 44,07000

COST DIRECTE 52,64152
0,00%DESPESES INDIRECTES

52,64152COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,31ut Aixeta temporitzada per aigüera cromada, amb canella
tubular giratòria, airejador, claus de regulació visibles i
enllaços d'alimentació flexibles per entrades de DN 15 mm.
Marca/model: PRESTO o equivalent

EKPB10BA Rend.: 1,000P- 263

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,05556/R 19,130000,212A0123 =xOficial 1ª lampistah
3,64428/R 17,190000,212A0133 =xAjudant lampistah

Subtotal... 7,69984 7,69984
Materials:

29,1000029,100001,000BKPB1B =xAixeta temporitzada per aigüera amb canella giratòria i
airejador.

ut

3,090003,090001,000BKPB4 =xClau de regulació.ut
0,420000,420001,000BKPB5 =xEnllaç d'alimentació flexible.ut

Subtotal... 32,61000 32,61000

COST DIRECTE 40,30984
0,00%DESPESES INDIRECTES

40,30984COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €51,20ut Aixeta mural cromada per a abocador , amb canella tubular
giratòria i airejador, amb racors de connexió per a entrades
de DN 15 mm. Completament instal·lada. Marca/model:
PRESTO o equivalent

EKPC10BA Rend.: 1,000P- 264

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,05556/R 19,130000,212A0123 =xOficial 1ª lampistah
3,64428/R 17,190000,212A0133 =xAjudant lampistah

Subtotal... 7,69984 7,69984
Materials:

43,5000043,500001,000BKPC2BA =xAixeta mural cromada per a abocador , amb canella giratòria i
airejador.

ut

Subtotal... 43,50000 43,50000
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COST DIRECTE 51,19984
0,00%DESPESES INDIRECTES

51,19984COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,45ut Presa ràpida de oxigen, tipus DIN per a instal•lació
encastada, amb marcat CE Classe IIb (dispositiu mèdic) i
exclusivitat de gas. Proveïda de sistema de doble vàlvula,
d’utilització i de retenció. Amb traçabilitat de manteniment
(data de fabricació visible), vàlvula d’utilització continguda
amb filtre de partícules. Caixa contenidora amb tapa
basculant amb denominació i advertències de seguretat.
Segons UNE-EN ISO 9170-1, NFS 90-155 i NFS 90-156.
Completament instal·lada. Marca/model: LINDE o equivalent

ELFD01BA1 Rend.: 1,000P- 265

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,19288/R 19,130000,376A0123 =xOficial 1ª lampistah
6,46344/R 17,190000,376A0133 =xAjudant lampistah

Subtotal... 13,65632 13,65632
Materials:

32,7900032,790001,000BLFD1BAA =xPresa ràpida de oxigen, tipus DIN per a instal·lació
encastada

ut

Subtotal... 32,79000 32,79000

COST DIRECTE 46,44632
0,00%DESPESES INDIRECTES

46,44632COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,45ut Presa ràpida de buit, tipus DIN per a instal•lació encastada,
amb marcat CE Classe IIb (dispositiu mèdic) i exclusivitat de
gas. Proveïda de sistema de doble vàlvula, d’utilització i de
retenció. Amb traçabilitat de manteniment (data de fabricació
visible), vàlvula d’utilització continguda amb filtre de
partícules. Caixa contenidora amb tapa basculant amb
denominació i advertències de seguretat. Segons UNE-EN
ISO 9170-1, NFS 90-155 i NFS 90-156. Completament
instal·lada. Marca/model: LINDE o equivalent

ELFD01BA2 Rend.: 1,000P- 266

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,19288/R 19,130000,376A0123 =xOficial 1ª lampistah
6,46344/R 17,190000,376A0133 =xAjudant lampistah

Subtotal... 13,65632 13,65632
Materials:

32,7900032,790001,000BLFD1BAB =xPresa ràpida de buit, tipus DIN per a instal·lació encastadaut

Subtotal... 32,79000 32,79000
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COST DIRECTE 46,44632
0,00%DESPESES INDIRECTES

46,44632COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,45ut Presa ràpida de aire, tipus DIN per a instal•lació encastada,
amb marcat CE Classe IIb (dispositiu mèdic) i exclusivitat de
gas. Proveïda de sistema de doble vàlvula, d’utilització i de
retenció. Amb traçabilitat de manteniment (data de fabricació
visible), vàlvula d’utilització continguda amb filtre de
partícules. Caixa contenidora amb tapa basculant amb
denominació i advertències de seguretat. Segons UNE-EN
ISO 9170-1, NFS 90-155 i NFS 90-156. Completament
instal·lada. Marca/model: LINDE o equivalent

ELFD01BA3 Rend.: 1,000P- 267

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,19288/R 19,130000,376A0123 =xOficial 1ª lampistah
6,46344/R 17,190000,376A0133 =xAjudant lampistah

Subtotal... 13,65632 13,65632
Materials:

32,7900032,790001,000BLFD1BAC =xPresa ràpida de aire, tipus DIN per a instal·lació encastadaut

Subtotal... 32,79000 32,79000

COST DIRECTE 46,44632
0,00%DESPESES INDIRECTES

46,44632COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,85ut Vàlvula de tall d’un quart de volta tipus bola de 12-14 mm de
diàmetre amb marcat CE classe IIa (dispositiu mèdic).
Desengreixades i preparades per a ús en gasos medicinals i
buit, lliure de tefló. Visualització immediata de posició obert o
tancat. Completament instal·lada. Marca/model: LINDE o
equivalent

ELFI10BA Rend.: 1,000P- 268

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,87474/R 19,130000,098A0123 =xOficial 1ª lampistah
1,68462/R 17,190000,098A0133 =xAjudant lampistah

Subtotal... 3,55936 3,55936
Materials:

17,2900017,290001,000BLFI1B =xVàlvula de tall tipus bola de 12-14 mm de diàmetreut

Subtotal... 17,29000 17,29000

COST DIRECTE 20,84936
0,00%DESPESES INDIRECTES
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20,84936COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8.451,27u Plataforma mecànica per a minusvàlids, amb guia mural amb
un recorregut màxim de 3 m, inclou fixacions, proteccions i
connexionat

ELV1U010 Rend.: 1,000P- 269

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

310,40000/R 19,4000016,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
133,44000/R 16,680008,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 443,84000 443,84000
Materials:

7.991,900007.991,900001,000BLV1U010 =xPlataforma mecànica per a minusvàlids, amb guia mural amb
un recorregut màxim de 3 m, inclou fixacions, proteccions i
connexionat

u

Subtotal... 7.991,90000 7.991,90000
Altres:

% 15,53440443,840003,50A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 15,53440 15,53440

COST DIRECTE 8.451,27440
0,00%DESPESES INDIRECTES

8.451,27440COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,85ut Indicador d'acció per a senyalització lluminosa, incloent
embellidor i marc, per a muntatge en paret . Completament
instal·lat. Marca/model: TAC DIPIAL o equivalent

EMCABB Rend.: 1,000P- 270

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,30084/R 19,130000,068A0129 =xOficial 1ª instal·lador de seguretath
1,16892/R 17,190000,068A0139 =xAjudant instal·lador de seguretath

Subtotal... 2,46976 2,46976
Materials:

0,150000,150001,000BMCA2 =xPetit material per a muntatge indicador.ut
4,230004,230001,000BMCA1BA =xIndicador de acción para montaje en paret.  .ut

Subtotal... 4,38000 4,38000

COST DIRECTE 6,84976
0,00%DESPESES INDIRECTES

6,84976COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €38,06ut Retenidor electromagnètic per a tanca automàtica de portes,
amb un poder de retenció de 545 N, per a muntatge
paret/sostre/terra , amb interruptor per a accionament
manual, placa d'ancoratge articulat superfície i distanciador
regulable. Completament instal·lat. Marca/model:
MENVIER/CSA o equivalent

EMCDCB Rend.: 1,000P- 271

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,66431/R 19,130000,087A0129 =xOficial 1ª instal·lador de seguretath
1,49553/R 17,190000,087A0139 =xAjudant instal·lador de seguretath

Subtotal... 3,15984 3,15984
Materials:

0,300000,300001,000BMCD2 =xPetit material per a muntatge retenidors.ut
34,6000034,600001,000BMCD1CB =xRetenedor electromagnètic de 545 N per a muntatge

paret/sostre/terra amb placa d'ancoratge superfície.
ut

Subtotal... 34,90000 34,90000

COST DIRECTE 38,05984
0,00%DESPESES INDIRECTES

38,05984COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,87ut Detector òptic de fums analògic intel·ligent de perfil extrapla.
Direccionament senzill mitjançant interruptors giratoris.
Funcions lògiques programables des de la central d'incendis.
Fabricat en ABS piroretardant. Equipat amb doble led tricolor
(verd, groc i vermell) que permet veure l'estat del detector.
Incorpora micro interruptor activable mitjançant iman per a
realitzar test de funcionament local. Fàcilment desmuntable
per la seva neteja. Inclòs sócol detector de muntatge en fals
sostre/superfície, petit material i accessoris. Completament
instal·lat. Marca/model: TAC/PELCO
06710602+ESMIB501AP-IVW o equivalent

EMABDB1 Rend.: 1,000P- 272

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,95126/R 19,130000,102A0129 =xOficial 1ª instal·lador de seguretath
1,75338/R 17,190000,102A0139 =xAjudant instal·lador de seguretath

Subtotal... 3,70464 3,70464
Materials:

5,900005,900001,000BMBB1A =xSócol de detector d'incendisut
0,150000,150001,000BMBB2A =xPetit material per a muntatge sòcolut

37,1200037,120001,000BMAB1DA =xDetector òptic de fumsut

Subtotal... 43,17000 43,17000

COST DIRECTE 46,87464
0,00%DESPESES INDIRECTES

46,87464COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €46,87ut Detector termovelocimètric analògic, format per elements
sensibles, amb possibilitat d'acoblar-li indicador d'acció
remot. Activació d'alarma per a una temperatura superior a
57 °C. Inclòs sòcol de detector de muntatge en superfície o
fals sostre, petit material i accessoris. Completament
instal·lat. Marca/model: TAC/PELCO o equivalent

EMADCA1 Rend.: 1,000P- 273

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,95126/R 19,130000,102A0129 =xOficial 1ª instal·lador de seguretath
1,75338/R 17,190000,102A0139 =xAjudant instal·lador de seguretath

Subtotal... 3,70464 3,70464
Materials:

5,900005,900001,000BMBB1A =xSócol de detector d'incendisut
0,150000,150001,000BMBB2B =xPetit material per a muntatge sòcolut

37,1200037,120001,000BMAD1CA =xDetector termovelocimétrico para 57 °C.ut

Subtotal... 43,17000 43,17000

COST DIRECTE 46,87464
0,00%DESPESES INDIRECTES

46,87464COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €61,58ut Polsador manual d'alarma rearmable per a siatema analògic
intel·ligent per a muntatge en superfície amb led que permet
veure l'estat de l'equip, prova de funcionament i rearme
mitjançant clau. Inclou aïllador per a proteció del llaç de
detecció a la sobrecàrrega, caixa vermella de muntatge per a
superfície , tapa transparent per a pulsador i petit material i
accessoris necessaris. Completament instal·lat.
Marca/Model: TAC/PELCO MCP5A-RP02FF-01
(pulsador)+SR1T-2G (caixa superficial)+PS200 (tapa) o
equivalent

EMCBBAA Rend.: 1,000P- 274

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,30084/R 19,130000,068A0129 =xOficial 1ª instal·lador de seguretath
1,16892/R 17,190000,068A0139 =xAjudant instal·lador de seguretath

Subtotal... 2,46976 2,46976
Materials:

52,0000052,000001,000BMCB1A =xPolsador manual d'alarma colectiu.ut
0,150000,150001,000BMCB2 =xPetit material per a muntatge polsador.ut
3,890003,890001,000BMCB1AC =xCaixa vermella muntatge de superfície per a polsadoru
3,070003,070001,000BMCB1AT =xTapa transparent per a polsadoru

Subtotal... 59,11000 59,11000

COST DIRECTE 61,57976
0,00%DESPESES INDIRECTES
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 €96,18ut Sirena electrònica direccionable rodona amb llum
estroboscòpica, de color vermell. Permet la selecció de 32
tons i llum estroboscòpica. Permet la selecció de 32 tons
diferents mitjançant jumpers i 3 nivells de soroll. Garanteix un
nivell de so de sortida de 95 dB a 1 metre. Alimentació del
propi llaç. Incpent base i p.p. material necessari.
Marca/model: TAC/PELCO
WSS-PR-N33+ESMIB501AP-IVW o equivalent.

EMCCADA Rend.: 1,000P- 275

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,30084/R 19,130000,068A0129 =xOficial 1ª instal·lador de seguretath
1,16892/R 17,190000,068A0139 =xAjudant instal·lador de seguretath

Subtotal... 2,46976 2,46976
Materials:

0,300000,300001,000BMCC2 =xPetit material per a muntatge sirenes.ut
87,4600087,460001,000BMCC1AD =xSirena electrònica interiors de PVC.ut

5,950005,950001,000BMCC1ADB =xBase per a sirenau

Subtotal... 93,71000 93,71000

COST DIRECTE 96,17976
0,00%DESPESES INDIRECTES

96,17976COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,57ut Sirena electrònica d'alarma per a exteriors, de plàstic , de
dos tonalitats, amb pilot lluminòs intermitent, incloent
embellidor i caixa de protecció per a intempèrie.
Completament instal·lada. Marca/model: SIEMENS /
I-340-PF o equivalent

EMCC30ACA1 Rend.: 1,000P- 276

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,77909/R 19,130000,093A0129 =xOficial 1ª instal·lador de seguretath
1,59867/R 17,190000,093A0139 =xAjudant instal·lador de seguretath

Subtotal... 3,37776 3,37776
Materials:

0,180000,180001,000BMCC2A =xPetit material per a muntatge sirenes.ut
19,0100019,010001,000BMCC5ACA =xSirena electrònica exteriors de plàstic amb pilot lluminòs.ut

Subtotal... 19,19000 19,19000

COST DIRECTE 22,56776
0,00%DESPESES INDIRECTES

22,56776COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €61,49ut Selector de tancament portes de doble fulla, per muntatge
sobreposat, zincat, utilitzable per portes a dreta i esquerra,
amb braç amoritguador, cargols de regulació de tolerància.
Completament instal·lat. Marca/model: DORMA/SR-392 o
equivalent

EMCD30BA Rend.: 1,000P- 277

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,95126/R 19,130000,102A0129 =xOficial 1ª instal·lador de seguretath
1,75338/R 17,190000,102A0139 =xAjudant instal·lador de seguretath

Subtotal... 3,70464 3,70464
Materials:

0,300000,300001,000BMCDAA =xPetit material per a muntatge selector de tancament de
portes

ut

57,4900057,490001,000BMCD7BA =xSelector de tancament portes de doble fulla, per a muntatge
sobreposat

ut

Subtotal... 57,79000 57,79000

COST DIRECTE 61,49464
0,00%DESPESES INDIRECTES

61,49464COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5.925,74ut Central de detecció d'incendis analògica amb capacitat per 2
llaços ampliable a 8 multiprogramable i amb adaptació
individualitzada de cada sensor al medi ambient. Equipada
des de 2 fins a 8 llaços de detecció amb capacitat fins a 512
detectors. Pantalla LCS, teclat de membrana amb tecles de
funció i control, roda giratòria amb selector de menús i
funcions i clau d'accés. IP40. Dimensions 575x425x130.
EN54 2 i 4. Marca/Model : TAC/PELCO FX o equivalent.

 Inclou: 
- Cabina bàsica FX-2 amb espai per 2 bateries de 12V 17Ah i
5 allotjaments lliures per tarjetes.
- Placa base amb port RS232 (FX-MC)
- Font d'alimentació 4,5A (FX-PSB)
- 3 Tarjetes de llaços analògics i hardware necessari, amb
dues sortides de 24 Vcc 500 mA. Marca/model: TAC/ PELCO
FX-SLC
- Display zona FX_NET model FX-LB 32
- 2 ud Batería 12B-17Ah (Batería de plom àcid sense
manteniment YUASA model YNP17-12I
- TAC Visita 5.1 OPC Client
- Servidor OPC 1.2 per a l'integració de detecció d'incendis a
l'escada vista 5.0. model OPC
- Pasarel·la RS232/485 a TCP/IP: terminal servidor NPORT
5150
- Pannell repetidor FMPX ES model FMPX
- PC de control per a seguretat HP-8300 SFF - core
i5-3470+RAM 4 Gb + HD500 Gb amb monitor HP 19'' + teclat
i mouse
- Instal·lació de TAC work station

Totalment instal·lat i provat.

EMDA11A Rend.: 1,000P- 278

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

90,08317/R 19,130004,709A0129 =xOficial 1ª instal·lador de seguretath
80,94771/R 17,190004,709A0139 =xAjudant instal·lador de seguretath

Subtotal... 171,03088 171,03088
Materials:

659,37000659,370001,000BMDABA =xCentral d'incendis analògica de 2 llaçosut
1.561,71000520,570003,000BMDABA1 =xTarjeta 2 llaçosut

100,00000100,000001,000BMDABA2 =xDisplay Zona FX NETut
98,0600049,030002,000BMDABA3 =xBateria 12V-17 Ahut

690,47000690,470001,000BMDABA4 =xTAC VIsta 5.1ut
1.923,330001.923,330001,000BMDABA5 =xOPC SERVERut

249,82000249,820001,000BMDABA6 =xPasarel·la RS232/485ut
471,95000471,950001,000BMDABA7 =xPannell repetidor FMPX ESut

Subtotal... 5.754,71000 5.754,71000

COST DIRECTE 5.925,74088
0,00%DESPESES INDIRECTES

5.925,74088COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.676,40ut Mòdul d'enviament SMS incloent:
- Part electrònica XEnta 301/N/P V3
- Base Xenta 280/300
- HERMES: mòdul d'enviament de SMS
- Quadre de control tipus CRN, compost de transformador
220/24 Va, elements de protecció, schucko i bonrs de
connexió, totalment cablejat a cada born. Elements muntats i
amb cablejat intern de bus de comunicacions i d'alimentació
elèctrica d'elements interiors al quadre així com bornes de
connexió per a cablejat exterior de mòsuls. 
Totalment muntat, connexiont, programat i posat en
funcionament.

EMDA11B Rend.: 1,000P- 279

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,43974/R 19,130000,598A0129 =xOficial 1ª instal·lador de seguretath
10,27962/R 17,190000,598A0139 =xAjudant instal·lador de seguretath

Subtotal... 21,71936 21,71936
Materials:

1.654,680001.654,680001,000BEMDA1C =xMòdul d'enviament SMSu

Subtotal... 1.654,68000 1.654,68000

COST DIRECTE 1.676,39936
0,00%DESPESES INDIRECTES

1.676,39936COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €130,05ut Boca d'incendis equipada (BIE) diàmetre 25 mm (s/(UNE-EN
671-1:2001) muntada i connectada, composta per: 20 m de
mànega semirígida de diàmetre 25 mm (UNE-EN 694:2001)
amb cos de cautxú sintètic i interior de fibres multifilament de
poliester i trama monofilament de material sintètic semirígid
(pressió de ruptura 80 bar), debanadora de xapa per muntar
en armari amb suport pivotant i entrada per canonada rígida,
llança d'aigua multiefecte amb cos de policarbonat, vàlvula
de pas roscada de DN 25 homologada, manòmetre de
glicerina graduat de 0 a 16 bar amb lira i clau de pas i
accessoris. Completament instal·lada. Marca/model: GRUPO
DE INCENDIOS / BASPLUS525 o equivalent

EMEB11B Rend.: 1,000P- 280

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,70756/R 19,130000,612A0124 =xOficial 1ª muntadorh
10,52028/R 17,190000,612A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 22,22784 22,22784
Materials:

7,190007,190001,000BMEB9 =xVàlvula de pas de llautó roscada.ut
10,4300010,430001,000BMEBA =xManòmetre de glicerina graduat de 0 a 16 bar amb llira i clau

de pas de DN 15 mm.
ut

34,800001,7400020,000BMEBF =xMànega semirrígida de diàmetre 25 mm (UNE-EN 694).m
49,0800049,080001,000BMEBGA =xDebanadora axial circular de xapa, per a ser muntada

directament en armari i capaç de contenir 20 m de mànega
de diàmetre 25 mm. Suport pivotant. Alimentació d'aigua a
través del suport mitjançant doble rótula d'estanqueïtat.
Pintada en color vermell.

ut

6,320006,320001,000BMEBH =xLlança d'aigua contraincendis multiefecte (tancament, raig,
pulverització i boira) amb cos de policarbonat o ABS.

ut

Subtotal... 107,82000 107,82000

COST DIRECTE 130,04784
0,00%DESPESES INDIRECTES

130,04784COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €180,75ut Boca d'incendis equipada (BIE) diàmetre 25 mm (s/UNE-EN
671-1:2001) muntada i connectada, composta per: armari
metàl·lic per muntar adossat ,amb porta de vidre / inox,
frontisses, tancament i tirador, de dimensions 750x60x245
mm, 20 m de mànega semirígida de diàmetre 25 mm
(UNE-EN 694:2001) amb cos de cautxú sintètic i interior de
fibres multifilament de poliester i trama monofilament de
material sintètic semirígid (pressió de ruptura 80 bar),
devanadera de xapa per a muntar en armari amb suport
pivotant, llança d'aigua multiefecte amb cos de policarbonat,
vàlvula de pas amb enllaç de DN 25 homologada,
manòmetre de glicerina graduat de 0 a 16 bar amb llira i clau
de pas i accessoris. Completament instal·lada. Marca/model:
GRUPO DE INCENDIOS / BOXFIRE o equivalent

EMEB20ACA Rend.: 1,000P- 281

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,02046/R 19,130000,942A0124 =xOficial 1ª muntadorh
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16,19298/R 17,190000,942A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 34,21344 34,21344
Materials:

7,190007,190001,000BMEB5 =xVàlvula de pas en llautó amb racor de DN 25.ut
10,4300010,430001,000BMEB6 =xManòmetre de glicerina graduat de 0 a 15 bar amb lira i

aixeta de pas de DN 15 mm.
ut

34,800001,7400020,000BMEBI =xMànega semirrígida de diàmetre 25 mm (UNE-EN 694).m
49,0800049,080001,000BMEBJA =xDebanadera axial circular de xapa, per a ser muntada

directament en armari i capaç de contenir 20 m de mànega
de diàmetre 25 mm. Suport pivotant. Alimentació d'aigua a
través del suport mitjançant doble rótula d'estanquitat.

ut

6,320006,320001,000BMEBK =xLlança d'aigua contraincendis multiefecte (tancament, raig,
pulverització i boira) amb cos de policarbonat o ABS.

ut

38,7200038,720001,000BMEB1ACA =xArmari metàl·lic per a muntar adossat , amb porta de vidre /
inox , frontisses, tanca i tirador, de dimensions 750x60x245
mm.

ut

Subtotal... 146,54000 146,54000

COST DIRECTE 180,75344
0,00%DESPESES INDIRECTES

180,75344COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,02ut Extintor portàtil manual homologat segons EN 3 de pols seca
ABC d'eficàcia 21A-113B i 6 kg de capacitat, amb pressió
incorporada, manòmetre, dispositiu d'interrupció de sortida
de l'agent extintor i broquet amb mànega direccional, incloent
suports. Completament instal·lat. Marca/model: GRUPO DE
INCENDIOS / PI6 o equivalent

EMHA20AAA Rend.: 1,000P- 282

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,79822/R 19,130000,094A0124 =xOficial 1ª muntadorh
1,61586/R 17,190000,094A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,41408 3,41408
Materials:

1,090001,090001,000BMHA4A =xSuport per extintor portàtil de 6 kg.ut
16,5200016,520001,000BMHA3AA =xExtintor portàtil segons norma EN 3 de pols seca ABC

d'eficàcia 21A-113B i 6 kg de capacitat. Pressió incorporada.
ut

Subtotal... 17,61000 17,61000

COST DIRECTE 21,02408
0,00%DESPESES INDIRECTES

21,02408COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €45,47ut Extintor portàtil manual homologat segons EN 3 d'anhídrid
carbònic, d'eficàcia 89B i 5 kg de capacitat amb dispositiu
d'interrupció de sortida de l'agent extintor i mànega amb
broquet difusor, incloent suports. Completament instal·lat.
Marca/model: GRUPO DE INCENDIOS / BILI5 o equivalent

EMHC10CBA Rend.: 1,000P- 283

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,79822/R 19,130000,094A0124 =xOficial 1ª muntadorh
1,61586/R 17,190000,094A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,41408 3,41408
Materials:

1,090001,090001,000BMHC3B =xSuport per a extintor portàtil de 5 kgut
40,9700040,970001,000BMHC1CB =xExtintor portàtil segons norma EN 3, d'anhídrid carbònic

d'eficàcia 89B i 5 kg de capacitat.
ut

Subtotal... 42,06000 42,06000

COST DIRECTE 45,47408
0,00%DESPESES INDIRECTES

45,47408COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €73,17ut Extintor sobre carro d'anhídrid carbònic, de 10 kg de
capacitat, amb dispositiu d'interrupció de sortida de l'agent
extintor i mànega amb llança difusora. Completament
instal·lat. Marca/model: GRUPO DE INCENDIOS / BILI10 o
equivalent

EMIC10AA1 Rend.: 1,000P- 284

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,89911/R 19,130000,047A0124 =xOficial 1ª muntadorh
0,80793/R 17,190000,047A0134 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 1,70704 1,70704
Materials:

71,4600071,460001,000BMIC1AA =xExtintor sobre carro d'anhídrid carbònic de 10 kg de
capacitat.

ut

Subtotal... 71,46000 71,46000

COST DIRECTE 73,16704
0,00%DESPESES INDIRECTES

73,16704COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,44ut Detector d'obertura, per contacte magnètic, per a muntatge
de superfície , en porta , format per interruptor magnètic i
imà, allotjats en caixes metàl·liques amb protecció contra
sabotatge, placa de suport i separador. Completament
instal·lat.  Marca/model: SIEMENS / 2500 o equivalent

ENAA10ABDB Rend.: 1,000P- 285

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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1,77909/R 19,130000,093A0129 =xOficial 1ª instal·lador de seguretath
1,59867/R 17,190000,093A0139 =xAjudant instal·lador de seguretath

Subtotal... 3,37776 3,37776
Materials:

2,970002,970001,000BNAA1D =xDetector d'obertura per contacte magnètic.ut
0,090000,090001,000BNAA2 =xPetit material per a muntatge contacte magnètic.ut

Subtotal... 3,06000 3,06000

COST DIRECTE 6,43776
0,00%DESPESES INDIRECTES

6,43776COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,86ut Detector bivolumètric d'infrarrojos passius i microondes
Doppler, amb memorització d'alarma allotjat en caixa plàstica
amb protecció contra sabotatge, 34 zones de protecció PIR i
cobertura MW regulable. Area de vigilància 12 m, sensibilitat
de resposta constant per a un marge de temperatura
ambiental adecuat i alta fiabilitat. Completament instal·lat.
Marca/model: SIEMENS / IRM 120 C o equivalent

ENAD10BA Rend.: 1,000P- 286

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,43475/R 19,130000,075A0129 =xOficial 1ª instal·lador de seguretath
1,28925/R 17,190000,075A0139 =xAjudant instal·lador de seguretath

Subtotal... 2,72400 2,72400
Materials:

0,180000,180001,000BNAD2 =xPetit material per a muntatge detectors bivolumètricsut
21,9600021,960001,000BNAD1BA =xDetector bivolumètric infrarrojos i microondes, per àrea de 12

m
ut

Subtotal... 22,14000 22,14000

COST DIRECTE 24,86400
0,00%DESPESES INDIRECTES

24,86400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €205,52ut Central de seguretat microprocessada, control bidireccional,
per 16 zones programables, ambpliable 400 zones
cablejades y 400 zones via radio, amb comandament per
consoles multifunció numèriques/alfanumèriques, codis
d'accés, relès d'alarma, font d'alimentació i bateria
d'emergència per funcionament de fins a 1 hora en alarma i
72 hores en repòs. Completament instal·lada. Marca/model:
SIEMENS / SINTONY 400 o equivalent

ENCA20B Rend.: 1,000P- 287

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,44473/R 19,130001,121A0129 =xOficial 1ª instal·lador de seguretath
19,26999/R 17,190001,121A0139 =xAjudant instal·lador de seguretath
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Subtotal... 40,71472 40,71472

Materials:
154,61000154,610001,000BNCA2B =xCentral de seguretat bidireccional per a 16 zones

programables, ampliable
ut

10,2000010,200001,000BNCA3 =xPetit material per a muntatge central de seguretatut

Subtotal... 164,81000 164,81000

COST DIRECTE 205,52472
0,00%DESPESES INDIRECTES

205,52472COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,70ut Codificador multiplexat programable, per 4 punts de detecció,
amb protecció antisabotatge, incloent placa suport,
electrònica i caixa. Completament instal·lat. Marca/model:
SIEMENS / SAT-12 o equivalent

ENCB20BA Rend.: 1,000P- 288

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,14256/R 19,130000,112A0129 =xOficial 1ª instal·lador de seguretath
1,92528/R 17,190000,112A0139 =xAjudant instal·lador de seguretath

Subtotal... 4,06784 4,06784
Materials:

0,140000,140001,000BNCB4 =xPetit material per a muntatge mòdul codificadorut
14,4900014,490001,000BNCB3BA =xCodificador multiplexat programable per a 4 puntsut

Subtotal... 14,63000 14,63000

COST DIRECTE 18,69784
0,00%DESPESES INDIRECTES

18,69784COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,33ut Teclat consola alfanumèrica, amb display LCD de visió
gran-angular, amb 2 linies de 16 caracters, programable per
a cada punt de protecció. Incorpora brunzidor i leds d'estat.
Completament instal·lat. Marca/model: SIEMENS / SAK41ES
o equivalent

ENCC10BBA Rend.: 1,000P- 289

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,57731/R 19,130000,187A0129 =xOficial 1ª instal·lador de seguretath
3,21453/R 17,190000,187A0139 =xAjudant instal·lador de seguretath

Subtotal... 6,79184 6,79184
Materials:

43,5400043,540001,000BNCC1BB =xTeclat consola alfanumèrica, amb 2 línies de 16 caractersut

Subtotal... 43,54000 43,54000
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COST DIRECTE 50,33184
0,00%DESPESES INDIRECTES

50,33184COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €70,74ut Lectora de targetes de proximitat, amb lectura per
aproximació entre 0 i 7 cm, format per escut electronic en
acer per a muntatge encastat , per a control de accessos .
Completament instal·lada. Marca/model: ICNITA o
equivalent

ENFA20ABCA1 Rend.: 1,000P- 290

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,75289/R 19,130000,353A0129 =xOficial 1ª instal·lador de seguretath
6,06807/R 17,190000,353A0139 =xAjudant instal·lador de seguretath

Subtotal... 12,82096 12,82096
Materials:

4,210004,210001,000BNFA6A =xPetit material per a muntatge de lector targetes.ut
53,7100053,710001,000BNFA7CA =xLectora de targetes de proximitat, amb lectura per

aproximació entre 0 i 7 cm
ut

Subtotal... 57,92000 57,92000

COST DIRECTE 70,74096
0,00%DESPESES INDIRECTES

70,74096COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,99ut Tarjeta tipus proximitat MIFARE. Marca/model: ICNITA o
equivalent

ENFD10BA1 Rend.: 1,000P- 291

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2,990002,990001,000BNFD1BA =xTarjeta tipus proximitat MIFAREut

Subtotal... 2,99000 2,99000

COST DIRECTE 2,99000
0,00%DESPESES INDIRECTES

2,99000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €310,81ut Controlador d'accessos xarxa virtual per càrrega i
descàrrega a i desde tarjeta Proxi Mifare, amb unitat on-line
e incloent tarjeta Ethernet. Completament instal·lat.
Marca/model: ICNITA o equivalent

ENGA20AAAA1 Rend.: 1,000P- 292

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

27,03069/R 19,130001,413A0129 =xOficial 1ª instal·lador de seguretath
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24,28947/R 17,190001,413A0139 =xAjudant instal·lador de seguretath

Subtotal... 51,32016 51,32016
Materials:

232,81000232,810001,000BNGA1AA =xControlador de 1 lectoras del sistema de control de accesosut
26,6800026,680001,000BNGA2AA =xMaterial d'instal·lació de controlador de 1 lectoresud

Subtotal... 259,49000 259,49000

COST DIRECTE 310,81016
0,00%DESPESES INDIRECTES

310,81016COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,70ut Obreportes elèctric anti-tarjeta, funció antipànic EN12209
grau 3 / EN179 grau 3 certificat EI60. Completament
instal·lat. Marca/model: ICNITA o equivalent

ENIA10B1 Rend.: 1,000P- 293

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,69733/R 19,130000,141A0129 =xOficial 1ª instal·lador de seguretath
2,42379/R 17,190000,141A0139 =xAjudant instal·lador de seguretath

Subtotal... 5,12112 5,12112
Materials:

39,3000039,300001,000BNIA1A =xObreportes elèctric per funcionament ´´Tancat sense tensió´´ut
0,280000,280001,000BNIA2A =xPetit material per a muntatge obreportes elèctric.ut

Subtotal... 39,58000 39,58000

COST DIRECTE 44,70112
0,00%DESPESES INDIRECTES

44,70112COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,86ut Cablejat i connexionat elèctric des de la unitat fan-coil al
termostat ambient i comandament de tres velocitats i vàlvula
de 3 vies, a base de tub de material aïllant rígid i cable
unipolar 07Z1-K. Completament instal·lat.

EQLB13 Rend.: 1,000P- 294

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

7,860007,860001,000BQLBE =xCablejat i connexionat elèctric de fan-coil a termostat ambient
i comandament de tres velocitats, i vàlvula 3 vies.

ut

Subtotal... 7,86000 7,86000

COST DIRECTE 7,86000
0,00%DESPESES INDIRECTES

7,86000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1,61m Conductor de coure de 1x10 mm² de secció, designació RZ1
0,6/1 kV (UNE 21123-4), lliure d'halògens, no propagador de
l'incendi (UNE-EN 50266), amb baixa emisió de gasos tòxics
i corrosius (UNE-EN 50267-2-1) i baixa opacitat de fums
(UNE-EN 50268-1), amb part proporcional de terminals i
accessoris. Completament Instal·lat. Marca/model:
PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V (AS)o equivalent .

EQAH10EA Rend.: 1,000P- 295

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,28695/R 19,130000,015A0121 =xOficial 1ª electricistah
0,25785/R 17,190000,015A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,54480 0,54480
Materials:

1,020001,020001,000BQAH1E =xConductor de coure RZ1 0,6/1 kV de 1x10 mm² de secció.m
0,050000,050001,000BQAH2E =xTerminals i accessoris per a cable de coure RZ1 0,6/1 kV de

1x10 mm² de secció.
pp

Subtotal... 1,07000 1,07000

COST DIRECTE 1,61480
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,61480COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,40m Conductor de coure de 1x16 mm² de secció, designació RZ1
0,6/1 kV (UNE 21123-4), lliure d'halògens, no propagador de
l'incendi (UNE-EN 50266), amb baixa emisió de gasos tòxics
i corrosius (UNE-EN 50267-2-1) i baixa opacitat de fums
(UNE-EN 50268-1), amb part proporcional de terminals i
accessoris. Completament Instal·lat. Marca/model:
PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V (AS)o equivalent .

EQAH10FA Rend.: 1,000P- 296

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,43999/R 19,130000,023A0121 =xOficial 1ª electricistah
0,39537/R 17,190000,023A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,83536 0,83536
Materials:

1,500001,500001,000BQAH1F =xConductor de coure RZ1 0,6/1 kV de 1x16 mm² de secció.m
0,060000,060001,000BQAH2F =xTerminals i accessoris per a cable de coure RZ1 0,6/1 kV de

1x16 mm² de secció.
pp

Subtotal... 1,56000 1,56000

COST DIRECTE 2,39536
0,00%DESPESES INDIRECTES

2,39536COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €3,31m Conductor de coure de 1x25 mm² de secció, designació RZ1
0,6/1 kV (UNE 21123-4), lliure d'halògens, no propagador de
l'incendi (UNE-EN 50266), amb baixa emisió de gasos tòxics
i corrosius (UNE-EN 50267-2-1) i baixa opacitat de fums
(UNE-EN 50268-1), amb part proporcional de terminals i
accessoris. Completament Instal·lat. Marca/model:
PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V (AS)o equivalent .

EQAH10GA Rend.: 1,000P- 297

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,43999/R 19,130000,023A0121 =xOficial 1ª electricistah
0,39537/R 17,190000,023A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,83536 0,83536
Materials:

2,370002,370001,000BQAH1G =xConductor de coure RZ1 0,6/1 kV de 1x25 mm² de secció.m
0,100000,100001,000BQAH2G =xTerminals i accessoris per a cable de coure RZ1 0,6/1 kV de

1x25 mm² de secció.
pp

Subtotal... 2,47000 2,47000

COST DIRECTE 3,30536
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,30536COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,36m Conductor de coure de 1x35 mm² de secció, designació RZ1
0,6/1 kV (UNE 21123-4), lliure d'halògens, no propagador de
l'incendi (UNE-EN 50266), amb baixa emisió de gasos tòxics
i corrosius (UNE-EN 50267-2-1) i baixa opacitat de fums
(UNE-EN 50268-1), amb part proporcional de terminals i
accessoris. Completament Instal·lat. Marca/model:
PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V (AS)o equivalent .

EQAH10HA Rend.: 1,000P- 298

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,43999/R 19,130000,023A0121 =xOficial 1ª electricistah
0,39537/R 17,190000,023A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,83536 0,83536
Materials:

3,390003,390001,000BQAH1H =xConductor de coure RZ1 0,6/1 kV de 1x35 mm² de secció.m
0,130000,130001,000BQAH2H =xTerminals i accessoris per a cable de coure RZ1 0,6/1 kV de

1x35 mm² de secció.
pp

Subtotal... 3,52000 3,52000

COST DIRECTE 4,35536
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,35536COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE PER A L´AMPLIACIÓ DE L´ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES DE LA SALUT
TECNOCAMPUS DE MATARÓ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 10/12/2015 203

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €8,88m Conductor de coure de 1x50 mm² de secció, designació RZ1
0,6/1 kV (UNE 21123-4), lliure d'halògens, no propagador de
l'incendi (UNE-EN 50266), amb baixa emisió de gasos tòxics
i corrosius (UNE-EN 50267-2-1) i baixa opacitat de fums
(UNE-EN 50268-1), amb part proporcional de terminals i
accessoris. Completament Instal·lat. Marca/model:
GENERAL CABLE / EXZHELLENT-XXI (AS) o equivalent .

EQAH10IA Rend.: 1,000P- 299

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,09041/R 19,130000,057A0121 =xOficial 1ª electricistah
0,97983/R 17,190000,057A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,07024 2,07024
Materials:

6,630006,630001,000BQAH1I =xConductor de coure RZ1 0,6/1 kV de 1x50 mm² de secció.m
0,180000,180001,000BQAH2I =xTerminals i accessoris per a cable de coure RZ1 0,6/1 kV de

1x50 mm² de secció.
pp

Subtotal... 6,81000 6,81000

COST DIRECTE 8,88024
0,00%DESPESES INDIRECTES

8,88024COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,65m Conductor de coure de 1x95 mm² de secció, designació RZ1
0,6/1 kV (UNE 21123-4), lliure d'halògens, no propagador de
l'incendi (UNE-EN 50266), amb baixa emisió de gasos tòxics
i corrosius (UNE-EN 50267-2-1) i baixa opacitat de fums
(UNE-EN 50268-1), amb part proporcional de terminals i
accessoris. Completament Instal·lat. Marca/model:
GENERAL CABLE / EXZHELLENT-XXI (AS) o equivalent .

EQAH10KA Rend.: 1,000P- 300

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,70257/R 19,130000,089A0121 =xOficial 1ª electricistah
1,52991/R 17,190000,089A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 3,23248 3,23248
Materials:

12,0400012,040001,000BQAH1K =xConductor de coure RZ1 0,6/1 kV de 1x95 mm² de secció.m
0,380000,380001,000BQAH2K =xTerminals i accessoris per a cable de coure RZ1 0,6/1 kV de

1x95 mm² de secció.
pp

Subtotal... 12,42000 12,42000

COST DIRECTE 15,65248
0,00%DESPESES INDIRECTES

15,65248COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €5,07m Conductor de coure de 4x10 mm² de secció, designació RZ1
0,6/1 kV (UNE 21123-4), lliure d'halògens, no propagador de
l'incendi (UNE-EN 50266), amb baixa emisió de gasos tòxics
i corrosius (UNE-EN 50267-2-1) i baixa opacitat de fums
(UNE-EN 50268-1), amb part proporcional de terminals i
accessoris. Completament Instal·lat. Marca/model:
PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V (AS)o equivalent .

EQAH10ABA Rend.: 1,000P- 301

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,43999/R 19,130000,023A0121 =xOficial 1ª electricistah
0,39537/R 17,190000,023A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,83536 0,83536
Materials:

4,050004,050001,000BQAH1AB =xConductor de coure RZ1 0,6/1 kV de 4x10 mm² de secció.m
0,180000,180001,000BQAH2AB =xTerminals i accessoris per a cable de coure RZ1 0,6/1 kV de

4x10 mm² de secció.
pp

Subtotal... 4,23000 4,23000

COST DIRECTE 5,06536
0,00%DESPESES INDIRECTES

5,06536COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,53m Conductor de coure de 4x16 mm² de secció, designació RZ1
0,6/1 kV (UNE 21123-4), lliure d'halògens, no propagador de
l'incendi (UNE-EN 50266), amb baixa emisió de gasos tòxics
i corrosius (UNE-EN 50267-2-1) i baixa opacitat de fums
(UNE-EN 50268-1), amb part proporcional de terminals i
accessoris. Completament Instal·lat. Marca/model:
PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V (AS)o equivalent .

EQAH10ACA Rend.: 1,000P- 302

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,43999/R 19,130000,023A0121 =xOficial 1ª electricistah
0,39537/R 17,190000,023A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,83536 0,83536
Materials:

6,440006,440001,000BQAH1AC =xConductor de coure RZ1 0,6/1 kV de 4x16 mm² de secció.m
0,250000,250001,000BQAH2AC =xTerminals i accessoris per a cable de coure RZ1 0,6/1 kV de

4x16 mm² de secció.
pp

Subtotal... 6,69000 6,69000

COST DIRECTE 7,52536
0,00%DESPESES INDIRECTES

7,52536COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €16,28m Conductor de coure de 4x35 mm² de secció, designació RZ1
0,6/1 kV (UNE 21123-4), lliure d'halògens, no propagador de
l'incendi (UNE-EN 50266), amb baixa emisió de gasos tòxics
i corrosius (UNE-EN 50267-2-1) i baixa opacitat de fums
(UNE-EN 50268-1), amb part proporcional de terminals i
accessoris. Completament Instal·lat. Marca/model:
PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V (AS)o equivalent .

EQAH10AEA Rend.: 1,000P- 303

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,68868/R 19,130000,036A0121 =xOficial 1ª electricistah
0,61884/R 17,190000,036A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,30752 1,30752
Materials:

14,5000014,500001,000BQAH1AE =xConductor de coure RZ1 0,6/1 kV de 4x35 mm² de secció.m
0,470000,470001,000BQAH2AE =xTerminals i accessoris per a cable de coure RZ1 0,6/1 kV de

4x35 mm² de secció.
pp

Subtotal... 14,97000 14,97000

COST DIRECTE 16,27752
0,00%DESPESES INDIRECTES

16,27752COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,01m Conductor de coure de 4x50 mm² de secció, designació RZ1
0,6/1 kV (UNE 21123-4), lliure d'halògens, no propagador de
l'incendi (UNE-EN 50266), amb baixa emisió de gasos tòxics
i corrosius (UNE-EN 50267-2-1) i baixa opacitat de fums
(UNE-EN 50268-1), amb part proporcional de terminals i
accessoris. Completament Instal·lat. Marca/model:
PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V (AS)o equivalent .

EQAH10AFA Rend.: 1,000P- 304

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,09041/R 19,130000,057A0121 =xOficial 1ª electricistah
0,97983/R 17,190000,057A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,07024 2,07024
Materials:

20,4100020,410001,000BQAH1AF =xConductor de coure RZ1 0,6/1 kV de 4x50 mm² de secció.m
0,530000,530001,000BQAH2AF =xTerminals i accessoris per a cable de coure RZ1 0,6/1 kV de

4x50 mm² de secció.
pp

Subtotal... 20,94000 20,94000

COST DIRECTE 23,01024
0,00%DESPESES INDIRECTES

23,01024COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €9,73m Conductor de coure de 5x16 mm² de secció, designació RZ1
0,6/1 kV (UNE 21123-4), lliure d'halògens, no propagador de
l'incendi (UNE-EN 50266), amb baixa emisió de gasos tòxics
i corrosius (UNE-EN 50267-2-1) i baixa opacitat de fums
(UNE-EN 50268-1), amb part proporcional de terminals i
accessoris. Completament Instal·lat. Marca/model:
PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V (AS)o equivalent .

EQAH10ARA Rend.: 1,000P- 305

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,68868/R 19,130000,036A0121 =xOficial 1ª electricistah
0,61884/R 17,190000,036A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,30752 1,30752
Materials:

8,110008,110001,000BQAH1AR =xConductor de coure RZ1 0,6/1 kV de 5x16 mm² de secció.m
0,310000,310001,000BQAH2AR =xTerminals i accessoris per a cable de coure RZ1 0,6/1 kV de

5x16 mm² de secció.
pp

Subtotal... 8,42000 8,42000

COST DIRECTE 9,72752
0,00%DESPESES INDIRECTES

9,72752COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,50m Conductor de coure de 4x16 mm² de secció, tensió nominal
0,6 / 1 kV resistent al foc (UNE-EN 50362 o UNE-EN 50200)
amb aïllament i coberta no propagadors de l'incendi
(UNE-EN 50266) i sense emissió de fums ni gasos tòxics i
corrosius (UNE-EN 50267-2-1) amb part proporcional de
terminals i accessoris. Garantirà el funcionament actiu dels
equips durant 90 min i a temperatures de 800° C.
Completament instal·lat. Marca/model: PRYSMIAN /
AFUMEX FIRS 1000V (AS+)o equivalent

EQAJ103A Rend.: 1,000P- 306

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,43999/R 19,130000,023A0121 =xOficial 1ª electricistah
0,39537/R 17,190000,023A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,83536 0,83536
Materials:

9,410009,410001,000BQAJ13 =xConductor de Cu resistent al foc 0,6/1 kV de 4x16 mm²m
0,250000,250001,000BQAJ23 =xTerminals i accessoris per a cable de coure resistent al foc

0,6/1 kV de 4x16 mm² de secció
pp

Subtotal... 9,66000 9,66000

COST DIRECTE 10,49536
0,00%DESPESES INDIRECTES

10,49536COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €20,41m Conductor de coure de 4x35 mm² de secció, tensió nominal
0,6 / 1 kV resistent al foc (UNE-EN 50362 o UNE-EN 50200)
amb aïllament i coberta no propagadors de l'incendi
(UNE-EN 50266) i sense emissió de fums ni gasos tòxics i
corrosius (UNE-EN 50267-2-1) amb part proporcional de
terminals i accessoris. Garantirà el funcionament actiu dels
equips durant 90 min i a temperatures de 800° C.
Completament instal·lat. Marca/model: PRYSMIAN /
AFUMEX FIRS 1000V (AS+)o equivalent

EQAJ105A Rend.: 1,000P- 307

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,68868/R 19,130000,036A0121 =xOficial 1ª electricistah
0,61884/R 17,190000,036A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,30752 1,30752
Materials:

18,6300018,630001,000BQAJ15 =xConductor de Cu resistent al foc 0,6/1 kV de 4x35 mm²m
0,470000,470001,000BQAJ25 =xTerminals i accessoris per a cable de coure resistent al foc

0,6/1 kV de 4x35 mm² de secció
pp

Subtotal... 19,10000 19,10000

COST DIRECTE 20,40752
0,00%DESPESES INDIRECTES

20,40752COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,31m Conductor de coure de 1x16 mm² de secció, tensió nominal
0,6 / 1 kV resistent al foc (UNE-EN 50362 o UNE-EN 50200)
amb aïllament i coberta no propagadors de l'incendi
(UNE-EN 50266) i sense emissió de fums ni gasos tòxics i
corrosius (UNE-EN 50267-2-1) amb part proporcional de
terminals i accessoris. Garantirà el funcionament actiu dels
equips durant 90 min i a temperatures de 800° C.
Completament instal·lat. Marca/model: PRYSMIAN /
AFUMEX FIRS 1000V (AS+)o equivalent

EQAJ10FA Rend.: 1,000P- 308

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,43999/R 19,130000,023A0121 =xOficial 1ª electricistah
0,39537/R 17,190000,023A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,83536 0,83536
Materials:

2,410002,410001,000BQAJ1F =xConductor de Cu resistent al foc 0,6/1 kV de 1x16 mm²m
0,060000,060001,000BQAJ2F =xTerminals i accessoris per a cable de coure resistent al foc

0,6/1 kV de 1x16 mm² de secció
pp

Subtotal... 2,47000 2,47000

COST DIRECTE 3,30536
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,30536COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €3,72m Conductor de coure nu recuït de 35 mm² de secció nominal i
una resistència elèctrica a 20°C no superior a 0,524
Ohm/km, per a posada a terra de safata metàl·lica i incloent
part proporcional de tirantets de connexió i brides d'acer
galvanitzat en calent. Completament instal·lat.

EQFA40AC Rend.: 1,000P- 309

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,09041/R 19,130000,057A0121 =xOficial 1ª electricistah
0,97983/R 17,190000,057A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,07024 2,07024
Materials:

0,760000,760001,000BQFABA =xTirantets de connexió i brides per a cable de Cu de 35 mm².pp
0,890000,890001,000BQFAEAC =xConductor de coure nu recuit de 35 mm² de secció,

resistència elèctrica a 20°C no superior a 0,524 Ohm/km, per
a posada a terra de safata metàl·lica.

m

Subtotal... 1,65000 1,65000

COST DIRECTE 3,72024
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,72024COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,71ut Connexionat de control incloent conductor de coure s/UNE
05Z1-K sota tub de material aïllant flexible/rígid de protecció
7 ó 9, des de subestació de zona fins a punt de control,
d'acord amb les condicions senyalades a la memòria, plànols
i especificacions tècniques. Secció conductor: 1,5 mm².
Completament instal·lat.

EQLB02B Rend.: 1,000P- 310

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,75289/R 19,130000,353A0121 =xOficial 1ª electricistah
6,06807/R 17,190000,353A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 12,82096 12,82096
Materials:

10,8900010,890001,000BQLB2B =xConnexionat de control. Secció circuit 1,5  mm².ut

Subtotal... 10,89000 10,89000

COST DIRECTE 23,71096
0,00%DESPESES INDIRECTES

23,71096COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,71ut Cablejat i connexionat elèctric des de la unitat autònoma
interior al termostat comandament a distancia, a base de tub
de material aïllant rígid i cable unipolar 07Z1-K.
Completament instal·lat.

EQLB091 Rend.: 1,000P- 311

Unitats Preu Parcial Import€
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Materials:

8,710008,710001,000BQLB9A =xCablejat i connexionat elèctric de fan-coil a termostat ambient
i comandament de tres velocitats, contacte de finestra i
vàlvula 3 vies.

ut

Subtotal... 8,71000 8,71000

COST DIRECTE 8,71000
0,00%DESPESES INDIRECTES

8,71000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €53,97ut Cablejat i connexionat elèctric des de unitat autònoma
exterior fins a la unitat autònoma interior a base de tub de
material aïllant rígid i cable unipolar 07Z1-K. Completament
instal·lat.

EQLB111 Rend.: 1,000P- 312

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

53,9700053,970001,000BQLBBA =xCablejat i connexionat elèctric des de unitat autònoma
exterior fins a la unitat autònoma interior a base de tub de
material aïl

ut

Subtotal... 53,97000 53,97000

COST DIRECTE 53,97000
0,00%DESPESES INDIRECTES

53,97000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,86ut Cablejat i connexionat elèctric des de caixa de derivació en
habitació fins a la unitat fan-coil a base de tub de material
aïllant rígid i cable unipolar 07Z1-K. Completament instal·lat.

EQLB112 Rend.: 1,000P- 313

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

7,860007,860001,000BQLBBB =xCablejat i connexionat elèctric de fan-coil a caixa de derivació
habitació.

ut

Subtotal... 7,86000 7,86000

COST DIRECTE 7,86000
0,00%DESPESES INDIRECTES

7,86000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,71ut Cablejat i connexionat elèctric des de caixa de derivació en
habitació fins a la unitat evaporadora a base de tub de
material aïllant rígid i cable unipolar 07Z1-K. Completament
instal·lat.

EQLB141 Rend.: 1,000P- 314

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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8,710008,710001,000BQLBFA =xCablejat i connexionat elèctric d'unitat evaporadora a caixa

de derivació habitació.
ut

Subtotal... 8,71000 8,71000

COST DIRECTE 8,71000
0,00%DESPESES INDIRECTES

8,71000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €270,89ut Cablejat i connexionat des de subestació fins a cadascun
dels elements de control de la instal·lació de QGBT , a base
de tub plàstic amb conductor de coure s/UNE 05Z1-k (les
instal·lacions que passin per l'exterior de l'edifici seran de
construcció estanca). Completament instal·lat. Segons
plànols i esquemes.

EQLB30C Rend.: 1,000P- 315

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

270,89000270,890001,000BQLBGC =xCablejat i connexionat des de subestació als elements de
QGBT a base de tub de plàstic.

ut

Subtotal... 270,89000 270,89000

COST DIRECTE 270,89000
0,00%DESPESES INDIRECTES

270,89000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €163,47ut Cablejat i connexionat des de subestació fins a cadascun
dels elements de control de la instal·lació de quadres
secundaris , a base de tub plàstic amb conductor de coure
s/UNE 05Z1-k (les instal·lacions que passin per l'exterior de
l'edifici seran de construcció estanca). Completament
instal·lat. Segons plànols i esquemes.

EQLB30D Rend.: 1,000P- 316

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

163,47000163,470001,000BQLBGD =xCablejat i connexionat des de subestació als elements de
quadres secundaris a base de tub de plàstic.

ut

Subtotal... 163,47000 163,47000

COST DIRECTE 163,47000
0,00%DESPESES INDIRECTES

163,47000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €84,06ut Cablejat i connexionat des de subestació fins a cadascun
dels elements de control de la instal·lació de SAI , a base de
tub plàstic amb conductor de coure s/UNE 05Z1-k (les
instal·lacions que passin per l'exterior de l'edifici seran de
construcció estanca). Completament instal·lat. Segons
plànols i esquemes.

EQLB30E Rend.: 1,000P- 317

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

84,0600084,060001,000BQLBGE =xCablejat i connexionat des de subestació als elements de
SAI a base de tub de plàstic.

ut

Subtotal... 84,06000 84,06000

COST DIRECTE 84,06000
0,00%DESPESES INDIRECTES

84,06000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,78u Penjador de roba d'acer inoxidable col·locat verticalment
amb fixacions mecàniques segons indicacions de la DF

EQZ1PEN Rend.: 1,000P- 318

 €19,23ut Punt de llum (simple, commutat, de creuament, des de
quadre directe o amb polsador) incloent cables i canalització
a lluminaria i a mecanisme d'accionament i part proporcional
de línia des de quadre de zona. 

Característiques:
Derivació a punt de llum i a mecanisme: cable de coure
07Z1-K , tub de material aïllant flexible / rígid no propagador
de la flama i d'acord amb la norma UNE-EN 50086-1,
protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. 
Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades
elàstiques / roscades.
Línia des de quadre: cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata
de reixa de varilles d'acer zincat bicromatat, segons UNE-EN
61537, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 ,
accessoris i suports.

Configuració del cable i secció dels conductors segons
esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat

ERDK75 Rend.: 1,000P- 319

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,94943/R 19,130000,311A0121 =xOficial 1ª electricistah
5,34609/R 17,190000,311A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 11,29552 11,29552
Materials:

7,930007,930001,000BRDK75 =xMaterial de punt de llum incloent conductor de coure 07Z1-K,
tub de material aïllant flexible/rígid no propagador de la flama
i d'acord amb la norma UNE-EN 50086-1, conductor de coure
RZ1 0,6/1kV i safata de reixa de varilles d'acer cincat
bicromatat.

ut

Subtotal... 7,93000 7,93000
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COST DIRECTE 19,22552
0,00%DESPESES INDIRECTES

19,22552COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,07ut Punt de llum enllumenat d'emergència, incloent cables i
canalització a lluminaria i part proporcional de linia des de
quadre de zona i de linia de control des de
telecomandament.
Característiques:
Derivació a punt de llum: Cable de coure 07Z1-K , tub de
material aïllant flexible / rígid no propagador de la flama i
d'acord amb la norma UNE-EN 50086-1, protecció superficial
fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. 
Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades
elàstiques / roscades.
Linia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata
de varilles d'acer zincat bicromatat, amb conductor de terra
de coure nu de 16 mm2 , accessoris i suports.
Configuració del cable i secció dels conductors segons
esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat.

EREK75 Rend.: 1,000P- 320

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,94943/R 19,130000,311A0121 =xOficial 1ª electricistah
5,34609/R 17,190000,311A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 11,29552 11,29552
Materials:

8,770008,770001,000BREK75 =xMaterial de punt de llum d'enllumenat d'emergència incloent
conductor de coure 07Z1-K, tub de material aïllant
flexible/rígid no propagador de la flama i d'acord amb la
norma UNE-EN 50086-1, conductor de coure RZ1 0,6/1kV i
safata de reixa de varilles d'acer cincat bicromatat

ut

Subtotal... 8,77000 8,77000

COST DIRECTE 20,06552
0,00%DESPESES INDIRECTES

20,06552COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €20,56ut Alimentació a presa de corrent simple/múltiple incloent
cables i canalització a mecanisme i part proporcional de linia
des de quadre de zona. 
Característiques:
Derivació a mecanisme: Cable de coure 07Z1-K, tub de
material aïllant flexible / rígid no propagador de la flama i
d'acord amb la norma UNE-EN 50086-1, protecció superficial
fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. 
Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades
elàstiques / roscades.
Linia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata
de varilles d'acer zincat bicromatat, amb conductor de terra
de coure nu de 16 mm², accessoris i suports.
Configuració del cable i secció dels conductors segons
esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat

ERFK75 Rend.: 1,000P- 321

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,94943/R 19,130000,311A0121 =xOficial 1ª electricistah
5,34609/R 17,190000,311A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 11,29552 11,29552
Materials:

9,260009,260001,000BRFK75 =xMaterial de punt de força incloent conductor de coure
07Z1-K, tub de material aïllant flexible/rígid no propagador de
la flama i d’acord amb la norma UNE-EN 50086-1, conductor
de coure RZ1-K 0,6/11kV i safata de reixa de varilles d'acer
zincat bicromatat

ut

Subtotal... 9,26000 9,26000

COST DIRECTE 20,55552
0,00%DESPESES INDIRECTES

20,55552COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,19m Safata perforada d'acer laminat galvanitzat per immersió en
calent segons UNE-EN ISO 1461, dimensions 100x75x0,8
mm amb tapa de tanca amb ressort segons UNE-EN
50085-1 i part proporcional d'unions, accessoris i suports.
Completament instal·lada.

ERBA11D Rend.: 1,000P- 322

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,33386/R 19,130000,122A0121 =xOficial 1ª electricistah
2,09718/R 17,190000,122A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 4,43104 4,43104
Materials:

4,390004,390001,000BRBA3D =xSafata galvanitzada plastificada perforada amb tapa de
100x75x0,8 mm.

m

1,370001,370001,000BRBA4D =xAccessoris i suportacions per a safata galvanitzada perforada
amb tapa de 100x75x0,8 mm.

pp

Subtotal... 5,76000 5,76000
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COST DIRECTE 10,19104
0,00%DESPESES INDIRECTES

10,19104COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,80m Safata perforada d'acer laminat galvanitzat per immersió en
calent segons UNE-EN ISO 1461, dimensions 300x75x1,2
mm amb tapa de tanca amb ressort segons UNE-EN
50085-1 i part proporcional d'unions, accessoris i suports.
Completament instal·lada.

ERBA11J Rend.: 1,000P- 323

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,31814/R 19,130000,278A0121 =xOficial 1ª electricistah
4,77882/R 17,190000,278A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 10,09696 10,09696
Materials:

8,180008,180001,000BRBA3J =xSafata galvanitzada plastificada perforada amb tapa de
300x75x1,2 mm.

m

2,520002,520001,000BRBA4J =xAccessoris i suportacions per a safata galvanitzada perforada
amb tapa de 300x75x1,2 mm.

pp

Subtotal... 10,70000 10,70000

COST DIRECTE 20,79696
0,00%DESPESES INDIRECTES

20,79696COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,19m Safata perforada d'acer laminat galvanitzat per immersió en
calent segons UNE-EN ISO 1461, dimensions 100x75x0,8
mm amb tapa de tanca amb ressort segons UNE-EN
50085-1 i part proporcional de separadors, unions,
accessoris i suports. Completament instal·lada.

ERBA12D Rend.: 1,000P- 324

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,33386/R 19,130000,122A0121 =xOficial 1ª electricistah
2,09718/R 17,190000,122A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 4,43104 4,43104
Materials:

4,390004,390001,000BRBAFD =xSafata galvanitzada perforada amb tapa i separador/s de
100x75x0,8 mm.

m

1,370001,370001,000BRBAGD =xAccessoris, suportacions i separador/s per a safata
galvanitzada perforada amb tapa de 100x75x0,8 mm.

pp

Subtotal... 5,76000 5,76000

COST DIRECTE 10,19104
0,00%DESPESES INDIRECTES
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10,19104COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,80m Safata perforada d'acer laminat galvanitzat per immersió en
calent segons UNE-EN ISO 1461, dimensions 300x75x1,2
mm amb tapa de tanca amb ressort segons UNE-EN
50085-1 i part proporcional de separadors, unions,
accessoris i suports. Completament instal·lada.

ERBA12J Rend.: 1,000P- 325

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,31814/R 19,130000,278A0121 =xOficial 1ª electricistah
4,77882/R 17,190000,278A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 10,09696 10,09696
Materials:

8,180008,180001,000BRBAFJ =xSafata galvanitzada perforada amb tapa i separador/s de
300x75x1,2 mm.

m

2,520002,520001,000BRBAGJ =xAccessoris, suportacions i separador/s per a safata
galvanitzada perforada amb tapa de 300x75x1,2 mm.

pp

Subtotal... 10,70000 10,70000

COST DIRECTE 20,79696
0,00%DESPESES INDIRECTES

20,79696COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,85m Safata perforada d'acer laminat galvanitzat per immersió en
calent segons UNE-EN ISO 1461, dimensions 400x75x1,5
mm amb tapa de tanca amb ressort segons UNE-EN
50085-1 i part proporcional de separadors, unions,
accessoris i suports. Completament instal·lada.

ERBA12K Rend.: 1,000P- 326

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,38942/R 19,130000,334A0121 =xOficial 1ª electricistah
5,74146/R 17,190000,334A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 12,13088 12,13088
Materials:

10,3100010,310001,000BRBAFK =xSafata galvanitzada perforada amb tapa i separador/s de
400x75x1,5 mm.

m

3,410003,410001,000BRBAGK =xAccessoris, suportacions i separador/s per a safata
galvanitzada perforada amb tapa de 400x75x1,5 mm.

pp

Subtotal... 13,72000 13,72000

COST DIRECTE 25,85088
0,00%DESPESES INDIRECTES

25,85088COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €13,75m Safata llisa de material aïllant i no propagador de la flama i
ad'acord amb la norma UNE-EN 50.085-1 de dimensions
60x100 mm amb tapa de tanca registrable IP3x IK10 i part
proporcional d'accessoris i suports. Completament
instal·lada.

ERBB20B Rend.: 1,000P- 327

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,57731/R 19,130000,187A0121 =xOficial 1ª electricistah
3,21453/R 17,190000,187A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,79184 6,79184
Materials:

5,160005,160001,000BRBB3B =xSafata de material aïllant llisa amb tapa de 60x100 mm.m
1,800001,800001,000BRBB4B =xAccessoris i suportacions per a safata PVC llisa amb tapa de

60x100 mm.
pp

Subtotal... 6,96000 6,96000

COST DIRECTE 13,75184
0,00%DESPESES INDIRECTES

13,75184COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,35m Canal portamecanismes en alumini aïllat interiorment en
PVC, dimensions 130x55 mm, amb part proporcional de
separadors, accessoris i fixacions. Completament instal·lat.
(Color segons disseny arquitectura). Marca/model: SIMON
CANALIZACION o equivalent

ERBC10HA1 Rend.: 1,000P- 328

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,32862/R 19,130000,174A0121 =xOficial 1ª electricistah
2,99106/R 17,190000,174A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,31968 6,31968
Materials:

7,810007,810001,000BRBC1HA =xCanal portamecanismes en alumini aïllat de dimensions
110x60 mm.

m

3,220003,220001,000BRBC2HA =xAccessoris i fixacions per a canal en alumini aïllat de
dimensions 110x60 mm.

pp

Subtotal... 11,03000 11,03000

COST DIRECTE 17,34968
0,00%DESPESES INDIRECTES

17,34968COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €9,15ut Caixa portamecanismes encastable, construïda en PVC, per
allotjar 6 mecanismes, amb adaptadors per a entrada de
tubs, tapa, accessoris i fixacions. Completament instal·lada.
(Color segons disseny arquitectura). Marca/model: SIMON
CONNECT CIMA PRO o equivalent .

ERCB40CA Rend.: 1,000P- 329

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,04691/R 19,130000,107A0121 =xOficial 1ª electricistah
1,83933/R 17,190000,107A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 3,88624 3,88624
Materials:

5,260005,260001,000BRCB3C =xCaixa portamecanismes encastable de PVC per a 6
mecanismes.

ut

Subtotal... 5,26000 5,26000

COST DIRECTE 9,14624
0,00%DESPESES INDIRECTES

9,14624COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,71ut Punt de connexionat de multiplexor , des de les unitats de
control de línies incloent part proporcional de tub de PVC en
execució vista o en fals sostre, i tub corrugat flexible de PVC
per instal·lacions encastades, cablejat, caixes de derivació i
muntatge del fil conductor sota tub. Completament instal·lat.

ERGB10AEA Rend.: 1,000P- 330

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,57731/R 19,130000,187A0121 =xOficial 1ª electricistah
3,21453/R 17,190000,187A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,79184 6,79184
Materials:

13,9200013,920001,000BRGB2AEA =xPunt de connexiont de multiplexor amb part proporcional de
tub de PVC.

ut

Subtotal... 13,92000 13,92000

COST DIRECTE 20,71184
0,00%DESPESES INDIRECTES

20,71184COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,71ut Punt de connexionat de teclat , des de les unitats de control
de línies incloent part proporcional de tub de PVC en
execució vista o en fals sostre, i tub corrugat flexible de PVC
per instal·lacions encastades, cablejat, caixes de derivació i
muntatge del fil conductor sota tub. Completament instal·lat.

ERGB10AEB Rend.: 1,000P- 331

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,57731/R 19,130000,187A0121 =xOficial 1ª electricistah
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3,21453/R 17,190000,187A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,79184 6,79184
Materials:

13,9200013,920001,000BRGB2AEB =xPunt de connexiont de teclat amb part proporcional de tub de
PVC.

ut

Subtotal... 13,92000 13,92000

COST DIRECTE 20,71184
0,00%DESPESES INDIRECTES

20,71184COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,71ut Punt de connexionat de sirena , des de les unitats de control
de línies incloent part proporcional de tub de PVC en
execució vista o en fals sostre, i tub corrugat flexible de PVC
per instal·lacions encastades, cablejat, caixes de derivació i
muntatge del fil conductor sota tub. Completament instal·lat.

ERGB10AEC Rend.: 1,000P- 332

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,57731/R 19,130000,187A0121 =xOficial 1ª electricistah
3,21453/R 17,190000,187A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,79184 6,79184
Materials:

13,9200013,920001,000BRGB2AEC =xPunt de connexiont de sirena amb part proporcional de tub
de PVC.

ut

Subtotal... 13,92000 13,92000

COST DIRECTE 20,71184
0,00%DESPESES INDIRECTES

20,71184COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,71ut Punt de connexionat de detector microfónic de rotura de
vidre , des de les unitats de control de línies incloent part
proporcional de tub de PVC en execució vista o en fals
sostre, i tub corrugat flexible de PVC per instal·lacions
encastades, cablejat, caixes de derivació i muntatge del fil
conductor sota tub. Completament instal·lat.

ERGB10AED Rend.: 1,000P- 333

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,57731/R 19,130000,187A0121 =xOficial 1ª electricistah
3,21453/R 17,190000,187A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,79184 6,79184
Materials:

13,9200013,920001,000BRGB2AED =xPunt de connexiont de detector microfónic de rotura de vidre
amb part proporcional de tub de PVC.

ut

Subtotal... 13,92000 13,92000
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COST DIRECTE 20,71184
0,00%DESPESES INDIRECTES

20,71184COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,06ut Punt de connexionat de bivolumetric , des de les unitats de
control de línies incloent part proporcional de tub de PVC en
execució vista o en fals sostre, i tub corrugat flexible de PVC
per instal·lacions encastades, cablejat, caixes de derivació i
muntatge del fil conductor sota tub. Completament instal·lat.

ERGB10AFD Rend.: 1,000P- 334

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,57731/R 19,130000,187A0121 =xOficial 1ª electricistah
3,21453/R 17,190000,187A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,79184 6,79184
Materials:

9,270009,270001,000BRGB2AFD =xPunt de connexiont de bivolumetric amb part proporcional de
tub de PVC.

ut

Subtotal... 9,27000 9,27000

COST DIRECTE 16,06184
0,00%DESPESES INDIRECTES

16,06184COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,43ut Punt de connexionat de contacte magnetic , des de les
unitats de control de línies incloent part proporcional de tub
de PVC en execució vista o en fals sostre, i tub corrugat
flexible de PVC per instal·lacions encastades, cablejat,
caixes de derivació i muntatge del fil conductor sota tub.
Completament instal·lat.

ERGB10AGE Rend.: 1,000P- 335

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,57731/R 19,130000,187A0121 =xOficial 1ª electricistah
3,21453/R 17,190000,187A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,79184 6,79184
Materials:

4,640004,640001,000BRGB2AGE =xPunt de connexiont de contacte magnetic amb part
proporcional de tub de PVC.

ut

Subtotal... 4,64000 4,64000

COST DIRECTE 11,43184
0,00%DESPESES INDIRECTES

11,43184COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €11,43ut Punt de connexionat de controlador d'accessos , des de les
unitats de control de línies incloent part proporcional de tub
de PVC en execució vista o en fals sostre, i tub corrugat
flexible de PVC per instal·lacions encastades, cablejat,
caixes de derivació i muntatge del fil conductor sota tub.
Completament instal·lat.

ERGB10AGF Rend.: 1,000P- 336

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,57731/R 19,130000,187A0121 =xOficial 1ª electricistah
3,21453/R 17,190000,187A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,79184 6,79184
Materials:

4,640004,640001,000BRGB2AGF =xPunt de connexiont de controlador d'accessos amb part
proporcional de tub de PVC.

ut

Subtotal... 4,64000 4,64000

COST DIRECTE 11,43184
0,00%DESPESES INDIRECTES

11,43184COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €59,21ut Punt de connexió estació de trucada amb cable de 4 parells
de coure UTP CAT6 LSHF , incloent tub de plàstic lliure
d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista i
tub flexible encastat en baixants i caixa, des de central de
megafonia a punt. Completament instal·lat.

ERHB20AA Rend.: 1,000P- 337

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,01023/R 19,130000,471A0121 =xOficial 1ª electricistah
8,09649/R 17,190000,471A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 17,10672 17,10672
Materials:

42,1000042,100001,000BRHB5AA =xPunt de connexió estació de trucada amb cable de 4 parells
de coure UTP CAT6 LSHF des de central de megafonia a
punt.

ut

Subtotal... 42,10000 42,10000

COST DIRECTE 59,20672
0,00%DESPESES INDIRECTES

59,20672COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,80ut Punt de connexió regulador de fan-coil amb cable 1x2x0,8
mm trenat , incloent tub de plàstic lliure d'halògens i baixa
emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat
en baixants i caixa, des de bus FT-10 a punt. Completament
instal·lat.

ERHB20EA Rend.: 1,000P- 338

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

2,31473/R 19,130000,121A0121 =xOficial 1ª electricistah
2,07999/R 17,190000,121A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 4,39472 4,39472
Materials:

5,410005,410001,000BRHB5EA =xPunt de connexió regulador de fan-coil amb cable 1x2x0,8
mm trenat des de bus FT-10 a punt.

ut

Subtotal... 5,41000 5,41000

COST DIRECTE 9,80472
0,00%DESPESES INDIRECTES

9,80472COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,80ut Punt de connexió unitat ambient amb cable de 4 parells
trenats UTP CAT6 , incloent tub de plàstic lliure d'halògens i
baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible
encastat en baixants i caixa, des de regulador de fan-coil a
punt. Completament instal·lat.

ERHB20EC Rend.: 1,000P- 339

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,31473/R 19,130000,121A0121 =xOficial 1ª electricistah
2,07999/R 17,190000,121A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 4,39472 4,39472
Materials:

5,410005,410001,000BRHB5EC =xPunt de connexió unitat ambient amb cable de 4 parells
trenats UTP CAT6 des de regulador de fan-coil a punt.

ut

Subtotal... 5,41000 5,41000

COST DIRECTE 9,80472
0,00%DESPESES INDIRECTES

9,80472COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,24ut Punt de connexió d'altaveu amb línia doble incloent
conductor de coure flexible de 2x1,5 mm2 apantallat amb
aïllant polietilè lliure d'halògens, doble pantalla d'alumini
poliester 100% amb fil de drenatge de coure estanyat de
7x0,2 mm2, coberta FRLSZH i resistent al foc , incloent tub
de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en
execució vista i tub flexible encastat en baixants i caixa, des
de central a punt. Completament instal·lat. Marca/model:
PERCON/AL-215 FIRE o equivalent

ERHB20EA1 Rend.: 1,000P- 340

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,23297/R 19,130000,169A0121 =xOficial 1ª electricistah
2,90511/R 17,190000,169A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,13808 6,13808
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Materials:

5,100005,100001,000BRHB5EAA =xPunt de connexió d'altaveu amb línia doble incloent
conductor, coberta FRLSZH i resistent al foc

ut

Subtotal... 5,10000 5,10000

COST DIRECTE 11,23808
0,00%DESPESES INDIRECTES

11,23808COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,49ut Punt de connexió de targeta final de línia amb conductor de
coure flexible de 2x1,5 mm2 apantallat amb aïllant polietilè
lliure d'halògens, doble pantalla d'alumini poliester 100%
amb fil de drenatge de coure estanyat de 7x0,2 mm2,
coberta FRLSZH i resistent al foc , incloent tub de plàstic
lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució
vista i tub flexible encastat en baixants i caixa, des de central
a punt. Completament instal·lat. Marca/model: CONNECTIA
o equivalent

ERHB20EA11 Rend.: 1,000P- 341

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,23297/R 19,130000,169A0121 =xOficial 1ª electricistah
2,90511/R 17,190000,169A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,13808 6,13808
Materials:

23,3500023,350001,000BRHB5EAAA =xPunt de connexió de targeta amb conductor, coberta
FRLSZH i resistent al foc

ut

Subtotal... 23,35000 23,35000

COST DIRECTE 29,48808
0,00%DESPESES INDIRECTES

29,48808COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €74,06ut Punt de connexió veu/dades incloent conductor de 4 parells
trenats FTP, de categoria 6 segons norma ISO/IEC 11801 2a
edició, sota tub plàstic lliure d'halògens rígid en execució
vista en fals sostre i tub flexible encastat en baixants i caixa,
des de caixa de derivació a punt i línia fins a distribuïdor
estesa per safata. Completament instal·lat. Marca/model:
DATWYLER o equivalent

ERHG20CA1 Rend.: 1,000P- 342

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,61557/R 19,130000,189A0121 =xOficial 1ª electricistah
3,24891/R 17,190000,189A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,86448 6,86448
Materials:
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67,200000,8400080,000BRHG3CAA =xPunt de connexió veu/dades incloent conductor de 4 parells

trenats FTP, de categoria 7 segons norma ISO/IEC 11801 2a
edició, sot

ml

Subtotal... 67,20000 67,20000

COST DIRECTE 74,06448
0,00%DESPESES INDIRECTES

74,06448COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,22ut Alimentació a regulador de fan-coil/climatitzador compacte
incloent cables i canalització a receptor i part proporcional
de línia des de quadre de zona.
Característiques:
Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K , tub de
material aïllant flexible / rígid no propagador de la flama i
d'acord amb la norma UNE-EN 50086-1, protecció superficial
fijxa i dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP.55
amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades.
Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata
de varetes d'acer zincat bicromatat, amb conductor de terra
de coure nú de 16 mm2 , accessoris i suportacions.
Configuració del cable i secció dels conductors segons
esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat

ERJK75AA Rend.: 1,000P- 343

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,24503/R 19,130000,431A0121 =xOficial 1ª electricistah
7,40889/R 17,190000,431A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 15,65392 15,65392
Materials:

6,570006,570001,000BRJK75AA =xMaterial de punt d'alimentació a regulador de
fan-coil/climatitzador compacte incloent conductor de coure
07Z1-K, tub de material aïllant flexible/rígid no propagador de
la flama i d'acord amb la norma UNE-EN 50086-1, conductor
de coure RZ1-K 0,6/1kV i safata de reixa de varetes d'acer
zincat bicromatat

ut

Subtotal... 6,57000 6,57000

COST DIRECTE 22,22392
0,00%DESPESES INDIRECTES

22,22392COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €35,75ut Alimentació a lector mural on-line incloent cables i
canalització a receptor i part proporcional de línia des de
quadre de zona.
Característiques:
Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K , tub de
material aïllant flexible / rígid no propagador de la flama i
d'acord amb la norma UNE-EN 50086-1, protecció superficial
fijxa i dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP.55
amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades.
Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata
de varetes d'acer zincat bicromatat, amb conductor de terra
de coure nú de 16 mm2 , accessoris i suportacions.
Configuració del cable i secció dels conductors segons
esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat

ERJK75AD Rend.: 1,000P- 344

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,42402/R 19,130000,754A0121 =xOficial 1ª electricistah
12,96126/R 17,190000,754A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 27,38528 27,38528
Materials:

8,360008,360001,000BRJK75AD =xMaterial de punt d'alimentació a lector mural on-line incloent
conductor de coure 07Z1-K, tub de material aïllant
flexible/rígid no propagador de la flama i d'acord amb la
norma UNE-EN 50086-1, conductor de coure RZ1-K 0,6/1kV
i safata de reixa de varetes d'acer zincat bicromatat

ut

Subtotal... 8,36000 8,36000

COST DIRECTE 35,74528
0,00%DESPESES INDIRECTES

35,74528COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,17ut Alimentació a armari distribuidor rack incloent cables i
canalització a receptor i part proporcional de línia des de
quadre de zona.
Característiques:
Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K , tub de
material aïllant flexible / rígid no propagador de la flama i
d'acord amb la norma UNE-EN 50086-1, protecció superficial
fijxa i dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP.55
amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades.
Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata
de varetes d'acer zincat bicromatat, amb conductor de terra
de coure nú de 16 mm2 , accessoris i suportacions.
Configuració del cable i secció dels conductors segons
esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat

ERJK75AE Rend.: 1,000P- 345

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,80845/R 19,130000,565A0121 =xOficial 1ª electricistah
9,71235/R 17,190000,565A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 20,52080 20,52080
Materials:
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5,650005,650001,000BRJK75AE =xMaterial de punt d'alimentació a armari distribuidor rack

incloent conductor de coure 07Z1-K, tub de material aïllant
flexible/rígid no propagador de la flama i d'acord amb la
norma UNE-EN 50086-1, conductor de coure RZ1-K 0,6/1kV
i safata de reixa de varetes d'acer zincat bicromatat

ut

Subtotal... 5,65000 5,65000

COST DIRECTE 26,17080
0,00%DESPESES INDIRECTES

26,17080COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,44ut Alimentació a subestació incloent cables i canalització a
receptor  i part proporcional de línia des de quadre de zona.
Característiques:
Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K , tub de
material aïllant flexible / rígid no propagador de la flama i
d'acord amb la norma UNE-EN 50086-1, protecció superficial
fijxa i dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP.55
amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades.
Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata
de varetes d'acer zincat bicromatat, amb conductor de terra
de coure nú de 16 mm2 , accessoris i suportacions.
Configuració del cable i secció dels conductors segons
esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat

ERJK75AF Rend.: 1,000P- 346

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,31107/R 19,130000,539A0121 =xOficial 1ª electricistah
9,26541/R 17,190000,539A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 19,57648 19,57648
Materials:

8,860008,860001,000BRJK75AF =xMaterial de punt d'alimentació a subestació incloent
conductor de coure 07Z1-K, tub de material aïllant
flexible/rígid no propagador de la flama i d'acord amb la
norma UNE-EN 50086-1, conductor de coure RZ1-K 0,6/1kV
i safata de reixa de varetes d'acer zincat bicromatat

ut

Subtotal... 8,86000 8,86000

COST DIRECTE 28,43648
0,00%DESPESES INDIRECTES

28,43648COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €20,66ut Alimentació a router IP incloent cables i canalització a
receptor  i part proporcional de línia des de quadre de zona.
Característiques:
Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K , tub de
material aïllant flexible / rígid no propagador de la flama i
d'acord amb la norma UNE-EN 50086-1, protecció superficial
fijxa i dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP.55
amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades.
Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata
de varetes d'acer zincat bicromatat, amb conductor de terra
de coure nú de 16 mm2 , accessoris i suportacions.
Configuració del cable i secció dels conductors segons
esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat

ERJK75AI Rend.: 1,000P- 347

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,72852/R 19,130000,404A0121 =xOficial 1ª electricistah
6,94476/R 17,190000,404A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 14,67328 14,67328
Materials:

5,990005,990001,000BRJK75AI =xMaterial de punt d'alimentació a router IP incloent conductor
de coure 07Z1-K, tub de material aïllant flexible/rígid no
propagador de la flama i d'acord amb la norma UNE-EN
50086-1, conductor de coure RZ1-K 0,6/1kV i safata de reixa
de varetes d'acer zincat bicromatat

ut

Subtotal... 5,99000 5,99000

COST DIRECTE 20,66328
0,00%DESPESES INDIRECTES

20,66328COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,00ut Alimentació a pantalla tàctil incloent cables i canalització a
receptor  i part proporcional de línia des de quadre de zona.
Característiques:
Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K , tub de
material aïllant flexible / rígid no propagador de la flama i
d'acord amb la norma UNE-EN 50086-1, protecció superficial
fijxa i dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP.55
amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades.
Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata
de varetes d'acer zincat bicromatat, amb conductor de terra
de coure nú de 16 mm2 , accessoris i suportacions.
Configuració del cable i secció dels conductors segons
esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat

ERJK75AJ Rend.: 1,000P- 348

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,17899/R 19,130000,323A0121 =xOficial 1ª electricistah
5,55237/R 17,190000,323A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 11,73136 11,73136
Materials:
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4,270004,270001,000BRJK75AJ =xMaterial de punt d'alimentació a pantalla tàctil incloent

conductor de coure 07Z1-K, tub de material aïllant
flexible/rígid no propagador de la flama i d'acord amb la
norma UNE-EN 50086-1, conductor de coure RZ1-K 0,6/1kV
i safata de reixa de varetes d'acer zincat bicromatat

ut

Subtotal... 4,27000 4,27000

COST DIRECTE 16,00136
0,00%DESPESES INDIRECTES

16,00136COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,75ut Alimentació a ventiladors incloent cables i canalització a
receptor des de quadre de zona.
Característiques:
Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, tub de
material aïllant flexible/rígid no propagador de la flama i
d'acord amb la norma UNE_EN 50086-1, protecció
superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes
aïllants IP.55 amb tapa caragolada i entrades
elàstiques/roscades i pp de safata de varetes d'acer zincat
bicromatat, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm²,
accessoris i suportacions.
Configuració del cable: 3x4+T
Completament instal·lat.

ERJK85AB Rend.: 1,000P- 349

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,42402/R 19,130000,754A0121 =xOficial 1ª electricistah
12,96126/R 17,190000,754A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 27,38528 27,38528
Materials:

8,360008,360001,000BRJK85AB =xMaterial de punt d'alimentació a porta automàtica incloent tub
de material aïllant flexible/rígid no propagador de la flama i
d'acord con la norma UNE-EN 50086-1, conductor de coure
RZ1-K 0,6/1 kV i safata de reixeta de varilles d'acer zincat
bicromatat.

ut

Subtotal... 8,36000 8,36000

COST DIRECTE 35,74528
0,00%DESPESES INDIRECTES

35,74528COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €80,43ut Alimentació a compressor incloent cables i canalització a
receptor des de quadre de zona.
Característiques:
Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, tub de
material aïllant flexible/rígid no propagador de la flama i
d'acord amb la norma UNE_EN 50086-1, protecció
superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes
aïllants IP.55 amb tapa caragolada i entrades
elàstiques/roscades i pp de safata de varetes d'acer zincat
bicromatat, amb conductor de terra de coure nu de 16 mm²,
accessoris i suportacions.
Configuració del cable: 4x2,5+T
Completament instal·lat.

ERJK85EC Rend.: 1,000P- 350

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

28,80978/R 19,130001,506A0121 =xOficial 1ª electricistah
25,88814/R 17,190001,506A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 54,69792 54,69792
Materials:

25,7300025,730001,000BRJK85EC =xMaterial de punt d'alimentació acompressor, incloent tub de
material aïllant flexible/rígid

ut

Subtotal... 25,73000 25,73000

COST DIRECTE 80,42792
0,00%DESPESES INDIRECTES

80,42792COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,71ut Alimentació a central de megafonia incloent cables i
canalització a receptor des de quadre de zona.
Característiques:
Línia des de quadre: Cable resistent al foc segons UNE-EN
50.200 o UNE-EN 50.362, tub de material aïllant flexible /
rígid no propagador de la flama i d'acord amb la UNE-EN
50.086-1, protecció superficial fixa i dimensionat segons
ITC-BT-21. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i
entrades elàstiques / roscades i pp de safata de varetes
d'acer zincat bicromatat, amb conductor de terra de coure nu
de 16 mm2, accessoris i suportacions.
Configuració del cable: SEGONS QUADRE ELÈCTRIC
Completament instal·lat.

ERJK90AA Rend.: 1,000P- 351

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,42402/R 19,130000,754A0121 =xOficial 1ª electricistah
12,96126/R 17,190000,754A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 27,38528 27,38528
Materials:

12,3200012,320001,000BRJK90AA =xMaterial de punt d'alimentació a central de megafonia
incloent tub de material aïllant flexible/rígid no propagador de
la flama i d'acord amb la norma UNE-EN 50086-1, conductor
de coure resistent al foc segons UNE-EN 50.200 i UNE-EN
50.362 i safata de reixa de varetes d'acer zincat bicromatat.

ut
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Subtotal... 12,32000 12,32000

COST DIRECTE 39,70528
0,00%DESPESES INDIRECTES

39,70528COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €92,74ut Alimentació a equip autonom AT02, incloent cables i
canalització a receptor i part proporcional de línia des de
quadre de zona.
Caracteristiques:
Derivació a receptor: Cable de coure, tub de material aïllant
rígid no propagador de la flama i d’acord amb la norma
UNE-EN 50086-1, protecció superficial fixa i dimensionat
segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP-55 amb tapa
caragolada i entrades elàstiques / roscades.
Linia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata
metàl·lica perforada no propagador de la flama i d’acord amb
la norma UNE-EN 50085-1 amb tapa, accessoris i
suportacions.
Configuració del cable i secció dels conductors segons
esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat.

ERJL70EC Rend.: 1,000P- 352

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

37,82001/R 19,130001,977A0121 =xOficial 1ª electricistah
33,98463/R 17,190001,977A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 71,80464 71,80464
Materials:

20,9400020,940001,000BRJL70EC =xMaterial de punt alimentació a equip autonom AT02, amb
conductor de coure RZ1-K 0,6/1 kV

ut

Subtotal... 20,94000 20,94000

COST DIRECTE 92,74464
0,00%DESPESES INDIRECTES

92,74464COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE PER A L´AMPLIACIÓ DE L´ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES DE LA SALUT
TECNOCAMPUS DE MATARÓ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 10/12/2015 230

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €55,53ut Alimentació a equip autònom AT01, incloent cables i
canalització a receptor i part proporcional de línia des de
quadre de zona.
Caracteristiques:
Derivació a receptor: Cable de coure, tub de material aïllant
rígid no propagador de la flama i d’acord amb la norma
UNE-EN 50086-1, protecció superficial fixa i dimensionat
segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP-55 amb tapa
caragolada i entrades elàstiques / roscades.
Linia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata
metàl·lica perforada no propagador de la flama i d’acord amb
la norma UNE-EN 50085-1 amb tapa, accessoris i
suportacions.
Configuració del cable i secció dels conductors segons
esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat.

ERJL70EE Rend.: 1,000P- 353

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,51601/R 19,130001,177A0121 =xOficial 1ª electricistah
20,23263/R 17,190001,177A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 42,74864 42,74864
Materials:

12,7800012,780001,000BRJL70EE =xMaterial de punt alimentació a equip autònom AT01, amb
conductor de coure RZ1-K 0,6/1 kV

ut

Subtotal... 12,78000 12,78000

COST DIRECTE 55,52864
0,00%DESPESES INDIRECTES

55,52864COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €74,73ut Alimentació a CL01-VI / CL01-VR / CL02-VI / CL02-VR /
CL03-VI / CL03-VR/CL04-VI / CL04-VR / CL05-VI / CL05-VR
/ CL06-VI / CL06-VR , incloent cables i canalització a
receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona.
Caracteristiques:
Derivació a receptor: Cable de coure, tub de material aïllant
rígid no propagador de la flama i d’acord amb la norma
UNE-EN 50086-1, protecció superficial fixa i dimensionat
segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP-55 amb tapa
caragolada i entrades elàstiques / roscades.
Linia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata
metàl·lica perforada no propagador de la flama i d’acord amb
la norma UNE-EN 50085-1 amb tapa, accessoris i
suportacions.
Configuració del cable i secció dels conductors segons
esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat.

ERJL70FA Rend.: 1,000P- 354

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

25,32812/R 19,130001,324A0121 =xOficial 1ª electricistah
22,75956/R 17,190001,324A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 48,08768 48,08768
Materials:
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
26,6400026,640001,000BRJL70FA =xMaterial de punt alimentació a CL01-VI / CL01-VR / CL02-VI /

CL02-VR / CL03-VI / CL03-VR/, amb conductor de coure
RZ1-K 0,6/1 kV

ut

Subtotal... 26,64000 26,64000

COST DIRECTE 74,72768
0,00%DESPESES INDIRECTES

74,72768COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,32ut Alimentació a central de seguretat incloent cable i
canalització a receptor i part proporcional de línia des de
quadre de zona. Característiques: Cable de coure 07Z1-K,
tub PVC flexible/rigid classe M1 (UNE 23-727-90), protecció
superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes
aïllants IP.55 amb tapa caragolada i entrades elàstiques /
roscades.
Configuració del cable i secció dels conductors segons
esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat.

ERJM55AK Rend.: 1,000P- 355

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,07627/R 19,130000,579A0121 =xOficial 1ª electricistah
9,95301/R 17,190000,579A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 21,02928 21,02928
Materials:

6,290006,290001,000BRJM55AK =xMaterial de punt d'alimentació a central de seguretat incloent
conductor de coure 07Z1-K i tub de PVC rígid classe M1

ut

Subtotal... 6,29000 6,29000

COST DIRECTE 27,31928
0,00%DESPESES INDIRECTES

27,31928COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.574,04U Sistema integral de audiovisuals de les aules incloent:
- Sistema de video format per placa de video amb a canal per
ordinador VGA/HDMI, i canal lliure VGA/HDMI i entrada de
vídeo RCA/BNC.
- Sistema de audio amb 4 cnals amb selector de volum e
interruptor de tall, incorpora amplificador i sistema de
bloqueig amb senyal extern de megafonia.
- Altaveus d'alta fidelitat superiors o iguals a 20 kHz.
- Pantalla manual per projectar de mides mínimes 3x2
metres. Projector a subministrar pel servei docent.
Inclou tots els connexionats entre els diferents elements del
sistema. Completament instal·lat.

ESP001 Rend.: 1,000P- 356

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

28,59935/R 19,130001,495A0128 =xOficial 1ª instal·lador de comunicacionsh
25,69905/R 17,190001,495A0138 =xAjudant instal·lador de comunicacionsh
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 54,29840 54,29840

Materials:
1.519,740001.519,740001,000BESP001 =xSsitema de audiovisuals de l'aulaU

Subtotal... 1.519,74000 1.519,74000

COST DIRECTE 1.574,03840
0,00%DESPESES INDIRECTES

1.574,03840COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €161,30ut Caixa general de protecció de material aïllant autoextinguible
IP.43 IK.08, segons norma RU 1403 C, muntada amb bases
de ganivetes tamany 1 , 250 A, incloent borns d'entrada i
sortida, cablejat i pericó de derivació segons normes
Companyia Subministradora. Completament instal·lada.
Referència: sumbministrament baixa tensió . Marca/model:
CLAVED o equivalent

ESAA11AA Rend.: 1,000P- 357

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

32,15753/R 19,130001,681A0121 =xOficial 1ª electricistah
28,89639/R 17,190001,681A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 61,05392 61,05392
Materials:

30,0700030,070001,000BSAA9A =xBases de ganiveta tamany 1 , borns i cablejat per a C.G.P.ut
70,1800070,180001,000BSAA8AA =xCaixa general de protecció segons norma RU 1403 C,

muntada amb bases de ganiveta de 1, per a 250 A.
ut

Subtotal... 100,25000 100,25000

COST DIRECTE 161,30392
0,00%DESPESES INDIRECTES

161,30392COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.306,15ut Conjunt de protecció i amidament format per un armari doble
aïllament, precintable per la Companyia Subministradora,
capaç per allotjar en el seu interior un mòdul de comptatge
normalitzat tipus TMF10 per a 87 kW destinat a local
comercial. Inclosa platina de coure, regletes de comprovació
amb emissor d'impulsos, etc. Completament instal·lat.

ESAB11EQA1 Rend.: 1,000P- 358

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

51,45970/R 19,130002,690A0121 =xOficial 1ª electricistah
46,24110/R 17,190002,690A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 97,70080 97,70080
Materials:

1.208,450001.208,450001,000BSAB5EQAA =xConjunt de protecció i mesura amb armari de doble aïllament
tipus TMF10 per a 87 kW destinat a local comercial, platina
de coure, regletes comprovació amb emissor impulsos.

ut
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Subtotal... 1.208,45000 1.208,45000

COST DIRECTE 1.306,15080
0,00%DESPESES INDIRECTES

1.306,15080COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.150,82ut Quadre de distribució secundari, format per armari/s
metàl·lic/s combinables amb plafons de xapa tractada de
15/10 sobre estructura de perfil perforat; porta frontal amb
pany, plafons de tancament, plaques suports i tapes, allotjant
en el seu interior els mecanismes de comandament i
protecció dibuixats en l'esquema corresponent. Acabat amb
pintura epoxy-poliester. IP 43 . Amb tots els seus elements i
accessoris per al seu connexionat. Completament instal·lat.
Referència: Q.S. AULES (QS-AUx) . Marca/model:
SCHNEIDER / PRISMA PLUS G o equivalent.

ESBB30A Rend.: 1,000P- 359

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

71,48881/R 19,130003,737A0121 =xOficial 1ª electricistah
64,23903/R 17,190003,737A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 135,72784 135,72784
Materials:

1.468,040001.468,040001,000BSB0CA =xAparellatge quadre secundari Ref. Q.S. AULES (QS-AUx)ut
229,30000229,300001,000BSBI2A =xElements de control, gestió i amidament per a quadre

secundari ref. Q.S. AULES (QS-AUx)
ut

317,75000317,750001,000BSBI3A =xArmari i cablejat per a quadre secundari ref. Q.S. AULES
(QS-AUx)

ut

Subtotal... 2.015,09000 2.015,09000

COST DIRECTE 2.150,81784
0,00%DESPESES INDIRECTES

2.150,81784COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.239,39ut Quadre de distribució secundari, format per armari/s
metàl·lic/s combinables amb plafons de xapa tractada de
15/10 sobre estructura de perfil perforat; porta frontal amb
pany, plafons de tancament, plaques suports i tapes, allotjant
en el seu interior els mecanismes de comandament i
protecció dibuixats en l'esquema corresponent. Acabat amb
pintura epoxy-poliester. IP 43 . Amb tots els seus elements i
accessoris per al seu connexionat. Completament instal·lat.
Referència: Q.S. ESFORÇOS (QS-AUE) . Marca/model:
SCHNEIDER / PRISMA PLUS G o equivalent.

ESBB30D Rend.: 1,000P- 360

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

71,48881/R 19,130003,737A0121 =xOficial 1ª electricistah
64,23903/R 17,190003,737A0131 =xAjudant electricistah
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Subtotal... 135,72784 135,72784

Materials:
1.665,890001.665,890001,000BSB0CD =xAparellatge quadre secundari Ref. Q.S. ESFORÇOS

(QS-AUE)
ut

109,33000109,330001,000BSBI2D =xElements de control, gestió i amidament per a quadre
secundari ref. Q.S. ESFORÇOS (QS-AUE)

ut

328,44000328,440001,000BSBI3D =xArmari i cablejat per a quadre secundari ref. Q.S.
ESFORÇOS (QS-AUE)

ut

Subtotal... 2.103,66000 2.103,66000

COST DIRECTE 2.239,38784
0,00%DESPESES INDIRECTES

2.239,38784COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.981,00ut Quadre de distribució secundari, format per armari/s
metàl·lic/s combinables amb plafons de xapa tractada de
15/10 sobre estructura de perfil perforat; porta frontal amb
pany, plafons de tancament, plaques suports i tapes, allotjant
en el seu interior els mecanismes de comandament i
protecció dibuixats en l'esquema corresponent. Acabat amb
pintura epoxy-poliester. IP 43 . Amb tots els seus elements i
accessoris per al seu connexionat. Completament instal·lat.
Referència: Q.S. SERVEIS COMUNS (QS-SC) .
Marca/model: SCHNEIDER / PRISMA PLUS G o equivalent.

ESBB30E Rend.: 1,000P- 361

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

114,37827/R 19,130005,979A0121 =xOficial 1ª electricistah
102,77901/R 17,190005,979A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 217,15728 217,15728
Materials:

1.698,680001.698,680001,000BSB0CE =xAparellatge quadre secundari Q.S. SERVEIS COMUNS
(QS-SC)

ut

244,05000244,050001,000BSBI2E =xElements de control, gestió i amidament per a quadre
secundari ref. Q.S. SERVEIS COMUNS (QS-SC)

ut

821,11000821,110001,000BSBI3E =xArmari i cablejat per a quadre secundari ref. Q.S. SERVEIS
COMUNS (QS-SC)

ut

Subtotal... 2.763,84000 2.763,84000

COST DIRECTE 2.980,99728
0,00%DESPESES INDIRECTES

2.980,99728COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €5.940,37ut Quadre de distribució secundari, format per armari/s
metàl·lic/s combinables amb plafons de xapa tractada de
15/10 sobre estructura de perfil perforat; porta frontal amb
pany, plafons de tancament, plaques suports i tapes, allotjant
en el seu interior els mecanismes de comandament i
protecció dibuixats en l'esquema corresponent. Acabat amb
pintura epoxy-poliester. IP 43 . Amb tots els seus elements i
accessoris per al seu connexionat. Completament instal·lat.
Referència: Q.S. CLIMATITZACIÓ (QS-CLIM). Marca/model:
SCHNEIDER / PRISMA PLUS G o equivalent.

ESBB30F Rend.: 1,000P- 362

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

236,15985/R 19,1300012,345A0121 =xOficial 1ª electricistah
212,21055/R 17,1900012,345A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 448,37040 448,37040
Materials:

3.922,720003.922,720001,000BSB0CF =xAparellatge quadre secundari Ref. Q.S. P2 PLANTA 2ª
(QS-P2)

ut

392,32000392,320001,000BSBI2F =xElements de control, gestió i amidament per a quadre
secundari ref. Q.S. P2 PLANTA 2ª (QS-P2) dibuixats en
l'esquema corresponent.

ut

1.176,960001.176,960001,000BSBI3F =xArmari i cablejat per a quadre secundari ref. Q.S. P2
PLANTA 2ª (QS-P2)

ut

Subtotal... 5.492,00000 5.492,00000

COST DIRECTE 5.940,37040
0,00%DESPESES INDIRECTES

5.940,37040COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6.683,16ut Quadre de distribució principal, format per armari/s metàl·lic/s
combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre
estructura de perfil perforat; porta frontal amb pany, plafons
de tancament, plaques suports i tapes, albergant en el seu
interior, els mecanismes de comandament i protecció grafiats
en l'esquema corresponent . Acabat amb pintura
epoxy-poliester. IP 31 . Amb tots el seus elements i
accessoris per al seu connexionat. Completament instal·lat.
Referència: QUADRE GENERAL DE BAIXA TENSIÓ .
Marca/model:  SCHNEIDER PRISMA PLUS G o equivalent .

ESBA05A1 Rend.: 1,000P- 363

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

285,93611/R 19,1300014,947A0121 =xOficial 1ª electricistah
256,93893/R 17,1900014,947A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 542,87504 542,87504
Materials:

4.894,710004.894,710001,000BSABPDA =xAparellatge quadre principal ref. QUADRE GENERAL DE
BAIXA TENSIÓ, potencia 87 kW, s/esquema sortides.

ut

1.245,570001.245,570001,000BSABQDA =xArmari i cablejat per a quadre principal ref. QUADRE
GENERAL DE BAIXA TENSIÓ , potencia 87 kW , s/esquema
sortides.

ut

Subtotal... 6.140,28000 6.140,28000
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COST DIRECTE 6.683,15504
0,00%DESPESES INDIRECTES

6.683,15504COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.968,19ut Quadre de distribució principal, format per armari/s metàl·lic/s
combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre
estructura de perfil perforat; porta frontal amb pany, plafons
de tancament, plaques suports i tapes, albergant en el seu
interior, els mecanismes de comandament i protecció grafiats
en l'esquema corresponent . Acabat amb pintura
epoxy-poliester. IP 43 . Amb tots el seus elements i
accessoris per al seu connexionat. Completament instal·lat.
Referència: QUADRE GENERAL SAI . Marca/model:
SCHNEIDER PRISMA PLUS G o equivalent.

ESBA05C1 Rend.: 1,000P- 364

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

86,44847/R 19,130004,519A0121 =xOficial 1ª electricistah
77,68161/R 17,190004,519A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 164,13008 164,13008
Materials:

1.220,250001.220,250001,000BSABPBA =xAparellatge quadre principal ref. QUADRE GENERAL SAI,
potencia 8 kW, s/esquema sortides.

ut

583,81000583,810001,000BSABQBA =xArmari i cablejat per a quadre principal ref. QUADRE
GENERAL SAI , potencia 8 kW , s/esquema sortides.

ut

Subtotal... 1.804,06000 1.804,06000

COST DIRECTE 1.968,19008
0,00%DESPESES INDIRECTES

1.968,19008COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €241,34ut Ampliació del Quadre de distribució secundari de socorrs de
l'edifici amb una sortida nova per alimentar el quadre
principal de socorrs, format per plaques suports i tapes,
allotjant en el seu interior el mecanisme de comandament i
protecció dibuixats en l'esquema corresponent. Amb tots els
seus elements i accessoris per al seu connexionat.
Completament instal·lat. Marca/model: SCHNEIDER o
equivalent.

ESBB30C1 Rend.: 1,000P- 365

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

28,59935/R 19,130001,495A0121 =xOficial 1ª electricistah
25,69905/R 17,190001,495A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 54,29840 54,29840
Materials:

187,04000187,040001,000BSB0CAA =xAparellatge quadre secundari Ref. QS-ZONA PAV1P6ut

Subtotal... 187,04000 187,04000
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COST DIRECTE 241,33840
0,00%DESPESES INDIRECTES

241,33840COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4.615,78ut Bateria automàtica modular de condensadors, amb filtre
sintonitzat antiarmònics, unitat pilot i auxiliars, que
comprenen:
- Esglaons trifàsics de condensadors sobredimensionats en
tensió A 470 v,connectats en triangle.
- Regulador electrònic de potència reactiva amb protecció
antipenduleig, protecció contra manca de tensió,
senyalització de funcionament, comandaments manual i
automàtic i indicació cos fi.
- Contactors.
- Resistències de descàrrega ràpida i lenta.
- Fusibles ACR.
- Transformador auxiliar (quan sigui necessari).
- Regletes de borns, fusibles de maniobra, cablejat i
accessoris.
- Joc de cables de comandament per a connexió entre
bateries.
- Inductàncies antiarmònics sintonitzades.
Completament instal·lada.
Característiques:
- Tensió: 400 V.
- Freqüència: 50 Hz.
- Potència: 50 kVAr.
- Primer esglaó: 12,5 kVAr
- Nº de passos: 4
- Seqüència de connexió: 4x12,5
Marca/model: SCHNEIDER VARSET LV o equivalent

ESCA30KA Rend.: 1,000P- 366

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

66,64892/R 19,130003,484A0121 =xOficial 1ª electricistah
59,88996/R 17,190003,484A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 126,53888 126,53888
Materials:

4.489,240004.489,240001,000BSCA3K =xBateria condensadores con filtro antiarmónicos, ud. piloto y
auxiliar, tensión 400 V. Pot. 250 kVAr

ut

Subtotal... 4.489,24000 4.489,24000

COST DIRECTE 4.615,77888
0,00%DESPESES INDIRECTES

4.615,77888COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €3.223,42ut S.A.I. trifàsic monobloc VFI doble conversió, format per:
- Un ondulador estàtic electrònic de 10 kVA de potència.
Rectificador-carregador d'IGBT, amb THDI<3%.. Inversor
estàtic (PWM). By-pass estàtic. By-pass de manteniment.
Sistema de control a microprocessador.
- Una bateria d'acumuladors de plom estanc/hermètic per a
una autonomia de 10 minuts a plena càrrega, ubicada en
armari adossat a l'ondulador.
- Ondulador-Inversor d'IGBT 
- Connexió LAN integrada.
Completament instal·lat. Marca/model: SCHNEIDER o
equivalent

ESDA13GAA1A Rend.: 1,000P- 367

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,51601/R 19,130001,177A0121 =xOficial 1ª electricistah
20,23263/R 17,190001,177A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 42,74864 42,74864
Maquinària:

33,66708/R 35,740000,942C1501 =xCamió grua o cistellh

Subtotal... 33,66708 33,66708
Materials:

3.147,000003.147,000001,000BSDA5GAAA =xS.A.I. trifàsic 10 kVA per a 10 minuts d'autonomia.ut

Subtotal... 3.147,00000 3.147,00000

COST DIRECTE 3.223,41572
0,00%DESPESES INDIRECTES

3.223,41572COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €335,62ut Convertidor de freqüència per a motor trifàsic de 2.2 kW amb
regulació de tensió de 0 % al 100 % i senyal d'entrada d'ajust
de freqüència 0 a 10 V i 4 a 20 mA, amb temps d'acceleració
i deceleració ajustable, incloses proteccions sobretensió,
tallacircuit, fallada a terra, microtall, sobrecàrrega a
l'arrencada i termoelectrònica i sobreescalfament, amb
entrada-sortida bus de comunicació, de construcció IP54
amb filtre d'harmònics incorporat. Complint UNE-EN
61000-3-12 i IEC-61800-3. Completament instal·lat.
Marca/model: ABB / ACH550-01-05A4-4 o equivalent.

ESEA10B Rend.: 1,000P- 368

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,01023/R 19,130000,471A0121 =xOficial 1ª electricistah
8,09649/R 17,190000,471A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 17,10672 17,10672
Materials:

318,51000318,510001,000BSEA1B =xConvertidor de freqüència per a motor trifàsic de 2.2 kW.ut

Subtotal... 318,51000 318,51000
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COST DIRECTE 335,61672
0,00%DESPESES INDIRECTES

335,61672COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €380,94ut Convertidor de freqüència per a motor trifàsic de 3 kW amb
regulació de tensió de 0 % al 100 % i senyal d'entrada d'ajust
de freqüència 0 a 10 V i 4 a 20 mA, amb temps d'acceleració
i deceleració ajustable, incloses proteccions sobretensió,
tallacircuit, fallada a terra, microtall, sobrecàrrega a
l'arrencada i termoelectrònica i sobreescalfament, amb
entrada-sortida bus de comunicació, de construcció IP54
amb filtre d'harmònics incorporat. Complint UNE-EN
61000-3-12 i IEC-61800-3. Completament instal·lat.
Marca/model: ABB / ACH550-01-06A9-4 o equivalent.

ESEA10C Rend.: 1,000P- 369

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,01023/R 19,130000,471A0121 =xOficial 1ª electricistah
8,09649/R 17,190000,471A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 17,10672 17,10672
Materials:

363,83000363,830001,000BSEA1C =xConvertidor de freqüència per a motor trifàsic de 3 kW.ut

Subtotal... 363,83000 363,83000

COST DIRECTE 380,93672
0,00%DESPESES INDIRECTES

380,93672COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €442,24ut Convertidor de freqüència per a motor trifàsic de 4 kW amb
regulació de tensió de 0 % al 100 % i senyal d'entrada d'ajust
de freqüència 0 a 10 V i 4 a 20 mA, amb temps d'acceleració
i deceleració ajustable, incloses proteccions sobretensió,
tallacircuit, fallada a terra, microtall, sobrecàrrega a
l'arrencada i termoelectrònica i sobreescalfament, amb
entrada-sortida bus de comunicació, de construcció IP54
amb filtre d'harmònics incorporat. Complint UNE-EN
61000-3-12 i IEC-61800-3. Completament instal·lat.
Marca/model: ABB / ACH550-01-08A8-4 o equivalent.

ESEA10D Rend.: 1,000P- 370

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,50578/R 19,130000,706A0121 =xOficial 1ª electricistah
12,13614/R 17,190000,706A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 25,64192 25,64192
Materials:

416,60000416,600001,000BSEA1D =xConvertidor de freqüència per a motor trifàsic de 4 kW.ut

Subtotal... 416,60000 416,60000
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COST DIRECTE 442,24192
0,00%DESPESES INDIRECTES

442,24192COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,48ut Commutador 10 A 250 V, encastable amb tecla, marc
embellidor i caixa. Completament instal·lat. Marca/model:
SCHNEIDER / o equivalent

ETAA10AA Rend.: 1,000P- 371

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,79822/R 19,130000,094A0121 =xOficial 1ª electricistah
1,61586/R 17,190000,094A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 3,41408 3,41408
Materials:

1,480001,480001,000BTAA1AA =xMecanisme Commutador 10 A 250 V, encastable.ut
1,590001,590001,000BTAA2AA =xTecla, marc embellidor i caixa per a mecanisme encastable

Commutador 10 A 250 V.
ut

Subtotal... 3,07000 3,07000

COST DIRECTE 6,48408
0,00%DESPESES INDIRECTES

6,48408COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,83ut Interruptor 10 A 250 V, encastable amb tecla, marc
embellidor i caixa. Completament instal·lat. Marca/model:
SCHNEIDER / o equivalent

ETAA10FA Rend.: 1,000P- 372

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,53040/R 19,130000,080A0121 =xOficial 1ª electricistah
1,37520/R 17,190000,080A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,90560 2,90560
Materials:

1,330001,330001,000BTAA1FA =xMecanisme Interruptor 10 A 250 V, encastable.ut
1,590001,590001,000BTAA2FA =xTecla, marc embellidor i caixa per a mecanisme encastable

Interruptor 10 A 250 V.
ut

Subtotal... 2,92000 2,92000

COST DIRECTE 5,82560
0,00%DESPESES INDIRECTES

5,82560COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €8,88ut Presa de corrent doble 2P+T lateral 10/16 A 250 V tipus
schuko, encastable amb marc embellidor i caixa.
Completament instal·lada. Marca/model: SCHNEIDER / o
equivalent

ETAB10BBB Rend.: 1,000P- 373

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,79822/R 19,130000,094A0121 =xOficial 1ª electricistah
1,61586/R 17,190000,094A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 3,41408 3,41408
Materials:

2,820002,820001,000BTAB3BB =xMarc embellidor i caixa per a mecanisme encastable doble
2P+T, 10/16 A 250 V.

ut

2,650002,650001,000BTAB7BB =xMecanisme presa de corrent doble 2P+T, 10/16 A 250 V
tipus schuko encastable.

ut

Subtotal... 5,47000 5,47000

COST DIRECTE 8,88408
0,00%DESPESES INDIRECTES

8,88408COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,51ut Presa de corrent simple 2P+T lateral 10/16 A 250 V tipus
schuko, encastable amb marc embellidor i caixa.
Completament instal·lada. Marca/model: SCHNEIDER / o
equivalent

ETAB10CBB Rend.: 1,000P- 374

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,53040/R 19,130000,080A0121 =xOficial 1ª electricistah
1,37520/R 17,190000,080A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,90560 2,90560
Materials:

1,390001,390001,000BTAB3CB =xMarc embellidor i caixa per a mecanisme encastable simple
2P+T, 10/16 A 250 V.

ut

1,210001,210001,000BTAB7CB =xMecanisme presa de corrent simple 2P+T, 10/16 A 250 V
tipus schuko encastable.

ut

Subtotal... 2,60000 2,60000

COST DIRECTE 5,50560
0,00%DESPESES INDIRECTES

5,50560COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,82ut Interruptor 10/16 A 250 V, de superficie estanc amb tecla,
caixa amb marc embellidor, accessoris i fixacions.
Completament instal·lat. Marca/model: SCHNEIDER IP55 o
equivalent

ETBA30CB Rend.: 1,000P- 375

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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1,79822/R 19,130000,094A0121 =xOficial 1ª electricistah
1,61586/R 17,190000,094A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 3,41408 3,41408
Materials:

3,270003,270001,000BTBA3C =xMecanisme Interruptor 10/16 A 250 V, superfície estanc,
amb tecla i caixa amb marc embellidor.

ut

0,140000,140001,000BTBA4C =xAccessoris i fixacions per a mecanisme Interruptor 10/16 A
250 V superfície estanc amb tecla i caixa amb marc
embellidor.

ut

Subtotal... 3,41000 3,41000

COST DIRECTE 6,82408
0,00%DESPESES INDIRECTES

6,82408COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,81ut Detector de presència 6 A 250 V, amb temporització i umbral
de nivell lumínic regulable, de superficie, accessoris i
fixacions. Completament instal·lat. Marca/model: ORBIS
ECOMAT o equivalent

ETBA10FA1 Rend.: 1,000P- 376

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,69733/R 19,130000,141A0121 =xOficial 1ª electricistah
2,42379/R 17,190000,141A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 5,12112 5,12112
Materials:

39,6900039,690001,000BTBA9FA =xMecanisme Detector de presència 10/16 A 250 V de
superfície.

ut

Subtotal... 39,69000 39,69000

COST DIRECTE 44,81112
0,00%DESPESES INDIRECTES

44,81112COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,87ut Presa de corrent 3P+N+T 16 A 400 V tipus industrial, de
superficie estanca, amb tapa abatible, marc embellidor i
caixa, accessoris i fixacions. Completament instal·lada.
Marca/model: SCHNEIDER o equivalent

ETBB35BB Rend.: 1,000P- 377

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,79822/R 19,130000,094A0121 =xOficial 1ª electricistah
1,61586/R 17,190000,094A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 3,41408 3,41408
Materials:

4,430004,430001,000BTBBPB =xMecanisme presa de corrent 3P+N+T 16 A 400 V, tipus
industrial, estanc amb tapa abatible.

ut
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3,030003,030001,000BTBBQB =xMarc embellidor i caixa, accessoris i fixacions per a

mecanisme presa de corrent 3P+N+T 16 A 400 V, tipus
industrial, estanc amb tapa abatible.

ut

Subtotal... 7,46000 7,46000

COST DIRECTE 10,87408
0,00%DESPESES INDIRECTES

10,87408COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,47ut Presa de corrent doble 2P+T lateral 10/16 A 250 V tipus
schuko, de superficie estanca, amb tapa abatible, marc
embellidor i caixa, accessoris i fixacions. Completament
instal·lada. Marca/model: SCHNEIDER IP 55 o equivalent

ETBB30AAB Rend.: 1,000P- 378

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,79822/R 19,130000,094A0121 =xOficial 1ª electricistah
1,61586/R 17,190000,094A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 3,41408 3,41408
Materials:

7,700007,700001,000BTBBMAA =xMecanisme presa de corrent doble 2P+T 10/16 A 250 V,
estanc amb tapa abatible.

ut

4,360004,360001,000BTBBNAA =xMarc embellidor i caixa, accessoris i fixacions per a
mecanisme presa de corrent doble 2P+T 10/16 A 250 V,
estanc amb tapa abatible.

ut

Subtotal... 12,06000 12,06000

COST DIRECTE 15,47408
0,00%DESPESES INDIRECTES

15,47408COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,28ut Presa de corrent simple 2P+T lateral 10/16 A 250 V tipus
schuko, de superficie estanca, amb tapa abatible, marc
embellidor i caixa, accessoris i fixacions. Completament
instal·lada. Marca/model: SCHNEIDER IP55 o equivalent

ETBB30BAB Rend.: 1,000P- 379

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,79822/R 19,130000,094A0121 =xOficial 1ª electricistah
1,61586/R 17,190000,094A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 3,41408 3,41408
Materials:

3,840003,840001,000BTBBMBA =xMecanisme presa de corrent simple 2P+T 10/16 A 250 V,
estanc amb tapa abatible.

ut

3,030003,030001,000BTBBNBA =xMarc embellidor i caixa, accessoris i fixacions per a
mecanisme presa de corrent simple 2P+T 10/16 A 250 V,
estanc amb tapa abatible.

ut

Subtotal... 6,87000 6,87000
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COST DIRECTE 10,28408
0,00%DESPESES INDIRECTES

10,28408COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,13ut Presa de corrent doble 2P+T lateral, 10/16 A 250 V per
instal·lació en canal, amb marc embellidor i caixa.
Completament instal·lada. Marca/model: SCHNEIDER
(blanc) o equivalent

ETCB10AAA Rend.: 1,000P- 380

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,22432/R 19,130000,064A0121 =xOficial 1ª electricistah
1,10016/R 17,190000,064A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,32448 2,32448
Materials:

7,870007,870001,000BTCB1AA =xMecanisme presa de corrent doble 2P+T, 10/16 A 250 V per
a instal·lació en canal.

ut

3,940003,940001,000BTCB2AA =xMarco embellecedor y caja para mecanismo toma de
corriente doble 2P+T, 10/16 A 250 V, instalación en canal.

ut

Subtotal... 11,81000 11,81000

COST DIRECTE 14,13448
0,00%DESPESES INDIRECTES

14,13448COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,13ut Presa de corrent doble 2P+T lateral, 10/16 A 250 V per
instal·lació en canal, amb marc embellidor i caixa.
Completament instal·lada. Marca/model: SCHNEIDER
(vermell) o equivalent

ETCB10AAB Rend.: 1,000P- 381

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,22432/R 19,130000,064A0121 =xOficial 1ª electricistah
1,10016/R 17,190000,064A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,32448 2,32448
Materials:

7,870007,870001,000BTCB1AA =xMecanisme presa de corrent doble 2P+T, 10/16 A 250 V per
a instal·lació en canal.

ut

3,940003,940001,000BTCB2AA =xMarco embellecedor y caja para mecanismo toma de
corriente doble 2P+T, 10/16 A 250 V, instalación en canal.

ut

Subtotal... 11,81000 11,81000

COST DIRECTE 14,13448
0,00%DESPESES INDIRECTES
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14,13448COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,81ut Presa de corrent doble 2P+T lateral, 10/16 A 250 V per a
instal·lació en conjunts portamecanismes d'execució
superficie / encastable. Completament instal·lada.
Marca/model: SCHNEIDER (blanc) o equivalent

ETEB10AAA Rend.: 1,000P- 382

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,22432/R 19,130000,064A0121 =xOficial 1ª electricistah
1,10016/R 17,190000,064A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,32448 2,32448
Materials:

5,490005,490001,000BTEB2AA =xMecanisme presa de corrent doble 2P+T, 10/16 A 250 V per
a instal·lació en conjunts portamecanismes.

ut

Subtotal... 5,49000 5,49000

COST DIRECTE 7,81448
0,00%DESPESES INDIRECTES

7,81448COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,81ut Presa de corrent doble 2P+T lateral, 10/16 A 250 V per a
instal·lació en conjunts portamecanismes d'execució
superficie / encastable. Completament instal·lada.
Marca/model: SCHNEIDER (vermell) o equivalent

ETEB10AAB Rend.: 1,000P- 383

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,22432/R 19,130000,064A0121 =xOficial 1ª electricistah
1,10016/R 17,190000,064A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,32448 2,32448
Materials:

5,490005,490001,000BTEB2AA =xMecanisme presa de corrent doble 2P+T, 10/16 A 250 V per
a instal·lació en conjunts portamecanismes.

ut

Subtotal... 5,49000 5,49000

COST DIRECTE 7,81448
0,00%DESPESES INDIRECTES

7,81448COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE PER A L´AMPLIACIÓ DE L´ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES DE LA SALUT
TECNOCAMPUS DE MATARÓ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 10/12/2015 246

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €107,26ud Luminaria tipo pantalla empotrable con cuerpo en chapa de
acero en blanco y difusor parabólico de aluminio especular,
incluso accesorios y equipo/s electrónico/s de alta frecuencia
y tubo/s T.16 de 3x14 W.(Temperatura de color según
arquitectura). Completamente instalada. Marca/modelo:
Pantalla PHILIPS TBS460 C8 o equivalente , Reactancia
PHILIPS / HF-P o equivalente

EUBA30HAA Rend.: 1,000P- 384

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,07993/R 19,130000,161A0121 =xOficial 1ª electricistah
2,76759/R 17,190000,161A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 5,84752 5,84752
Materials:

12,7500012,750001,000BUAA6H =xTubo/s T.16 de 3x14 W.ud
88,6600088,660001,000BUBAMHA =xPantalla empotrable con difusor de aluminio especular y

equipo/s electrónico/s para tubo/s TL.5 de 3x14 W
ud

Subtotal... 101,41000 101,41000

COST DIRECTE 107,25752
0,00%DESPESES INDIRECTES

107,25752COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €135,36ud Luminaria tipo pantalla empotrable con cuerpo en chapa de
acero en blanco y difusor parabólico de aluminio especular,
incluso accesorios y equipo/s electrónico/s de regulables
1-10V, sensor y controlador de nivel lumínico y tubo/s T.16
de 3x14 W.(Temperatura de color según arquitectura).
Completamente instalada. Marca/modelo: Pantalla PHILIPS
TBS460 C8 o equivalente , Reactancia PHILIPS / HF-R +
LUXSENSE o equivalente

EUBA30HAA1 Rend.: 1,000P- 385

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,07993/R 19,130000,161A0121 =xOficial 1ª electricistah
2,76759/R 17,190000,161A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 5,84752 5,84752
Materials:

12,7500012,750001,000BUAA6H =xTubo/s T.16 de 3x14 W.ud
116,76000116,760001,000BUBAMHAA =xPantalla empotrable con difusor de aluminio especular y

equipo/s electrónico/s sensor luz para tubo/s TL.5 de 3x14
W

ud

Subtotal... 129,51000 129,51000

COST DIRECTE 135,35752
0,00%DESPESES INDIRECTES

135,35752COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €47,05ut Lluminària tipus pantalla estanca d'execució adossada o
suspesa amb cos poliester , reflector d'acer prelacat i difusor
de policarbonat, inclòs accessoris i equip/s electrònic/s d'alta
freqüència i tub/s T.26 de 2x58 W (Temperatura de color
segons arquitectura), tipus de protecció IP.66. Completament
instal·lada. Marca/model: Pantalla: PHILIPS TCW216o
equivalent , Reactància: PHILIPS / HF-Po equivalent

EUBG21GBA Rend.: 1,000P- 386

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,61557/R 19,130000,189A0121 =xOficial 1ª electricistah
3,24891/R 17,190000,189A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,86448 6,86448
Materials:

4,580004,580001,000BUAA1G =xTub/s T.26 de 2x58 W.ut
35,6100035,610001,000BUBGDGB =xPantalla estanca adossada o suspesa amb difusor de

policarbonat i equip/s electrònic/s 230 V AF per a tub/s T.26
de 2x58 W

ut

Subtotal... 40,19000 40,19000

COST DIRECTE 47,05448
0,00%DESPESES INDIRECTES

47,05448COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €77,51ut Aparell autònom encastat per il·luminació d'emergència i
senyalització LED, 230 V, 200 lm, autonomia mínim 2 h, cos
rectangular amb carcassa i difusor de policarbonat, rètol
adhesiu de senyalització i dispositiu de desconnexió i
reactivació mitjançant telecomandament. Completament
instal·lat. Marca/model: DAISALUX HYDRA LD 2N5.

EUMA11AA Rend.: 1,000P- 387

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,07128/R 19,130000,056A0121 =xOficial 1ª electricistah
0,96264/R 17,190000,056A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,03392 2,03392
Materials:

75,4800075,480001,000BUMABAA =xAparell autònom emergència i senyalització  led de 200 lm.ut

Subtotal... 75,48000 75,48000

COST DIRECTE 77,51392
0,00%DESPESES INDIRECTES

77,51392COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €73,46ut Aparell autònom estanc tipus protecció IP.65 per il·luminació
d'emergència i senyalització, fluorescent, 230 V, 6 W, 305
lm, autonomia mínim 2 h, amb difusor i rètol adhesiu de
senyalització i dispositiu de desconnexió i reactivació
mitjançant telecomandament. Completament instal·lat.
Marca/model: ZEMPER/FDM-6312-C2+APE-065

EUMI10AA Rend.: 1,000P- 388

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,87998/R 19,130000,046A0121 =xOficial 1ª electricistah
0,79074/R 17,190000,046A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,67072 1,67072
Materials:

71,7900071,790001,000BUMIAAA =xAparell autònom emergència i senyalització fluorescent
estanc 6 W, 305 lm.

ut

Subtotal... 71,79000 71,79000

COST DIRECTE 73,46072
0,00%DESPESES INDIRECTES

73,46072COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,87ut Certificació per enllaç de veu i dades, amb registres i emissió
de certificats de la qualitat de la transmisió d'acord amb la
classe de l'enllaç i categoría dels seus components

EVLD50 Rend.: 1,000P- 389

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1,870001,870001,000BVLDK =xCertificació per a enllaç de veu i dades, amb registres i
emissió de certificat.

ut

Subtotal... 1,87000 1,87000

COST DIRECTE 1,87000
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,87000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €148,95ut Micròfon de sobretaula per a selecció de fins a 6 zones amb
connexió a rack de megafonia, inclús accessoris i
connectors. Completament instal·lat. Marca/model:
CONNECTIA o equivalent

EVAD20B Rend.: 1,000P- 390

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,42427/R 19,130000,179A0121 =xOficial 1ª electricistah
3,07701/R 17,190000,179A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,50128 6,50128
Materials:

137,78000137,780001,000BVAD3A =xMicròfon sobretaula amb selecció de fins a 6 zones.ut
4,670004,670001,000BVAD4A =xAccessoris i connectors per a micròfon sobretaula amb

selecció fins a 6 zones.
ut
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Subtotal... 142,45000 142,45000

COST DIRECTE 148,95128
0,00%DESPESES INDIRECTES

148,95128COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,34ut Altaveu de 6 W certificat EN54-24, de fals sostre i 6 ´´, amb
reixa embellidora i transformador de 100 V, amb selecció de
potència de 1,5-3-6 W, cúpula ingnífuga, accessoris i
connectors. Completament instal·lat. Marca/model:
CONNECTIA o equivalent

EVAB10DFAB1 Rend.: 1,000P- 391

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,05556/R 19,130000,212A0121 =xOficial 1ª electricistah
3,64428/R 17,190000,212A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 7,69984 7,69984
Materials:

27,0800027,080001,000BVAB1DFA =xAltaveu de 6 W certificat EN54-24, de fals sostre i 6 ´´ut
1,560001,560001,000BVAB2DFA =xAccessoris i connectors per a altaveu de fals sostre de 6 W i

6 ´´.
ut

Subtotal... 28,64000 28,64000

COST DIRECTE 36,33984
0,00%DESPESES INDIRECTES

36,33984COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,25ut Regulador de volum de 4-8-16-32 W per a línia de 100 V,
d'execució encastada amb connexió per a preferència
d'avisos, inclús caixa d'encastar, accessoris i connectors.
Completament instal·lat. Marca/model: SIMONo equivalent

EVAC10BA Rend.: 1,000P- 392

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,42427/R 19,130000,179A0121 =xOficial 1ª electricistah
3,07701/R 17,190000,179A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,50128 6,50128
Materials:

26,6600026,660001,000BVAC1B =xRegulador de volum de 4-8-16-32 W encastat.ut
3,090003,090001,000BVAC2B =xAccessoris i connectors per a regulador de volum de

4-8-16-32 W de encastar.
ut

Subtotal... 29,75000 29,75000

COST DIRECTE 36,25128
0,00%DESPESES INDIRECTES
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36,25128COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €186,87ut Càmera IP per a CTTV de seguretat tipus minidomo color per
a interiors amb sensor CCD de 1/4´´, resolució de 800x600
pixels, sensibilitat mínima de 0,9 lux, vídeo sensor,
compensació de contrallum, i transmissió TCP/IP amb
compressió H.264 i MJPEG, Incorpora òptica varifocal
autoiris de 2,8-10 mm i alimentació via PoE. Incloent cable
de patch UTP CAT6 de 1 m amb connectors RJ45-RJ45,
accessoris. Completament instal·lada. Marca/model: AXIS
M3203-V o equivalent.

EVFA05A1 Rend.: 1,000P- 393

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,54246/R 19,130000,342A0129 =xOficial 1ª instal·lador de seguretath
5,87898/R 17,190000,342A0139 =xAjudant instal·lador de seguretath

Subtotal... 12,42144 12,42144
Materials:

15,0000015,000001,000BVFA5A =xPetit material per a muntatge de càmeres per a CTTV tipus
mini-domo per a ús en interiors.

ut

159,45000159,450001,000BVFA4AAA =xCàmera IP per a CTTV de seguretat tipus minidomo color per
a interiors

ut

Subtotal... 174,45000 174,45000

COST DIRECTE 186,87144
0,00%DESPESES INDIRECTES

186,87144COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,94ut Presa simple de veu/dades d'execució encastada/superfície
composta per un connector femella tipus RJ45 sense
pantalla categoria 7, caixa aïllant, suport, frontal i marc
embellidor segons la sèrie de mecanismes elèctrics, amb
connexió per desplaçament d'aïllant (IDC) i complint la
designació corresponent de la norma internacional ISO/IEC
11801, inclosos accessoris i connectors. Completament
instal·lat. Marca/model: DATWYLER o equivalent

EVLD10ABB Rend.: 1,000P- 394

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,35823/R 19,130000,071A0128 =xOficial 1ª instal·lador de comunicacionsh
1,22049/R 17,190000,071A0138 =xAjudant instal·lador de comunicacionsh

Subtotal... 2,57872 2,57872
Materials:

3,270003,270001,000BVLD4 =xAccessoris i connectors per a presa simple de veu/dades
d'execució encastada/superfície

ut

6,090006,090001,000BVLD3AB =xPresa simple de veu/dades RJ45 sense pantalla categoria 7ut

Subtotal... 9,36000 9,36000
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COST DIRECTE 11,93872
0,00%DESPESES INDIRECTES

11,93872COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,11ut Presa doble de veu/dades d'execució encastada/superfície
composta per dos connectors femella tipus RJ45 sense
pantalla categoria 7 caixa aïllant, suport, frontal i marc
embellidor segons la sèrie de mecanismes elèctrics, amb
connexió per desplaçament d'aïllant (IDC) i complint la
designació corresponent de la norma internacional ISO/IEC
11801, inclosos accessoris i connectors. Completament
instal·lada. Marca/model: DATWYLER o equivalent

EVLD20ABB Rend.: 1,000P- 395

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,23821/R 19,130000,117A0128 =xOficial 1ª instal·lador de comunicacionsh
2,01123/R 17,190000,117A0138 =xAjudant instal·lador de comunicacionsh

Subtotal... 4,24944 4,24944
Materials:

4,670004,670001,000BVLDB =xAccessoris i connectors per a presa doble de veu/dades
d'execució encastada/superfície

ut

12,1900012,190001,000BVLD1AB =xPresa doble de veu/dades RJ45 sense pantalla categoria 7ut

Subtotal... 16,86000 16,86000

COST DIRECTE 21,10944
0,00%DESPESES INDIRECTES

21,10944COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €966,55ud Bescanviador de 55 kW amb regulació termostàtica per
producció instantànea d'aigua calenta amb sistema district
heating,en acer inoxidable. Connexió DN20 amb vàlvula de 3
vies hidràulica. Instal·lació mural, circulant 1022 l/h amb 0,8
m.c.a. al primari i 1357 l/h amb 0,8 m.c.a al secundari.
Dimensions 463x306x190 mm. Pes 9 kg. Marca/model:
DANFOSS / AKVA LUX II TIPO 2 o equivalent.

EXBES1 Rend.: 1,000P- 396

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

28,59935/R 19,130001,495A0123 =xOficial 1ª lampistah
25,69905/R 17,190001,495A0133 =xAjudant lampistah

Subtotal... 54,29840 54,29840
Materials:

912,25000912,250001,000BXBES1 =xBescanviador amb regulació termostàtica per ACS instantani
i district heating

ud

Subtotal... 912,25000 912,25000
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COST DIRECTE 966,54840
0,00%DESPESES INDIRECTES

966,54840COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,17ut Detector microfònic de rotura de vidre, allotjat en caixa amb
protecció contra sabotatge IP67, cable d'enllaç i adhesiu per
a muntatge. Completament instal·lat. Marca/model:
SIEMENS / AGB600 o equivalent.

EXCOM27 Rend.: 1,000P- 397

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,77909/R 19,130000,093A0128 =xOficial 1ª instal·lador de comunicacionsh
1,59867/R 17,190000,093A0138 =xAjudant instal·lador de comunicacionsh

Subtotal... 3,37776 3,37776
Materials:

18,3300018,330001,000BXCOM27A =xDetector microfònic de rotura de vidre.ut
0,460000,460001,000BXCOM27B =xAccessoris i connectors.ut

Subtotal... 18,79000 18,79000

COST DIRECTE 22,16776
0,00%DESPESES INDIRECTES

22,16776COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €537,11ut Equipament de recepció residencial, format per dispositiu de
programació, editor de tarjetes proxi amb connexió USB i
sofware de programació fins a 100 usuaris. Completament
instal.lat. Marca/model: ICNITA

EXCON02 Rend.: 1,000P- 398

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

537,11000537,110001,000BXCON02A =xEquipament de recepció residencial, format per dispositiu de
programació, editor de tarjetes proxi amb connexió USB i
sofware de

ut

Subtotal... 537,11000 537,11000

COST DIRECTE 537,11000
0,00%DESPESES INDIRECTES

537,11000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,20ut Punt de connexió de obreportes fins escut controlador de
porta amb cable de 1 parell de coure de 1,5 mm sota tub
plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums, coarrugat
empotrat i rígid en superfície, incloent caixes de registre.
Completament instal·lat.

EXCCAA04 Rend.: 1,000P- 399

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

3,61557/R 19,130000,189A0129 =xOficial 1ª instal·lador de seguretath
3,24891/R 17,190000,189A0139 =xAjudant instal·lador de seguretath

Subtotal... 6,86448 6,86448
Materials:

9,340009,340001,000BXCCAA4 =xPunt de connexió de obreportes fins controlador de portaut

Subtotal... 9,34000 9,34000

COST DIRECTE 16,20448
0,00%DESPESES INDIRECTES

16,20448COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,56ut Sistema de xarxa equipotencial en banys vestuaris
mitjançant el connexionat de cadascuna de les parts
metàl·liques d'aixetes, desguassos, reixes, etc., amb
conductors de 4 mm² de secció amb aïllament no propagador
de l'incendi i sense emissió de fums ni gasos tòxics i
corrosius de 750 V, inclòs tub flexible per a les connexions,
caixes de pas, etc. Completament instal·lat.

EXCD10A1 Rend.: 1,000P- 400

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,02046/R 19,130000,942A0121 =xOficial 1ª electricistah
16,19298/R 17,190000,942A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 34,21344 34,21344
Materials:

23,3500023,350001,000BXCD3AA =xEquip de xarxa equipotencial en banys i lavabos vestuaris.ut

Subtotal... 23,35000 23,35000

COST DIRECTE 57,56344
0,00%DESPESES INDIRECTES

57,56344COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €222,80ut Treballs de connexionat de nova instal·lació a muntants de
instal·lació existent, incloent part proporcional d'accessoris
de muntatge i suportació, canonadesm aïllament d'escuma
elastomèrica de gruix segons RITE. Incloent comprovació de
cabals. Totalment instal·lat, comprovat i en funcionament.

EXCLIM01 Rend.: 1,000P- 401

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

222,80000222,800001,000BXCLIM01 =xTreballs de connexionat de nova instal·lació a muntants de
instal·lació existent, 

ut

Subtotal... 222,80000 222,80000
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COST DIRECTE 222,80000
0,00%DESPESES INDIRECTES

222,80000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €483,80ut Adaptació de les reixes lineals per a ajustar-les a l'amplada
de cadascun dels espais a climatitzar. Inclou totes les
embocadures necessàries a conductes de impulsió, retorn i
extracció, així com peces especials per a formació de reixes
de gran amplada i angles de finalització de reixa.
Completament instal•lat.

EXCLIM21 Rend.: 1,000P- 402

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

144,12542/R 19,130007,534A0122 =xOficial 1ª calefactorh
129,50946/R 17,190007,534A0132 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 273,63488 273,63488
Materials:

210,17000210,170001,000BXCLIM21 =xAdaptació de les reixes lineals per a ajustar-les a l'amplada
de cadascun dels espais a climatitzar. Inclou totes les
embocadures necessàries a conductes de impulsió, retorn i
extracció, així com peces especials per a formació de reixes
de gran amplada i angles de finalització de reixa.
Completament instal•lat.

ut

Subtotal... 210,17000 210,17000

COST DIRECTE 483,80488
0,00%DESPESES INDIRECTES

483,80488COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €599,83ut Configuració i posada en marxa del sistema de CTTV
incloent alta de les càmeres, password, qualitat dels fluxes
per enregistrament i visió en viu així com configuració del
software de gestió de vídeo existent al centre de seguretat
del HCB a Villarroel, amb planimetria. Completament
instal·lat.

EXCTTV01 Rend.: 1,000P- 403

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

599,83000599,830001,000BXCCTV01 =xConfiguració i posada en marxa del sistema de CTTVut

Subtotal... 599,83000 599,83000

COST DIRECTE 599,83000
0,00%DESPESES INDIRECTES

599,83000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €2.044,25ut Equip d'enregistrament de video IP que inclou un ordinador
per muntatge en rack de 19'' amb CPU Intel Dual Core, 3 Mb
de RAM, doble F.A, controlador SATA, 2 discs durs
configurats en mirall per sistema operatiu, sistema operatiu
Windows Server actualitzat, espai per 14 discs durs de
inserció en calent amb controladora i software
d'enregistrament amb els mòduls DATABASE,
VIDEOSTORE i ALARM. Completament instal·lat.
Marca/model: LANACCESS/BASE+SUPERMICRO
SM-DCW2003-15S o equivalent

EXCTTV02 Rend.: 1,000P- 404

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,08492/R 19,130000,684A0129 =xOficial 1ª instal·lador de seguretath
11,75796/R 17,190000,684A0139 =xAjudant instal·lador de seguretath

Subtotal... 24,84288 24,84288
Materials:

2.019,410002.019,410001,000BXCTTV02 =xEquip d'enregistrament de video IP que inclou un ordinador i
sofware d'enregistrament

ut

Subtotal... 2.019,41000 2.019,41000

COST DIRECTE 2.044,25288
0,00%DESPESES INDIRECTES

2.044,25288COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €151,22ut Disc dur de 2 Tb de capacitat, amb bus SATA.
Completament instal·lat. Marca/model:
SEAGATE/ENTERPRISE o equivalent

EXCTTV04 Rend.: 1,000P- 405

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,66955/R 19,130000,035A0128 =xOficial 1ª instal·lador de comunicacionsh
0,60165/R 17,190000,035A0138 =xAjudant instal·lador de comunicacionsh

Subtotal... 1,27120 1,27120
Materials:

149,95000149,950001,000BXCCTV04 =xDisc dur de 2 Tb de capacitat, amb bus SATAut

Subtotal... 149,95000 149,95000

COST DIRECTE 151,22120
0,00%DESPESES INDIRECTES

151,22120COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €74,98ut Llicència d'ampliació del sistema de vigilància i
enregistrament del circuit tancat de televisió per 1 càmera
analògica o IP. Completament instal·lat. Marca/model:
LANACCESS/CAMERA o equivalent

EXCTTV05 Rend.: 1,000P- 406

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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74,9800074,980001,000BXCTTV05 =xLlicència d'ampliació del sistema de vigilància i

enregistrament del circuit tancat de televisió per 1 càmera
analògica o IP

ut

Subtotal... 74,98000 74,98000

COST DIRECTE 74,98000
0,00%DESPESES INDIRECTES

74,98000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,69ut Punt de connexionat de detector, des de línia de zona, amb
cable de 2x1,5 mm apantallat, zero halògens, baixa emissió
de fums i resistent al foc segons UNE 211025, incloent part
proporcional de tub plàstic lliure d'halògens i baixa emissió
de fums rígid en execució vista o en fals sostre, i corrugat
flexible per a instal·lacions encastades, cablejat, caixes de
derivació i muntatge del fil conductor sota tub. Completament
instal·lat.

EXDET01 Rend.: 1,000P- 407

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,95126/R 19,130000,102A0129 =xOficial 1ª instal·lador de seguretath
1,75338/R 17,190000,102A0139 =xAjudant instal·lador de seguretath

Subtotal... 3,70464 3,70464
Materials:

9,990009,990001,000BXDET01 =xPunt de connexionat de detector, des de línia de zona, amb
cable RF-LH-HF

ud

Subtotal... 9,99000 9,99000

COST DIRECTE 13,69464
0,00%DESPESES INDIRECTES

13,69464COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,69ut Punt de connexionat de sirena direccionable, des de línia de
sirenes, amb cable de 2x1,5 mm apantallat, zero halògens,
baixa emissió de fums i resistent al foc segons UNE 211025,
incloent part proporcional de tub plàstic lliure d'halògens i
baixa emissió de fums rígid en execució vista o en fals
sostre, i corrugat flexible per a instal·lacions encastades,
cablejat, caixes de derivació i muntatge del fil conductor sota
tub. Completament instal·lat.

EXDET02 Rend.: 1,000P- 408

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,95126/R 19,130000,102A0129 =xOficial 1ª instal·lador de seguretath
1,75338/R 17,190000,102A0139 =xAjudant instal·lador de seguretath

Subtotal... 3,70464 3,70464
Materials:

9,990009,990001,000BXDET02 =xPunt de connexionat de sirena direccionable, des de línia de
sirenes, amb cable RF-LH-HF

ut
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Subtotal... 9,99000 9,99000

COST DIRECTE 13,69464
0,00%DESPESES INDIRECTES

13,69464COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,69ut Punt de connexionat de polsador, des de línia de zona, amb
cable de 2x1,5 mm apantallat, zero halògens, baixa emissió
de fums i resistent al foc segons UNE 211025, incloent part
proporcional de tub plàstic lliure d'halògens i baixa emissió
de fums rígid en execució vista o en fals sostre, i corrugat
flexible per a instal·lacions encastades, cablejat, caixes de
derivació i muntatge del fil conductor sota tub. Completament
instal·lat.

EXDET03 Rend.: 1,000P- 409

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,95126/R 19,130000,102A0129 =xOficial 1ª instal·lador de seguretath
1,75338/R 17,190000,102A0139 =xAjudant instal·lador de seguretath

Subtotal... 3,70464 3,70464
Materials:

9,990009,990001,000BXDET03 =xPunt de connexionat de polsador direccionable, des de línia
de zona, amb cable RF-LH-HF

ut

Subtotal... 9,99000 9,99000

COST DIRECTE 13,69464
0,00%DESPESES INDIRECTES

13,69464COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,15ut Punt de connexionat de retenidor de porta, des de central i
font d'alimentació, amb cable de 2x1,5 mm apantallat, zero
halògens, baixa emissió de fums i resistent al foc segons
UNE 211025, incloent part proporcional de tub plàstic lliure
d'halògens i baixa emissió de fums rígid en execució vista o
en fals sostre, i corrugat flexible per a instal·lacions
encastades, cablejat, caixes de derivació i muntatge del fil
conductor sota tub. Completament instal·lat.

EXDET04 Rend.: 1,000P- 410

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,66431/R 19,130000,087A0129 =xOficial 1ª instal·lador de seguretath
1,49553/R 17,190000,087A0139 =xAjudant instal·lador de seguretath

Subtotal... 3,15984 3,15984
Materials:

19,9900019,990001,000BXDET04 =xPunt de connexionat de retenidor de porta, des de central i
font d'alimentació, amb cable RF-LH-HF

ut

Subtotal... 19,99000 19,99000
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COST DIRECTE 23,14984
0,00%DESPESES INDIRECTES

23,14984COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,16ut Punt de connexionat de pilot indicador, des de detector, amb
cable de 2x1,5 mm apantallat, zero halògens, baixa emissió
de fums i resistent al foc segons UNE 211025, incloent part
proporcional de tub plàstic lliure d'halògens i baixa emissió
de fums rígid en execució vista o en fals sostre, i corrugat
flexible per a instal·lacions encastades, cablejat, caixes de
derivació i muntatge del fil conductor sota tub. Completament
instal·lat.

EXDET07 Rend.: 1,000P- 411

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,66431/R 19,130000,087A0129 =xOficial 1ª instal·lador de seguretath
1,49553/R 17,190000,087A0139 =xAjudant instal·lador de seguretath

Subtotal... 3,15984 3,15984
Materials:

5,000005,000001,000BXDET07 =xPunt de connexionat de pilot indicador, des de detector, amb
cable RF-LH-HF

ut

Subtotal... 5,00000 5,00000

COST DIRECTE 8,15984
0,00%DESPESES INDIRECTES

8,15984COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €84,19ut Regulador per gestió centralitzada sobre fan-coil i
climatitzadors compactes a 4 tubs, LonMark FT/TP-10,
control de 3 velocitats, per muntatge a paret. Incloent
accesoris i connectors. Completament instal·lat.
Marca/model: SCHNEIDER/XENTA 121-F/230 o equivalent

EXGEN01 Rend.: 1,000P- 412

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,44681/R 19,130000,337A0121C =xOficial 1ª electricistah
5,79303/R 17,190000,337A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 12,23984 12,23984
Materials:

71,9500071,950001,000BXGEN01 =xRegulador per gestió centralitzada sobre fan-coil a 4 tubs,
LonMark FT/TP-10

ut

Subtotal... 71,95000 71,95000

COST DIRECTE 84,18984
0,00%DESPESES INDIRECTES
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84,18984COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,87ut Unitat ambient amb sonda de temperatura, ajust de consigna
i ajust de velocitats. Completament instal·lat. Marca/model:
SCHNEIDER/STR 106 o equivalent

EXGEN02 Rend.: 1,000P- 413

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,21384/R 19,130000,168A0121 =xOficial 1ª electricistah
2,88792/R 17,190000,168A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,10176 6,10176
Materials:

26,7700026,770001,000BXGEN02 =xUnitat ambient amb sonda de temperatura, ajust de consigna
i ajust de velocitats

ut

Subtotal... 26,77000 26,77000

COST DIRECTE 32,87176
0,00%DESPESES INDIRECTES

32,87176COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €557,31ut Router LON/IP bidireccional amb 1 canal FT-10, d'acord a
ANSI 709 i EIA-852. Configuració via web o RS-232. Per
muntatge sobre carril DIN. Inclou terminació per bus FT-10.
Completament instal·lat. Marca/model:
LOYTEC/LIP-3ECTB+TERMINACIÓN o equivalent

EXGEN03 Rend.: 1,000P- 414

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,89362/R 19,130000,674A0128 =xOficial 1ª instal·lador de comunicacionsh
11,58606/R 17,190000,674A0138 =xAjudant instal·lador de comunicacionsh

Subtotal... 24,47968 24,47968
Materials:

505,71000505,710001,000BXGEN03 =xRouter LON/IP bidireccional amb 1 canal FT-10ut
27,1200013,560002,000BXGEN03A =xTerminación FTT-10ut

Subtotal... 532,83000 532,83000

COST DIRECTE 557,30968
0,00%DESPESES INDIRECTES

557,30968COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,99ut Envolvent plàstic amb carril DIN i tapa, per muntatge
superfície, de dimensions 160x155x65 mm (alt x ample x
fons). Completament instal·lat. Marca/model:
SCHNEIDER/OPAL 13398 o equivalent

EXGEN06 Rend.: 1,000P- 415

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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3,21384/R 19,130000,168A0128 =xOficial 1ª instal·lador de comunicacionsh
2,88792/R 17,190000,168A0138 =xAjudant instal·lador de comunicacionsh

Subtotal... 6,10176 6,10176
Materials:

5,890005,890001,000BXGEN06 =xEnvolvent plàstic amb carril DIN de dimensions 160x155x65
mm (alt x ample x fons)

ut

Subtotal... 5,89000 5,89000

COST DIRECTE 11,99176
0,00%DESPESES INDIRECTES

11,99176COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €133,67ml Llumenera tipus tira contínua led sostre alt fluxe de 13W/ml
amb perfil d'alumini i difusor opal, inclou, perfilería de
superfície amb tapa d'inici i final, difusor opal i clips de
muntatge. M/M: SIMON LED 810 LEDFLEX 3200K

EXLLUM02 Rend.: 1,000P- 416

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,37736/R 19,130000,072A0121 =xOficial 1ª electricistah
1,23768/R 17,190000,072A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,61504 2,61504
Materials:

109,39000109,390001,000BXLLUMC =xLlumenera tipus tira contínua, amb tecnologia LED, 13W/ml
potència amb difusor

ut

21,6600021,660001,000BXLLUME =xPetit material pel muntatge i accessoris: perfileria,tapes i clipsPA

Subtotal... 131,05000 131,05000

COST DIRECTE 133,66504
0,00%DESPESES INDIRECTES

133,66504COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,26ut Llumenera empotrable tipus downlight per a LED de 15w .
Completament installada. M/M : SIMON LED / 706.21
NWWIDE FLOOD

EXLLUM15 Rend.: 1,000P- 417

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,24345/R 19,130000,065A0121 =xOficial 1ª electricistah
1,11735/R 17,190000,065A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,36080 2,36080
Materials:

43,9000043,900001,000BEXLLU23 =xLlumenera empotrable tipus downlight per a LED de 15w ut

Subtotal... 43,90000 43,90000
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COST DIRECTE 46,26080
0,00%DESPESES INDIRECTES

46,26080COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €72,24ut Font de tensió LedStrip 60W/12V per a llumera tipus tira
contínua LEDFLEX ALTO FLUJO. M/M: SIMON LED
LedStrip/Flex 60W/12V

EXLLUMFA Rend.: 1,000P- 418

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,70781/R 19,130000,037A0121 =xOficial 1ª electricistah
0,63603/R 17,190000,037A0131 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,34384 1,34384
Materials:

70,9000070,900001,000BXLLUMD =xFont de tensió LED Strip/Flex 60W/12VU

Subtotal... 70,90000 70,90000

COST DIRECTE 72,24384
0,00%DESPESES INDIRECTES

72,24384COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,24ut Targeta final de línia d'altaveus per supervisió de tall a través
de detecció de to pilot de 20 kHz, incloent caixa de muntatge
a paret. Completament instal·lada. Marca/model:
CONNECTIA (unitat) o equivalent

EXMEG01 Rend.: 1,000P- 419

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,51468/R 19,130000,236A0128 =xOficial 1ª instal·lador de comunicacionsh
4,05684/R 17,190000,236A0138 =xAjudant instal·lador de comunicacionsh

Subtotal... 8,57152 8,57152
Materials:

13,0700013,070001,000BXMEG01 =xTargeta final de línia d'altaveus per supervisió de tall a través
de detecció de to pilot de 20 kHz

ut

5,600005,600001,000BXMEG01A =xCaixa de muntatge de EOLut

Subtotal... 18,67000 18,67000

COST DIRECTE 27,24152
0,00%DESPESES INDIRECTES

27,24152COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €10,43ut Forat en forjat per a pas de tub de PVC, de fins a 60 cm de
diàmetre, incloent segellat. Completament instal·lat.

EXSAN01 Rend.: 1,000P- 420

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

10,4300010,430001,000BXSAN01 =xForat en forjat per a pas de tub de PVC, de fins a 60 cm de
diàmetre, incloent segellat. Completament instal·lat.

ut

Subtotal... 10,43000 10,43000

COST DIRECTE 10,43000
0,00%DESPESES INDIRECTES

10,43000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,09ut Forat en forjat per a pas de tub de PVC, de 60 a 150 cm de
diàmetre, incloent segellat. Completament instal·lat.

EXSAN02 Rend.: 1,000P- 421

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

14,0900014,090001,000BXSAN02 =xForat en forjat per a pas de tub de PVC, de 60 a 150 cm de
diàmetre, incloent segellat. Completament instal·lat.

ut

Subtotal... 14,09000 14,09000

COST DIRECTE 14,09000
0,00%DESPESES INDIRECTES

14,09000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.713,88ut Distribuïdor del sistema de cablejat estructurat per un total de
115 punts RJ45, compost de armari de peu de 800 x 800 mm
amb porta, laterals, tapes verticals, guies verticals, entrada
de cables, regleter amb 8 bases Schuko, unitat de ventilació,
conjunt de fixació i rodes giratòries, per bastidor rack de 19'' i
24 U, Marca/Model: RITTAL TE7000, amb 1 plafó distribuïdor
telescòpic per 50 RJ45 UTP CAT3 i 1 UA, 6 plafons
distribuïdors per 24 preses RJ45 UTP, Marca/Model:
DATWYLER, 312 mòduls RJ-45 UTP CAT 6, Marca/Model:
DATWYLER, plafons guia de cables horitzontal, 115 cordons
de patch de 1 m, RJ45-RJ45 UTP CAT 6, Marca/model:
DATWYLER, o equivalents, completament muntat, cablejat,
etiquetat i instal·lat

EXSCE01 Rend.: 1,000P- 422

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

54,02312/R 19,130002,824A0128 =xOficial 1ª instal·lador de comunicacionsh
48,54456/R 17,190002,824A0138 =xAjudant instal·lador de comunicacionsh

Subtotal... 102,56768 102,56768
Materials:

1.611,310001.611,310001,000BXCE01A =xDistribuïdor del sistema de cablejat estructurat per un total de
300 punts RJ45, compost de armari de peu de 800 x 800 mm
amb po

ut

Subtotal... 1.611,31000 1.611,31000
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COST DIRECTE 1.713,87768
0,00%DESPESES INDIRECTES

1.713,87768COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.838,00ut Central de megafonia de 1 canal (avisos) per 6 zones,
segons EN54-24 i EN60849, que es compon de controlador
preamplificador del sistema amb capacitat de 6 zones amb 1
micròfon de emergència de spbretaula, 6 etapes de potència
de 120 W amb sortides 100 V, 1 armari mural de 600 x 600
mm amb porta, laterals, tapes verticals, guies verticals,
regleter amb 8 bases Schuko, unitat de ventilació, conjunt de
fixació, per bastidor rack de 19'' i 12 U, completament
muntat, cablejat, etiquetat i comprovat, incloent accessoris.
Completament instal·lat

EXSON01 Rend.: 1,000P- 423

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

90,08317/R 19,130004,709A0128 =xOficial 1ª instal·lador de comunicacionsh
80,94771/R 17,190004,709A0138 =xAjudant instal·lador de comunicacionsh

Subtotal... 171,03088 171,03088
Materials:

2.666,970002.666,970001,000BXSON01 =xCentral de megafonia de 2 canals (música i avisos) per 6
zones, segons EN54-24 i EN60849

ut

Subtotal... 2.666,97000 2.666,97000

COST DIRECTE 2.838,00088
0,00%DESPESES INDIRECTES

2.838,00088COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,21m Pintat de canonades d'acer negre e l'esmalt sintètic, amb
dues capes d'impregnació antioxidant i dues capes d'acabat
per a tubs entre 10 i 50 mm de diàmetre.

EZEA10AA Rend.: 1,000P- 424

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,53564/R 19,130000,028A0126 =xOficial 1ª pintorh
0,48132/R 17,190000,028A0136 =xAjudant pintorh

Subtotal... 1,01696 1,01696
Materials:

0,060000,060001,000BZEA1AA =xImpregnació antioxidant per a tubs entre 10 i 50 mmm
0,130000,130001,000BZEA2AA =xEsmalt sintètic per a tubs entre 10 i 50 mmm

Subtotal... 0,19000 0,19000

COST DIRECTE 1,20696
0,00%DESPESES INDIRECTES
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1,20696COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,82u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812

H1411111 Rend.: 1,000P- 425

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

4,820004,820001,000B1411111 =xCasc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812

u

Subtotal... 4,82000 4,82000

COST DIRECTE 4,82000
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,82000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,88u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168

H1421110 Rend.: 1,000P- 426

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

4,880004,880001,000B1421110 =xUlleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168

u

Subtotal... 4,88000 4,88000

COST DIRECTE 4,88000
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,88000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,10u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

H1423230 Rend.: 1,000P- 427

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

4,100004,100001,000B1423230 =xUlleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

u

Subtotal... 4,10000 4,10000
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COST DIRECTE 4,10000
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,10000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,65u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible
de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic
semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

H142AC60 Rend.: 1,000P- 428

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

6,650006,650001,000B142AC60 =xPantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible
de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic
semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

u

Subtotal... 6,65000 6,65000

COST DIRECTE 6,65000
0,00%DESPESES INDIRECTES

6,65000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,91u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules
i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent,
abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

H142BB00 Rend.: 1,000P- 429

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

7,910007,910001,000B142BB00 =xPantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i
a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent,
abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

u

Subtotal... 7,91000 7,91000

COST DIRECTE 7,91000
0,00%DESPESES INDIRECTES

7,91000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,25u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458

H1433115 Rend.: 1,000P- 430

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

12,2500012,250001,000B1433115 =xProtector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458

u
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Subtotal... 12,25000 12,25000

COST DIRECTE 12,25000
0,00%DESPESES INDIRECTES

12,25000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,33u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140

H1445003 Rend.: 1,000P- 431

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1,330001,330001,000B1445003 =xMascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140

u

Subtotal... 1,33000 1,33000

COST DIRECTE 1,33000
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,33000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,14u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells,
ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de
cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

H1451110 Rend.: 1,000P- 432

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1,140001,140001,000B1451110 =xParella de guants per a ús general, amb palmell, artells,
ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de
cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell

u

Subtotal... 1,14000 1,14000

COST DIRECTE 1,14000
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,14000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,63u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de
polièster i ferramenta estampada, amb corda de seguretat
dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb
virolla roscada, homologat segons CE

H1471101 Rend.: 1,000P- 433

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

37,6300037,630001,000B1471101 =xCinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de
polièster i ferramenta estampada, amb corda de seguretat
dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb
virolla roscada, homologat segons CE

u

Subtotal... 37,63000 37,63000
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COST DIRECTE 37,63000
0,00%DESPESES INDIRECTES

37,63000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,38u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb
fixació amb tac mecànic

H147L015 Rend.: 1,000P- 434

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,82400/R 18,240000,100A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

Subtotal... 1,82400 1,82400
Materials:

15,7900015,790001,000B147L005 =xAparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795

u

0,740000,740001,000B1Z09F90 =xTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per
a seguretat i salut

u

Subtotal... 16,53000 16,53000
Altres:

% 0,027361,824001,50A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,02736 0,02736

COST DIRECTE 18,38136
0,00%DESPESES INDIRECTES

18,38136COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,86u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

H1481131 Rend.: 1,000P- 435

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

7,860007,860001,000B1481131 =xGranota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

u

Subtotal... 7,86000 7,86000

COST DIRECTE 7,86000
0,00%DESPESES INDIRECTES

7,86000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,29u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

H1485800 Rend.: 1,000P- 436

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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14,2900014,290001,000B1485800 =xArmilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a

l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
u

Subtotal... 14,29000 14,29000

COST DIRECTE 14,29000
0,00%DESPESES INDIRECTES

14,29000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,96m2 Protecció horitzontal sota el forjat col·laborant amb xarxa de
fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4
mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, unida a l'estructura de sotaponts de l'encofrat
mitjançant ganxos metàl·lics cada metre, amb el
desmuntatge inclòs

H1510001 Rend.: 1,000P- 437

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,94260/R 15,710000,060A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,94260 0,94260
Materials:

1,000B1511215 =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, per a 10 usos

m2

4,000B15ZG001 =xGanxo metàl.lic amb forma de Su

Subtotal...
Altres:

% 0,014140,942671,50A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,01414 0,01414

COST DIRECTE 0,95674
0,00%DESPESES INDIRECTES

0,95674COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,48m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions
superficials contra caigudes, amb malla de reforç i traus
perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el
desmuntatge inclòs

H15118D1 Rend.: 1,000P- 438

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,87800/R 18,780000,100A0121000 =xOficial 1ah
1,57100/R 15,710000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,44900 3,44900
Materials:

1,200B151K050 =xLona de polietilè, amb malla de reforç i traus perimetralsm2
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0,250B15Z1500 =xCorda de poliamida de 12 mm de diàmetrem

Subtotal...
Altres:

% 0,034493,449001,00A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,03449 0,03449

COST DIRECTE 3,48349
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,48349COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,48m2 Protecció col.lectiva vertical de bastides tubulars i/o
muntacàrregues amb malla de polipropilè tupida tipus
mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre
6 mm i amb el desmuntatge inclòs

H1512005 Rend.: 1,000P- 439

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,87800/R 18,780000,100A0121000 =xOficial 1ah
1,57100/R 15,710000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,44900 3,44900
Materials:

1,200B1510003 =xMalla de polipropilè tupida tipus mosquitera i traus
perimetrals

m2

0,800B15Z1200 =xCorda de poliamida de 6 mm de diàmetrem

Subtotal...
Altres:

% 0,034493,449001,00A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,03449 0,03449

COST DIRECTE 3,48349
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,48349COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,19m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les
escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada
(UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de
fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm
de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

H1512013 Rend.: 1,000P- 440

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,57300/R 18,780000,350A0121000 =xOficial 1ah
5,49850/R 15,710000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,07150 12,07150
Materials:
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0,020B0A30B00 =xClaus d'impacte d'acercu
0,100B0DZ4000 =xFleixm
1,200B1511215 =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat

alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, per a 10 usos

m2

0,500B15Z1200 =xCorda de poliamida de 6 mm de diàmetrem

Subtotal...
Altres:

% 0,1207212,072001,00A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,12072 0,12072

COST DIRECTE 12,19222
0,00%DESPESES INDIRECTES

12,19222COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,64m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a
màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs

H151AJ01 Rend.: 1,000P- 441

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,69500/R 18,780000,250A0121000 =xOficial 1ah
3,92750/R 15,710000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,62250 8,62250
Materials:

0,107061,060000,101B0A31000 =xCLAU ACERKG
1,440000,400003,600B0D21030 =xTAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOSM
0,38842194,210000,002B0D31000 =xLLATA DE FUSTA DE PIM3

Subtotal... 1,93548 1,93548
Altres:

% 0,086238,623001,00A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,08623 0,08623

COST DIRECTE 10,64421
0,00%DESPESES INDIRECTES

10,64421COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,88m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb
travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant
metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge
inclòs

H1521431 Rend.: 1,000P- 442

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,87800/R 18,780000,100A0121000 =xOficial 1ah
1,57100/R 15,710000,100A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 3,44900 3,44900

Materials:
1,400000,400003,500B0D21030 =xTAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOSM

0,500B1526EK6 =xMuntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària,
amb mordassa per al sostre, per a 15 usos

u

Subtotal... 1,40000 1,40000
Altres:

% 0,034493,449001,00A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,03449 0,03449

COST DIRECTE 4,88349
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,88349COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,48m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges
de servei i amb el desmuntatge inclòs

H152J105 Rend.: 1,000P- 443

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,87800/R 18,780000,100A0121000 =xOficial 1ah
1,57100/R 15,710000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,44900 3,44900
Materials:

1,200B0AC112D =xCable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre
9 mm

m

Subtotal...
Altres:

% 0,034493,449001,00A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,03449 0,03449

COST DIRECTE 3,48349
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,48349COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,18m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m,
enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el
desmuntatge inclòs

H152N681 Rend.: 1,000P- 444

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,25360/R 18,780000,120A0121000 =xOficial 1ah
1,88520/R 15,710000,120A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,13880 4,13880
Materials:

0,220B0D41010 =xPost de fusta de pi per a 3 usosm2
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2,400B0DZSM0K =xTub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usosu
0,400B1526EK6 =xMuntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària,

amb mordassa per al sostre, per a 15 usos
u

Subtotal...
Altres:

% 0,041394,139001,00A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,04139 0,04139

COST DIRECTE 4,18019
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,18019COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,24m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl.lica
tubular i plataforma de fusta, desmuntatge inclòs

H152PA11 Rend.: 1,000P- 445

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,85200/R 15,710001,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,85200 18,85200
Materials:

5,200000,4000013,000B0D21030 =xTAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOSM
5,000B0DZSM0K =xTub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usosu

Subtotal... 5,20000 5,20000
Altres:

% 0,1885218,852001,00A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,18852 0,18852

COST DIRECTE 24,24052
0,00%DESPESES INDIRECTES

24,24052COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,95m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb
malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

H152U000 Rend.: 1,000P- 446

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,93900/R 18,780000,050A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 0,93900 0,93900
Materials:

0,500B1526EL6 =xMuntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària,
per a allotjar en perforacions del sostre, per a 15 usos

u

1,050B152U000 =xMalla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques
d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada

m

Subtotal...
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Altres:

% 0,009390,939001,00A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,00939 0,00939

COST DIRECTE 0,94839
0,00%DESPESES INDIRECTES

0,94839COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,18u Comporta basculant per a subministrament de material,
d'estructura tubular acoblat a barana i amb el desmuntatge
inclòs

H152W029 Rend.: 1,000P- 447

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,25360/R 18,780000,120A0121000 =xOficial 1ah
1,88520/R 15,710000,120A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,13880 4,13880
Materials:

1,000B1520029 =xComporta basculant per a subministrament de material,
d'estructura tubular

u

Subtotal...
Altres:

% 0,041394,139001,00A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,04139 0,04139

COST DIRECTE 4,18019
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,18019COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,16u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diàmetre, amb desmuntatge inclòs

H1534001 Rend.: 1,000P- 448

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,15710/R 15,710000,010A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,15710 0,15710
Materials:

1,000B1534001 =xPeça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diametre per a 5 usos

u

Subtotal...
Altres:

% 0,002360,157331,50A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,00236 0,00236
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COST DIRECTE 0,15946
0,00%DESPESES INDIRECTES

0,15946COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,16u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de
distribució, amb 3 perxes telescòpiques per a conductors de
secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima d'11,5 m, cable
de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra,
instal.lat

H15B5005 Rend.: 1,000P- 449

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,13000/R 16,130001,000A012H000 =xOficial 1a electricistah
15,71000/R 15,710001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 31,84000 31,84000
Materials:

1,000B15B0005 =xEquip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de
distribució amb 3 perxes telescòpiques per a conductors de
secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima d'11,5 m, cable
de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra

u

Subtotal...
Altres:

% 0,3184031,840001,00A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,31840 0,31840

COST DIRECTE 32,15840
0,00%DESPESES INDIRECTES

32,15840COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,00u Senyal manual per a senyalistaHBB20005 Rend.: 1,000P- 450
Unitats Preu Parcial Import€

Materials:
1,000BBB2A001 =xSenyal manual per a senyalistau

Subtotal...

COST DIRECTE
0,00%DESPESES INDIRECTES

COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE PER A L´AMPLIACIÓ DE L´ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES DE LA SALUT
TECNOCAMPUS DE MATARÓ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 10/12/2015 275

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €15,87u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBBAA005 Rend.: 1,000P- 451

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,71000/R 15,710001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,71000 15,71000
Materials:

1,000BBBAA005 =xSenyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m

u

1,000BBBAD015 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 29 cm, per ésser vist fins 12 m

u

Subtotal...
Altres:

% 0,1571015,710001,00A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,15710 0,15710

COST DIRECTE 15,86710
0,00%DESPESES INDIRECTES

15,86710COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,87u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color
vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBBAA007 Rend.: 1,000P- 452

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,71000/R 15,710001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,71000 15,71000
Materials:

1,000BBBAA007 =xSenyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 10 cm, per ésser vista fins 3 m

u

1,000BBBAD017 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 10 cm, per ésser vist fins 3 m

u

Subtotal...
Altres:

% 0,1571015,710001,00A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,15710 0,15710
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COST DIRECTE 15,86710
0,00%DESPESES INDIRECTES

15,86710COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,87u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBBAB115 Rend.: 1,000P- 453

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,71000/R 15,710001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,71000 15,71000
Materials:

1,000BBBAB115 =xSenyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m

u

1,000BBBAD025 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau,
de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29
cm, per ésser vist fins 12 m

u

Subtotal...
Altres:

% 0,1571015,710001,00A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,15710 0,15710

COST DIRECTE 15,86710
0,00%DESPESES INDIRECTES

15,86710COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,87u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29
cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

HBBAC005 Rend.: 1,000P- 454

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,71000/R 15,710001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,71000 15,71000
Materials:

1,000BBBAC005 =xSenyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser
vista fins 12 m de distància

u

Subtotal...
Altres:
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% 0,1571015,710001,00A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,15710 0,15710

COST DIRECTE 15,86710
0,00%DESPESES INDIRECTES

15,86710COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,00u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o
pupitre de control elèctric, adherit

HBBAE001 Rend.: 1,000P- 455

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1,000BBBAE001 =xRètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o
pupitre de control elèctric

u

Subtotal...

COST DIRECTE
0,00%DESPESES INDIRECTES

COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,87u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

HBBAF004 Rend.: 1,000P- 456

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,71000/R 15,710001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,71000 15,71000
Materials:

1,000BBBAD004 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'advertència, amb el text en negre sobre fons
groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major
41 cm, per ésser vist fins 12 m

u

1,000BBBAF004 =xSenyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m

u

Subtotal...
Altres:

% 0,1571015,710001,00A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,15710 0,15710

COST DIRECTE 15,86710
0,00%DESPESES INDIRECTES
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 €15,87u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

HBBAF007 Rend.: 1,000P- 457

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,71000/R 15,710001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,71000 15,71000
Materials:

1,000BBBAD007 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'advertència, amb el text en negre sobre fons
groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major
10 cm, per ésser vist fins 3 m

u

1,000BBBAF007 =xSenyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 10 cm, per ésser vista fins 3 m

u

Subtotal...
Altres:

% 0,1571015,710001,00A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,15710 0,15710

COST DIRECTE 15,86710
0,00%DESPESES INDIRECTES

15,86710COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,32u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçàriaHBC12300 Rend.: 1,000P- 458
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
0,31420/R 15,710000,020A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,31420 0,31420
Materials:

1,000BBC12302 =xCon d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per
a 2 usos

u

Subtotal...
Altres:

% 0,003140,314001,00A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,00314 0,00314

COST DIRECTE 0,31734
0,00%DESPESES INDIRECTES
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0,31734COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,05m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs

HBC19081 Rend.: 1,000P- 459

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,02115/R 15,710000,065A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,02115 1,02115
Materials:

1,000BBC19000 =xCinta d'abalisamentm
0,022540,187870,120D0B27100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a

taller B 400 S, de límit elàstic >= 400 N/mm2
kg

Subtotal... 0,02254 0,02254
Altres:

% 0,010211,021001,00A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,01021 0,01021

COST DIRECTE 1,05390
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,05390COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,90u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable
i amb el desmuntatge inclòs

HBC1HGK1 Rend.: 1,000P- 460

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,88520/R 15,710000,120A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,88520 1,88520
Materials:

1,000BBC1HGK0 =xBalisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregableu
1,000BBLZC000 =xSuport metàl.lic de balisa lluminosa per a tub i barrerau

Subtotal...
Altres:

% 0,018851,885001,00A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,01885 0,01885

COST DIRECTE 1,90405
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,90405COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,95m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i
amb el desmuntatge inclòs

HBC1KJ00 Rend.: 1,000P- 461

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

0,94260/R 15,710000,060A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,94260 0,94260
Materials:

0,400BBC1KJ04 =xTanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària,
per a 4 usos

m

Subtotal...
Altres:

% 0,009430,943001,00A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,00943 0,00943

COST DIRECTE 0,95203
0,00%DESPESES INDIRECTES

0,95203COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,00u Llanterna de tràfic amb difusor, recarregableHBC1S0K0 Rend.: 1,000P- 462
Unitats Preu Parcial Import€

Materials:
1,000BBC1S0K0 =xLlanterna de tràfic amb difusor, recarregableu

Subtotal...

COST DIRECTE
0,00%DESPESES INDIRECTES

COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,14mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a
obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de
dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

HQU1B150 Rend.: 1,000P- 463

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

38,1400038,140001,000BQU1B150 =xLloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a
obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de
dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre,
instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

mes

Subtotal... 38,14000 38,14000
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COST DIRECTE 38,14000
0,00%DESPESES INDIRECTES

38,14000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,14mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a
obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació
elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

HQU1D190 Rend.: 1,000P- 464

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

38,1400038,140001,000BQU1D190 =xLloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a
obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació
elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

mes

Subtotal... 38,14000 38,14000

COST DIRECTE 38,14000
0,00%DESPESES INDIRECTES

38,14000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,29mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador
a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de
dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell

HQU1E150 Rend.: 1,000P- 465

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

33,2900033,290001,000BQU1E150 =xLloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador
a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de
dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre,
instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell

mes

Subtotal... 33,29000 33,29000

COST DIRECTE 33,29000
0,00%DESPESES INDIRECTES
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33,29000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €116,72mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic
d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè
i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de
250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb
manteniment inclòs

HQU1H110 Rend.: 1,000P- 466

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

116,72000116,720001,000BQU1H110 =xLloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic
d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè
i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de
250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb
manteniment inclòs

mes

Subtotal... 116,72000 116,72000

COST DIRECTE 116,72000
0,00%DESPESES INDIRECTES

116,72000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,03u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU22301 Rend.: 1,000P- 467

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,92750/R 15,710000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,92750 3,92750
Materials:

1,000BQU22303 =xArmari metàl.lic individual amb doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos

u

Subtotal...
Altres:

% 0,098193,927602,50A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,09819 0,09819

COST DIRECTE 4,02569
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,02569COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,42u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs

HQU25201 Rend.: 1,000P- 468

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,35650/R 15,710000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,35650 2,35650
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Materials:

0,250BQU25500 =xBanc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usosu

Subtotal...
Altres:

% 0,058912,356402,50A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,05891 0,05891

COST DIRECTE 2,41541
0,00%DESPESES INDIRECTES

2,41541COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,42u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

HQU25701 Rend.: 1,000P- 469

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,35650/R 15,710000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,35650 2,35650
Materials:

0,250BQU25700 =xBanc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones per a 4 usos

u

Subtotal...
Altres:

% 0,058912,356402,50A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,05891 0,05891

COST DIRECTE 2,41541
0,00%DESPESES INDIRECTES

2,41541COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,64u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i
amb el desmuntatge inclòs

HQU27502 Rend.: 1,000P- 470

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,49850/R 15,710000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,49850 5,49850
Materials:

0,250BQU27500 =xTaula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usosu

Subtotal...
Altres:

% 0,137465,498402,50A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,13746 0,13746
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COST DIRECTE 5,63596
0,00%DESPESES INDIRECTES

5,63596COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,64u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària
i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones,
col.locada i amb el desmuntatge inclòs

HQU27902 Rend.: 1,000P- 471

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,49850/R 15,710000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,49850 5,49850
Materials:

0,250BQU27900 =xTaula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària
i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones per a 4
usos

u

Subtotal...
Altres:

% 0,137465,498402,50A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,13746 0,13746

COST DIRECTE 5,63596
0,00%DESPESES INDIRECTES

5,63596COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,64u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs

HQU2AF02 Rend.: 1,000P- 472

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,49850/R 15,710000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,49850 5,49850
Materials:

1,000BQU2AF02 =xNevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usosu

Subtotal...
Altres:

% 0,137465,498402,50A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,13746 0,13746

COST DIRECTE 5,63596
0,00%DESPESES INDIRECTES

5,63596COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €2,42u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
col.locada i amb el desmuntatge inclòs

HQU2D102 Rend.: 1,000P- 473

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,35650/R 15,710000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,35650 2,35650
Materials:

1,000BQU2D102 =xPlanxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2
usos

u

Subtotal...
Altres:

% 0,058912,356402,50A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,05891 0,05891

COST DIRECTE 2,41541
0,00%DESPESES INDIRECTES

2,41541COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,83u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

HQU2E001 Rend.: 1,000P- 474

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,81250/R 16,250000,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,81250 0,81250
Materials:

1,000BQU2E002 =xForn microones, per a 2 usosu

Subtotal...
Altres:

% 0,020310,812402,50A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,02031 0,02031

COST DIRECTE 0,83281
0,00%DESPESES INDIRECTES

0,83281COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,61u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU2GF01 Rend.: 1,000P- 475

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,57100/R 15,710000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,57100 1,57100
Materials:

1,000BQU2GF00 =xRecipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitatu
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Subtotal...

Altres:
% 0,039281,571202,50A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,03928 0,03928

COST DIRECTE 1,61028
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,61028COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,81u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

HQU2P001 Rend.: 1,000P- 476

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,78550/R 15,710000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,78550 0,78550
Materials:

1,000BQZ1P000 =xPenja-robes per a dutxau

Subtotal...
Altres:

% 0,019640,785602,50A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,01964 0,01964

COST DIRECTE 0,80514
0,00%DESPESES INDIRECTES

0,80514COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €97,27u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

HQUA1100 Rend.: 1,000P- 477

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

97,2700097,270001,000BQUA1100 =xFarmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

u

Subtotal... 97,27000 97,27000

COST DIRECTE 97,27000
0,00%DESPESES INDIRECTES

97,27000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,39h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacionsHQUZM000 Rend.: 1,000P- 478
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
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15,24000/R 15,240001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 15,24000 15,24000
Altres:

% 0,1524015,240001,00A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,15240 0,15240

COST DIRECTE 15,39240
0,00%DESPESES INDIRECTES

15,39240COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,59m2 Enderroc de paret de tancament de bloc de formigó omplert i
armat de 20cm de gruix, a mà i amb martell trencador
manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

K2164784 Rend.: 1,000P- 479

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,19940/R 15,710000,140A0140000 =xManobreh
2,43750/R 16,250000,150A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,63690 4,63690
Maquinària:

0,87900/R 2,930000,300C2001000 =xMartell trencador manualh

Subtotal... 0,87900 0,87900
Altres:

% 0,069554,636671,50A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,06955 0,06955

COST DIRECTE 5,58545
0,00%DESPESES INDIRECTES

5,58545COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,96m2 Desmuntatge de xapa ondulada i ancoratges, amb mitjans
manuals, aplec de material per a la seva reutilització i
càrrega de runa sobre camió o contenidor

K21BU058 Rend.: 1,000P- 480

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,92750/R 15,710000,250A0140000 =xManobreh
0,81250/R 16,250000,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,74000 4,74000
Maquinària:

0,15200/R 3,040000,050C200B000 =xTalladora amb disc de carborúndumh

Subtotal... 0,15200 0,15200
Altres:

% 0,071104,740001,50A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%
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Subtotal... 0,07110 0,07110

COST DIRECTE 4,96310
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,96310COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,06m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o
no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor de 5 m3 de capacitat

K2R641E0 Rend.: 1,000P- 481

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,78250/R 15,710000,750A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,78250 11,78250
Maquinària:

16,16000/R 16,160001,000C1RA2500 =xSubministrament i recollida de residus inerts o no especials
amb contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat

m3

Subtotal... 16,16000 16,16000
Altres:

% 0,1178311,783001,00A%AUX001 =S/Gastos auxiliares sobre la mano de obra%

Subtotal... 0,11783 0,11783

COST DIRECTE 28,06033
0,00%DESPESES INDIRECTES

28,06033COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,89m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

K2RA61H0 Rend.: 1,000P- 482

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

8,888506,130001,450B2RA61H0 =xDeposició controlada a centre de reciclatge de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

t

Subtotal... 8,88850 8,88850

COST DIRECTE 8,88850
0,00%DESPESES INDIRECTES

8,88850COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €5,90m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat,
pals de tub d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus
de formigó i amb el desmuntatge inclòs

HX11X08X

 €25,60u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

HX11X09X
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 €1,78m2 Repercussió per substitució de placa de guix laminat tipus
estàndard (A) per placa hidròfuga (H)

B0CCX001

 €11,68m2 Fusta massissa de 45mm de gruixBA1123DR
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OBRA PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓ01
CAPÍTOL OBRA CIVIL01
TITOL 3 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E0101001 u Retirada del mobiliari urbà existent necessari per a la realització
de l'obra inclosa la recol·locació un cop acabada l'obra (P - 9)

1,00021,78 21,78

2 E0101002 u Protecció del paviment existent de la urbanització durant l'obra
inclosa la reposició de totes les peces malmeses a la finalització.
(P - 10)

1,00023,72 23,72

3 E0101003 u Protecció del mur cortina existent per evitar trencaments de vidres
durant l'obra (P - 11)

1,00014,28 14,28

4 K2164784 m2 Enderroc de paret de tancament de bloc de formigó omplert i
armat de 20cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 479)

318,8405,59 1.782,32

5 K21BU058 m2 Desmuntatge de xapa ondulada i ancoratges, amb mitjans
manuals, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega de
runa sobre camió o contenidor (P - 480)

127,5204,96 632,50

6 K2R641E0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 481)

72,95028,06 2.046,98

7 K2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 482)

72,9508,89 648,53

TITOL 3TOTAL 01.01.01 5.170,11

OBRA PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓ01
CAPÍTOL OBRA CIVIL01
TITOL 3 ESTRUCTURA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E938P078 m2 Subministrament i muntatge d'encofrat perdut amb revoltó de
polipropilè reciclat de 80 fins a 100 cm d'alçària, incloses les
peces especials i fixació per esforços horitzontals. (P - 70)

333,00021,80 7.259,40

2 E93A5566 m2 Llosa armada de 5 cm de gruix amb formigó HA-25/B/20/I de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm amb
malla electrosoldada diàmetre 8mm cada 20cm inclòs el cercol
armat perimetral de vora de mida variable segons plànol amb
4D12mm i 2D10mm i estreps 2R D8c15cm (P - 74)

333,00010,43 3.473,19

3 14LM1246 m2 Formació de sostre inclinat de 11 cm de gruix total, amb planxes
col·laborants d'acer galvanitzat tipus eurocol 60, de gruix 0.75
mm, de 200 - 210 mm de pas de malla, per a una sobrecàrrega
(ús+permanents) de 5 kN/m2, 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 0,10 m3/m2 de formigó per a sostres amb
elements resistents industrialitzats, HA-25/B/20/I de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba inclos el subministrament i col·locació de 1D10mm en
cada greca i els encofrats perimetrals necessaris i tots els mitjans
auxiliars (P - 1)

249,00031,71 7.895,79

4 14LM1248 m2 Formació de sostre de 11 cm de gruix total, amb planxes
col·laborants d'acer galvanitzat tipus eurocol 60, de gruix 0.75
mm, de 200 - 210 mm de pas de malla, per a una sobrecàrrega
(ús+permanents) de 5 kN/m2, amb una quantia de 1,5 kg/m2
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura

45,00031,23 1.405,35
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AP500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D i
una quantia de 0,10 m3/m2 de formigó per a sostres amb
elements resistents industrialitzats, HA-25/B/20/I de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba inclos el subministrament i col·locació de 1D10mm en
cada greca i els encofrats perimetrals necessaris i tots els mitjans
auxiliars (P - 2)

5 E4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 30)

14.025,2701,31 18.373,10

6 E44Z5A25 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, pletines i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a
reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors,
col·locat a l'obra amb soldadura (P - 33)

575,4002,85 1.639,89

7 E4ZW1P70 u Ancoratge amb tac químic de diàmetre 16 mm amb cargol,
volandera i femella (P - 34)

332,00011,11 3.688,52

8 E4415125 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 29)

106,0501,38 146,35

9 E44BF132 kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a corretja formada
per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó,
quadrat i rectangular, amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura (P - 32)

1.078,3501,83 1.973,38

10 E7D21523 m2 Aïllament de gruix 3 cm, amb morter format per ciment i perlita
amb vermiculita de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre
elements lineals (P - 49)

376,31011,70 4.402,83

11 E7D21508 m2 Repassos d'aïllament de gruix 3 cm, amb morter format per
ciment i perlita amb vermiculita de 500 kg/m3 de densitat,
projectat sobre elements lineals (P - 48)

100,00011,70 1.170,00

12 EB3M4743 m2 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de
malla, amb marc de passamà d'acer i platines portants de 20x2
mm, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 104)

119,00044,89 5.341,91

TITOL 3TOTAL 01.01.02 56.769,71

OBRA PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓ01
CAPÍTOL OBRA CIVIL01
TITOL 3 TANCAMENTS PRIMARIS03
TITOL 4 FAÇANES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E6ME1490 m2 Mur cortina amb perfils horitzontals i verticals vistos d'alumini
lacat, amb una inèrcia superior a 1000 cm4, fixats amb elements
específics a l'estructura inclosa la col·locació de la porta batent
segons plànols. (P - 45)

77,480105,58 8.180,34

2 EC1FQE87 m2 Vidre aïllant d'una lluna de baixa emissivitat i un vidre laminar,
amb vidre interior de baixa emissivitat de 6+6 mm de gruix,
cambra d'aire amb argon de 14 mm i vidre exterior laminar de
seguretat incolor de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral transparent,
col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini factor solar
total inferior a 35 (P - 141)

52,48090,91 4.770,96

3 E0106011 m2 Substitució de vidre en mur cortina existent per panell sandwitx
microranurat de 35mm de gruix total amb interior d'aïllament
tèrmic amb una U total del conjunt inferior 0,4 amb acabat color
alumini identic a la perfileria mur cortina existent, inclosa la

74,20033,93 2.517,61
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retirada de runa a contenidor, transport i gestió de residus. (P -
13)

4 E83Q4343 m2 Revestiment vertical amb perfil ondulat de planxa d'acer
galvanitzada i lacada, a més de 3,00 m d'alçària, amb ones cada
76 mm, de 18 mm d'alçària i 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia
entre 7 i 9 cm4 i una massa superficial entre 5 i 5,5 kg/m2, acabat
llis, de color estàndard, col·locat amb fixacions mecàniques (P -
53)

60,90030,95 1.884,86

5 E0106012 u Subministrament, mecanització i col·locació de porta vidriera en
mur cortina existent de mides 100x210cm segons planols, inclosa
la retirada del vidre actual a contenidor i transport a l'abocador i
canon. (P - 14)

7,000726,64 5.086,48

6 E6ME1491 m2 Mur cortina inclinat amb perfils horitzontals i verticals vistos
d'alumini lacat, amb una inèrcia superior a 1000 cm4, fixats amb
elements específics a l'estructura inclos vidre aïllant d'una lluna
de baixa emissivitat i un vidre laminar, amb vidre interior de baixa
emissivitat de 6+6 mm de gruix, cambra d'aire amb argon de 14
mm i vidre exterior laminar de seguretat incolor de 5+5 mm de
gruix amb 1 butiral transparent, resistència a una empempta de
300kg/ml aplicada a 1 metre d'alçada, col·locat amb llistó de vidre
sobre fusta, acer o alumini factor solar total inferior a 35 i
estructura metàl·lica de soportació segons plànols. Inclosos tots
els mitjans d'elevació i auxiliars. (P - 46)

80,000211,56 16.924,80

7 EB1318A8 m Barana de vidre laminat amb cantell viselat d'alçada lliure 120cm
amb vidre 8+8mm i empotrament de 22cm en U d'acer galvanitzat
formada per xapes de 10mm de gruix, ancorada amb fixacions
mecàniques a estructura mitjançant tacs químics inclosos tots els
mitjans d'elevació i auxiliars. (P - 101)

18,00088,29 1.589,22

8 E0106013 m2 Tancament de vidre U glass doble de 26cm d'ample i màxim 3 m
d'alçada sobre perfileria d'alumini, inclos segellats, ancoratges,
fixacions i mitjans auxiliars d'elevació i inclosos tots els mitjans
d'elevació i auxiliars. (P - 15)

27,30064,85 1.770,41

TITOL 4TOTAL 01.01.03.01 42.724,68

OBRA PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓ01
CAPÍTOL OBRA CIVIL01
TITOL 3 TANCAMENTS PRIMARIS03
TITOL 4 COBERTES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 15113AXB m2 Coberta invertida transitable amb pendents de formigó cel·lular,
capa separadora, impermeabilització amb una membrana de
densitat superficial 1,15 kg/m2 i de gruix 1 mm d'una làmina
d'etilè propilè diè (EPDM), aïllament amb plaques de poliestirè
extruït de gruix 100 mm, doble capa separadora amb geotèxtil per
acabar amb un paviment de formigó. (P - 3)

85,50043,16 3.690,18

2 E5ZFU001 u Gàrgola amb reixeta, de PVC i D 25 mm, col.locada amb fixacions
mecàniques (P - 35)

2,00014,88 29,76

3 E8JAU010 m Coronament de paret de 32 a 45 cm de gruix, amb planxa
preformada d'alumini anoditzat d'1,2 mm de gruix, de 60 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 8 plecs, col·locada amb
fixacions mecàniques, inclosos els rastrells de fusta hidròfuga per
a subjecció i aliniació del coronament. (P - 68)

30,10013,78 414,78

4 E8JAU020 u Partida íntegra de formació de remats de la làmina
impermeabilitzant de coberta amb tancaments verticals, mur
cortina, barana, façana, etc. Inclosos tots els accessoris, peces i
segellats necessaris en tubs i conductes, per a evitar l'entrada
d'aigua en l'interior (P - 69)

1,000354,17 354,17
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TITOL 4TOTAL 01.01.03.02 4.488,89

OBRA PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓ01
CAPÍTOL OBRA CIVIL01
TITOL 3 DIVISIONS INTERIORS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E618569K m2 Paret de tancament a més de 3m d'alçada per a revestir de 20 cm
de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm,
llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb
morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, omplert tot
de formigó i armat amb murfor en totes les juntes horitzontals i
una barra del D12mm en tota l'alçada cada 20cm, incloses les
bastides i tots els mitjans auxiliars i formació de pilars cada 5 ml o
fracció i congreny superior de formigó 40x20cm armat amb
4D10mm i estreps del D8mm cada 20cm. (P - 37)

1.023,75033,85 34.653,94

2 E618565P m2 Paret de tancament per a revestir de 20 cm de gruix de bloc
foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, categoria I
segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt
1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari ancorat a forjat amb
barres del diàmetre 12mm cada 20cm i formació d'obertures en
forma obliqua segons detall plànols.  (P - 36)

25,08025,69 644,31

3 E6524A7P m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble
normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix
total de l'envà de 108 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm
d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques interiors tipus
estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix a tota l'alçada,
fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de
resistència tèrmica >= 1,081 m2K/W. Inclòs el tall de la última
placa en la seva part inferior 8cm per poder embotir el sòcol i que
quedi enrasat al parament.
 (P - 38)

1.116,90035,94 40.141,39

4 E6524ARF m2 Suplement per aconseguir RF-120 substituint placa standart per
placa FOC segueix descripció de l'envà ja comptat en partida
independent. (P - 40)

165,00017,54 2.894,10

5 E83E546A m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura
autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 78 mm,
muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm
d'amplaria, amb 2 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix i
aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica >=
1,081 m2K/W, fixada mecànicament inclosos els retranqueigs
dels pilars i caixons. Inclòs el tall de la última placa en la seva part
inferior 8cm per poder embotir el sòcol i que quedi enrasat al
parament. (P - 51)

1.484,75022,35 33.184,16

6 E6525D7R m2 Subministament i col·locació de tancament inclinat per sobre de
les parets límits dels boxes, vestidors, consergeria en contacte
amb el hall principal i sobre llinda metàl·lica, amb policarbonat de
4 cel·les incloent tots els remats perimetrals, segellats, juntes i
mitjans d'elevació i auxiliars (P - 41)

112,70050,63 5.706,00

7 E83E548T m2 Folrat de jàsseres del sostre principal amb plaques de guix
laminat format per estructura metàl·lica amb tub de 40x20mm
cada metre soldada a les jàsseres, amb un gruix total de
l'extradossat de 70 mm, muntants cada 100 cm de 40 mm
d'amplaria, amb 2 plaques tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix,
fixada mecànicament, inclosos els retranqueigs, les peces
especials, els mitjans d'elevació i la reposició de l'aïllament
ignífug que es desenganxi. (P - 52)

470,40031,77 14.944,61

8 E652X001 m2 Repercussió per substitució de placa de guix laminat tipus
estàndard (A) per placa hidròfuga (H) (P - 42)

140,0001,78 249,20
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9 1652UKIU m2 Subministrament i col·locació de reforços de fusta massissa de
45mm de gruix en l'interior de l'estructura de pladur per a poder
penjar qualsevol tipus de sanitari, moble, etc., inclosos tots els
remats i mitjans auxiliars (P - 4)

36,00015,97 574,92

10 E6524ANI u Formació de caixó en envà o trasdossat de pladur i/o paret de
bloc per a l'encastament dels extintors i Bies, segons indicacions
de la DF inclosos tots els materials necessaris i mitjans auxiliars.
(P - 39)

24,000135,34 3.248,16

11 E9VZ191K m Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada
amb morter mixt 1:2:10 (P - 81)

73,60011,80 868,48

TITOL 3TOTAL 01.01.04 137.109,27

OBRA PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓ01
CAPÍTOL OBRA CIVIL01
TITOL 3 ACABATS INTERIORS05
TITOL 4 PAVIMENTS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E7CEP277 m2 Placa d'espuma d'aglomerat de poliuretà de 300 kg/m3 de
densitat, de 25 mm de gruix, amb vel de protecció, col·locada
adherida tipus arkobel o equivalent. (P - 47)

1.664,00011,03 18.353,92

2 E93A14E6 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 5 cm de gruix, amb
morter de ciment 1:4 acabat lliscat i armat amb fibres, previ traçat
de canals d'electrificació d'aules i connexionat segons projecte. (P
- 71)

1.427,1207,61 10.860,38

3 E93A14E7 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 10 cm de gruix, amb
morter de ciment 1:4 acabat lliscat i armat amb fibres, previ traçat
de canals d'electrificació d'aules i connexionat segons projecte. (P
- 72)

97,08011,24 1.091,18

4 E93A14E8 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 12 cm de gruix, amb
morter de ciment 1:4 acabat lliscat i armat amb fibres, previ traçat
de canals d'electrificació d'aules i connexionat segons projecte. (P
- 73)

139,80012,70 1.775,46

5 E9C1141G m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu superior,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús
interior normal inclos el sòcol de terratzo llis de gra mitjà, preu alt,
de 8 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de
ciment 1:6 (P - 76)

1.566,92023,90 37.449,39

6 E9Z2A100 m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra (P -
82)

1.566,9206,76 10.592,38

7 E9DC1J3B m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit, grup
BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt,
de 60x60cm, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P
- 77)

97,08032,68 3.172,57

8 E0001501 m2 Treballs d'impermeabilització del terra dels sanitaris amb tela
asfàltica polimèrica, inclòs part proporcional de la zona dels
minvells i dues capes de geotextil de 300gr (una a la part inferior i
l'altre a la part superior de la impermeabilització). (P - 7)

46,08016,18 745,57

9 ECRPP566 m2 Recrescut de llosa per a la realizació de pendents de dutxes de
vestuaris mitjançant obra de fàbrica i formigó per a la col·locació
del paviment de gres, impermeabilitzacions i canals de desaigua,
inclos el subministrament i col·locació de paviment de gres
antilliscant classe 3, mitges canyes, canal empotrada d'acer
inoxidable i medis auxiliars. (P - 144)

7,20067,81 488,23

10 E9V2AB77 m Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, d'una peça model 73,60046,24 3.403,26
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italià, amb un cantell polit i abrillantat, col·locat a truc de maceta i
amb 2 tires davanteres buixardades, de 2 cm d'ample, col·locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 (P - 80)

11 E9JEH100 m2 Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm
d'amplària i 22 mm d'alçària, amb acabat tèxtil, instal·lat encastat
al paviment (P - 78)

22,800144,25 3.288,90

12 ECRPP575 m2 Recrescut de llosa amb formigó armat amb la formació de graons
per a la entrada al Tecnocampus mitjançant obra de fàbrica i
formigó per a la col·locació del paviment de peces tipus Breinco,
inclosos els medis auxiliars. (P - 145)

105,00041,53 4.360,65

13 E0001554 m2 Treballs d'impermeabilització del terra de l'entrada al
Tecnocampus amb tela asfàltica polimèrica, inclòs part
proporcional de la zona dels minvells i dues capes de geotextil de
300gr (una a la part inferior i l'altre a la part superior de la
impermeabilització). (P - 8)

45,00016,18 728,10

14 E9B3127K m2 Subministrament i col·locació de lloses amb peces prefabricades
de formigó tipus Vulcano de la casa Breinco de 60x40x8cm i
40x40x8cm col.locada amb morter de ciment, inclosos tots els
mitjans auxiliars a trencajunts. (P - 75)

193,50037,52 7.260,12

15 E9JEH501 ml Subministrament i col·locació de canal d'acer galvanitzada
d'instal·lacions empotrada al paviment incloses les tapes, els
remats i tots els mitjans auxiliars. (P - 79)

154,00021,42 3.298,68

TITOL 4TOTAL 01.01.05.01 106.868,79

OBRA PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓ01
CAPÍTOL OBRA CIVIL01
TITOL 3 ACABATS INTERIORS05
TITOL 4 CELS RASOS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E8445265 m2 Cel ras continu inclinat de plaques de guix laminat tipus estàndard
(A), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA),
entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats
cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats
al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una
alçària de cel ras de més de 4 m. inclosa la formació de de
cortiners, obertures per a lluernaris, lluminàries, inclinacions i tots
els mitjans d'elevació i auxiliars. (P - 59)

418,00026,50 11.077,00

2 E8445260 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A),
per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat
d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada
1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una
alçària de cel ras de més de 4 m. (P - 57)

48,40024,77 1.198,87

3 E8445261 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per
a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer
galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i
perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de
cel ras de més de 4 m. (P - 58)

112,40025,07 2.817,87

4 E8432217 m2 Cel ras de plaques de tauler de DM, amb acabat vinílic perforat
acústic, de 60x120 cm i 19 mm de gruix, amb classe d'absorció
acústica D segons UNE-EN-ISO 11654, muntat amb perfileria
vista d'acer galvanitzat i prelacat, sistema desmuntable, format
per perfils principals amb forma de omega, col·locat cada 1,2 m,
fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb
perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula, per a una
alçària de cel ras de 5 m com a màxim, inclos el subministrament i
col·locació de llana de roca superior d'alta densitat i placa

863,20035,97 31.049,30
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acústica tipus PKB2 formant un tancament acústic i tots els
mitjans d'elevació i auxiliars (P - 54)

5 E8435856 u Formació de lluernaris en cel ras de pladur de forma trapezoidal
segons plànols de projecte, inclosos tots els remats i caixons per
a il·luminació i tots els mitjans d'elevació i auxiliars. (P - 55)

3,000396,66 1.189,98

6 E8435867 m2 Cel ras de plàstic tensat segons indicacions del fabricant i DF
inclosos tots els mitjans auxiliars. (P - 56)

20,00069,08 1.381,60

7 E84ZG1D0 u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per
portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix
laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a màxim,
tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria
d'acer galvanitzat (P - 60)

50,00055,43 2.771,50

TITOL 4TOTAL 01.01.05.02 51.486,12

OBRA PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓ01
CAPÍTOL OBRA CIVIL01
TITOL 3 ACABATS INTERIORS05
TITOL 4 PINTURA03

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 - 63)

1.963,9503,70 7.266,62

2 E898J2B6 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura a l'esmalt amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 64)

336,2006,08 2.044,10

3 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal i inclinat de guix, amb pintura
fonoabsorbent plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat (P - 65)

1.049,2004,26 4.469,59

4 E89A3BB0 m2 Pintat de portes vidrieres de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una
capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i
dues d'acabat (P - 66)

171,83216,74 2.876,47

5 E89F5BJB m2 Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2´´ de diàmetre,
com a màxim (P - 67)

376,3104,48 1.685,87

TITOL 4TOTAL 01.01.05.03 18.342,65

OBRA PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓ01
CAPÍTOL OBRA CIVIL01
TITOL 3 ACABATS INTERIORS05
TITOL 4 APLACATS, ENRAJOLATS, FOLRATS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E865X001 m2 Revestiment de parament vertical amb tauler aglomerat de fibres
de fusta i resines sintètiques d'alta densitat, acabat amb laminat
HPL a les dues cares, tipus Lamicolor o equivalent, de 8mm de
gruix, col·locat adherit amb sikatak sobre enllatat de fusta de pi
tractat al autoclau amb sals de coure, amb llates de 25x50 mm,
col.locades cada 30 cm i fixades mecànicament al parament
inclou els caixons per a la col·locació d'extintors i bies i tots els
mitjans auxiliars. (P - 61)

593,50047,57 28.232,80

2 E8251225 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 alt, de 6 a 15 peces/m2 col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 50)

354,12021,91 7.758,77

3 EC14AB04 m2 Vidre imprès incolor trempat de 9 a 11 mm de gruix, col·locat amb
perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC (P - 140)

37,00065,08 2.407,96
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TITOL 4TOTAL 01.01.05.04 38.399,53

OBRA PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓ01
CAPÍTOL OBRA CIVIL01
TITOL 3 TANCAMENTS SECUNDARIS06
TITOL 4 FUSTERIA INTERIOR01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E0000001 u NOTA: tots els panys han de ser amastrejats amb 3 nivells
d'amastrejament segons DF i propietat (P - 6)

1,0000,00 0,00

2 EAQDUX02 u F01 - Fusteria interior d'una fulla batent per a una llum de pas de
80x213cm. Fulla de 40 mm de gruix, amb estructura interior
d'enllatat de fusta de Pi, amb llates de 30x30 mm, col.locades
cada 30 cm i fixades mecànicament i acabada exteriorment a les
dues cares amb tauler aglomerat de fibres de fusta i resines
sintètiques d'alta densitat DM hidrófug de 5mm de gruix , acabat a
la cara vista i als cantells amb laminat estratificat postformat HPL
de FORMICA, col.locat adherit sobre l'enllatat (inclós cantejats
laterals) i amb el perfil de la porta retallat per a garantir que la
porta un cop tancada quedi enrasada amb el parament. Bastiment
format per peces de fusta de Pi amb acabat DM per la part vista,
inclos guarnits necessaris amb tauler de DM hidrófug de 5mm
acabats a la cara vista i als cantells amb laminat estratificat
postformat HPL de FORMICA. Inclou: pany embutit (serie 2030),
cilindre (sistema TE-6 de perfil europeu), recarg per a
mestrejament de cilindres per grups i amb clau gran maestra, joc
de manetes d'acer inoxidable AISI 304 (tipus SENA) amb placa
quadrada de 180x180mm, i topall, tot de la casa TESA.
Element totalment acabat segons plànols de fusteria i col·locat. (P
- 89)

23,000385,70 8.871,10

3 EAQDUX08 u F02 - Fusteria interior per un buit d'obra de 160x233m, formada
per conjunt d'una fulla batent de100x233cm i tarja lateral batent
de 60x233cm. Fulla de 40 mm de gruix, amb estructura interior de
enllatat de fusta de Pi, amb llates de 30x30 mm, col.locades cada
30 cm i fixades mecànicament i acabada exteriorment a les dues
cares amb tauler aglomerat de fibres de fusta i resines sintètiques
d'alta densitat DM hidrófug de 5mm de gruix , acabat a la cara
vista i als cantells amb laminat estratificat postformat HPL de
FORMICA, col.locat adherit sobre l'enllatat (inclós cantejats
laterals) i amb el perfil de la porta retallat per a garantir que la
porta un cop tancada quedi enrasada amb el parament. Tarjes de
vidre formades per vidre laminar de seguretat de dues llunes
incolores de 4+4 mm de gruix, amb classificació de resistència a
l'impacte manual nivell A, unides amb butiral transparent, col·locat
amb llistó de vidre sobre fusta. Bastiment format per peces de
fusta de Pi amb acabat DM per la part vista, inclos guarnits
necessaris amb tauler de DM hidrófug de 5mm acabats a la cara
vista i als cantells amb laminat estratificat postformat HPL de
FORMICA. Inclou: pany embutit (serie 2030), cilindre (sistema
TE-6 de perfil europeu), recarg per a mestrejament de cilindres
per grups i amb clau gran maestra, joc de manetes d'acer
inoxidable AISI 304 (tipus SENA) amb placa quadrada de
180x180mm, i topall, tot de la casa TESA. 
Element totalment acabat segons plànols de fusteria i col·locat. (P
- 91)

7,000533,73 3.736,11

4 EAQDUX06 u F03 - Fusteria interior d'una fulla corredissa per a una llum de pas
de 90x213cm. Fulla de 40 mm de gruix, amb estructura interior de
enllatat de fusta de Pi, amb llates de 30x30 mm, col.locades cada
30 cm i fixades mecànicament i acabada exteriorment a les dues
cares amb tauler aglomerat de fibres de fusta i resines sintètiques
d'alta densitat DM hidrófug de 5mm de gruix , acabat a la cara
vista i als cantells amb laminat estratificat postformat HPL de

1,000462,69 462,69
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FORMICA col.locat adherit sobre l'enllatat (inclós cantejats
laterals). Bastiment per porta corredissa format per peces de fusta
de Pi amb acabat DM per la part vista, inclos guarnits necessaris
amb tauler de DM hidrófug de 5mm acabats a la cara vista i als
cantells amb laminat estratificat postformat HPL de FORMICA.
Inclou: pany embutit (serie 2030), cilindre (sistema TE-6 de perfil
europeu), recarg per a mestrejament de cilindres per grups i amb
clau gran maestra, joc de tiradors d'acer inoxidable AISI 304
(tipus SENA) amb placa quadrada de 180x180mm tot de la casa
TESA i guia per a porta corredera tipus KLEIN SLID-90.
Element totalment acabat segons plànols de fusteria i col·locat. (P
- 90)

5 E66AF208 u F04 - Formació de armari de fondària trapezoidal acabat amb
HPL i interior amb melamina blanca amb 4 estanteries subjectat
per estructura de pladur igual a les parets de tancament de l'aula
incloses les dues portes, ferratges, elements de penjar i tots els
mitjans auxiliars de mides aproximades 150x80x220cm i el mòdul
interior prefabricat. (P - 44)

3,000639,21 1.917,63

6 EAQDUX09 u F07 - Fusteria interior per un buit d'obra de 160x213m, formada
per conjunt d'una fulla batent de100x213cm i tarja lateral batent
de 60x213cm. Fulla de 40 mm de gruix, amb estructura interior de
enllatat de fusta de Pi, amb llates de 30x30 mm, col.locades cada
30 cm i fixades mecànicament i acabada exteriorment a les dues
cares amb tauler aglomerat de fibres de fusta i resines sintètiques
d'alta densitat DM hidrófug de 5mm de gruix , acabat a la cara
vista i als cantells amb laminat estratificat postformat HPL de
FORMICA, col.locat adherit sobre l'enllatat (inclós cantejats
laterals) i amb el perfil de la porta retallat per a garantir que la
porta un cop tancada quedi enrasada amb el parament. Tarjes de
vidre formades per vidre laminar de seguretat de dues llunes
incolores de 4+4 mm de gruix, amb classificació de resistència a
l'impacte manual nivell A, unides amb butiral transparent, col·locat
amb llistó de vidre sobre fusta. Bastiment format per peces de
fusta de Pi amb acabat DM per la part vista, inclos guarnits
necessaris amb tauler de DM hidrófug de 5mm acabats a la cara
vista i als cantells amb laminat estratificat postformat HPL de
FORMICA. Inclou: pany embutit (serie 2030), cilindre (sistema
TE-6 de perfil europeu), recarg per a mestrejament de cilindres
per grups i amb clau gran maestra, joc de manetes d'acer
inoxidable AISI 304 (tipus SENA) amb placa quadrada de
180x180mm, i topall, tot de la casa TESA. 
Element totalment acabat segons plànols de fusteria i col·locat. (P
- 92)

2,000415,09 830,18

7 E66AF200 u Mòdul de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral
fix, de 90 cm d'amplària i, 205 cm d'alçada total amb els fixes
laterals inclosos, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm
de gruix i acabat de color a dues cares, amb ferramenta d'acer
inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb
indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb
elements de fixació (P - 43)

14,000203,07 2.842,98

TITOL 4TOTAL 01.01.06.01 18.660,69

OBRA PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓ01
CAPÍTOL OBRA CIVIL01
TITOL 3 TANCAMENTS SECUNDARIS06
TITOL 4 ELEMENTS D'ENFOSQUIMENT02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EAVTX001 u Cortina tipus ENROLLABLE ESTANDAR de VEROSOL amb
accionament motoritzat tipus Sonfy i amb teixit metal·litzat de
TREVIRA CS libre de PVC tipus 812 de factor d'obertura 5%
(color gris 998), col·locada amb fixacions mecàniques de mides

16,000183,40 2.934,40
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120x360cm amb guies perimetrals. (P - 97)

2 EAVZ0AL0 u Motor per a persiana, cortina o tendal enrotllable de fins a 45 kg
de massa, per a un eix de 60 mm de diàmetre, col·locat (P - 98)

16,00078,63 1.258,08

TITOL 4TOTAL 01.01.06.02 4.192,48

OBRA PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓ01
CAPÍTOL OBRA CIVIL01
TITOL 3 TANCAMENTS SECUNDARIS06
TITOL 4 MANYERIA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EB14A012 m Barana d'acer per pintar amb muntants cada 100cm i alçada
120cm en funció de línia de vida per a estructura de religa per
instal·lacions, incloses les soldadures una mà d'imprimació i dues
d'acabat amb esmalt. (P - 102)

24,00024,50 588,00

2 EB14A042 m Passamà d'acer inoxidable mate de diàmetre 40mm connectat a
l'obra amb pipetes per la part inferior de tub inclosos tots els
mitjans auxiliars. (P - 103)

26,00045,43 1.181,18

3 E86BAJL9 m2 Folrat de parament vertical amb pannell compost de doble làmina
d'alumini i nucli mineral amb acabat exterior aniditzat, acabat
lacat color estàndard, treballat al taller, col·locat amb fixacions
mecàniques sobre perfileria d'acer galvanitzat amb muntants
cada 60 cm (P - 62)

8,00040,25 322,00

4 E4475217 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a
l'obra amb fixacions mecàniques (P - 31)

1.100,0002,03 2.233,00

TITOL 4TOTAL 01.01.06.03 4.324,18

OBRA PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓ01
CAPÍTOL OBRA CIVIL01
TITOL 3 TANCAMENTS SECUNDARIS06
TITOL 4 PORTES TALLAFOC04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EASAX012 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dos fulles batents, per a
una llum de pas de 80+80x210 cm, preu superior amb tanca
antipànic, col·locada. Inclou pany embutit (sèrie 2030), cilindre
(sistema TE-6 de perfil europeu), recarg per a mestrejament de
cilindres per grups i amb clau gran maestra, joc de manetes
d'acer inoxidable AISI 304 (tipus Sena) amb placa quadrada de
180x180mm i topall de la casa Tesa. (P - 93)

1,000479,19 479,19

2 EASAX017 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, d'una fulla batents, per a una
llum de pas de 80x210 cm, preu superior amb tanca antipànic,
col·locada. Inclou pany embutit (sèrie 2030), cilindre (sistema
TE-6 de perfil europeu), recarg per a mestrejament de cilindres
per grups i amb clau gran maestra, joc de manetes d'acer
inoxidable AISI 304 (tipus Sena) amb placa quadrada de
180x180mm i topall de la casa Tesa. (P - 94)

2,000291,84 583,68

3 EAMWX001 u Tancaporta aeri tipus CT2500 de TESA, sense retenció, acabat
platejat, col·locat. (P - 88)

1,00059,27 59,27

4 EAWS1B30 u Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents,
amb caixa, amb polsador de desbloqueig, força de retenció de
1100 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa
ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a
la paret (P - 99)

2,00046,65 93,30
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TITOL 4TOTAL 01.01.06.04 1.215,44

OBRA PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓ01
CAPÍTOL OBRA CIVIL01
TITOL 3 TANCAMENTS SECUNDARIS06
TITOL 4 FUSTERIA ALUMINI05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EAF7E923 u A03 - Tancament d'alumini lacat color a definir per la DF amb
trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base,
amb quatre fulles batents amb obertura de 180º cada una, per a
un buit d'obra aproximat de 350x300 cm, elaborada amb perfils
de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, inclòs el vidre 6+6/14/5+5 amb
càmara d'aire 10% aire i 90% argó cumplint les següents
condicions com a mínim: U: 1,1, Transmitància lluminosa 50%,
factor solar menor a 35 i baix emisiu. (P - 84)

2,0002.260,02 4.520,04

2 EAF7E985 u A05 - Tancament d'alumini lacat color a definir per la DF amb
trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base,
amb una fulla batent i fixe vidriera lateral per a un buit d'obra
aproximat de 215x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, inclòs el vidre 6+6/14/5+5 amb càmara
d'aire 10% aire i 90% argó cumplint les següents condicions com
a mínim: U: 1,1, Transmitància lluminosa 50%, factor solar menor
a 35 i baix emisiu. Inclosa la obertura amb pany elèctric i sensor
d'obertura de porta connectat a l'alarma. (P - 87)

1,000869,42 869,42

3 EAF7E955 u Formació de marc d'alumini de mides 150x100cm amb vidre retro
il·luminat amb vidre mate de 5+5mm col·locat en paret. (P - 85)

7,000227,30 1.591,10

4 EAF7E974 u Formació de marc d'acer inoxidable de mides 400x450cm amb
perfil U 100x40mm i tub estructural vertical 60x30x5mm en
laterals i vidre 6+6mm amb doble capa de butil. (P - 86)

1,0001.984,82 1.984,82

TITOL 4TOTAL 01.01.06.05 8.965,38

OBRA PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓ01
CAPÍTOL OBRA CIVIL01
TITOL 3 EQUIPAMENT FIX07

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 - 269)

1,0008.451,27 8.451,27

2 EC1KX001 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat
mecànicament sobre el parament. Article: ref. N806061057 de la
serie Miralls Nk de NOKEN (P - 142)

17,280126,68 2.189,03

3 EQZ1PEN u Penjador de roba d'acer inoxidable col·locat verticalment amb
fixacions mecàniques segons indicacions de la DF (P - 318)

16,0009,78 156,48

4 EB92U200 m2 Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, col·locat (P - 105) 34,500127,33 4.392,89

TITOL 3TOTAL 01.01.07 15.189,67

OBRA PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓ01
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CAPÍTOL OBRA CIVIL01
TITOL 3 PARTIDES ALÇADES08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E0114001 u Partida d'abonament íntegre per a la neteja complementaria final
de l´edifici, inclouent el fregat de totes les superficies, neteja final
dels fronts de fusta tractada, alicatats, vidres, etc. deixant tot el
edifici en perfecte estat, sense que presenti restes d´obra
realitzada. (P - 16)

1,000595,20 595,20

TITOL 3TOTAL 01.01.08 595,20

OBRA PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓ01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS02
TITOL 3 SANEJAMENT01
TITOL 4 SANEJAMENT FECAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E1KB10A ut Connexionat a la instal·lació existent de sanejament , incloent els
treballs i materials necessaris per realitzar aquestes tasques
segons especificacions tècniques i deixar la instal·lació
completament acabada. (P - 18)

1,000123,24 123,24

2 EDEA10CA m Canonada de PVC-U tipus B, segons UNE-EN 1329-1, de 50 mm
de diàmetre nominal amb unions encolades o mitjançant juntes
d'estanquitat, amb pp d'accessoris i elements de subjecció amb
brides isofòniques. Completament instal·lada. Marca/model: o
equivalent (P - 155)

66,0003,57 235,62

3 EDEA10HA m Canonada de PVC-U tipus B, segons UNE-EN 1329-1, de 110
mm de diàmetre nominal amb unions encolades o mitjançant
juntes d'estanquitat, amb pp d'accessoris i elements de subjecció
amb brides isofòniques. Completament instal·lada. Marca/model:
o equivalent (P - 156)

56,0006,54 366,24

4 EDEA10IA m Canonada de PVC-U tipus B, segons UNE-EN 1329-1, de 110
mm de diàmetre nominal amb unions encolades o mitjançant
juntes d'estanquitat, amb pp d'accessoris i elements de subjecció
amb brides isofòniques. Completament instal·lada. Marca/model:
o equivalent (P - 157)

51,0007,40 377,40

5 EJLA20BE ut Instal·lació de sanejament per a connexionat i desguàs de lavabo
, format per part proporcional de canonada de PVC-U tipus B
s/UNE EN 1329-1, accessoris i suports des de l'aparell sanitari
fins a baixant, col·lector o pericó previst en projecte.
Completament instal·lat segons plànols, memòria, bases de càlcul
i especificacions tècniques del projecte. (P - 254)

14,00012,99 181,86

6 EJLA20AB ut Instal·lació de sanejament per a connexionat i desguàs de vàter ,
format per part proporcional de canonada de PVC-U tipus B
s/UNE EN 1329-1, accessoris i suports des de l'aparell sanitari
fins a baixant, col·lector o pericó previst en projecte.
Completament instal·lat segons plànols, memòria, bases de càlcul
i especificacions tècniques del projecte. (P - 251)

16,00022,19 355,04

7 EJLA20BA ut Instal·lació de sanejament per a connexionat i desguàs de dutxa ,
format per part proporcional de canonada de PVC-U tipus B
s/UNE EN 1329-1, accessoris i suports des de l'aparell sanitari
fins a baixant, col·lector o pericó previst en projecte.
Completament instal·lat segons plànols, memòria, bases de càlcul
i especificacions tècniques del projecte. (P - 252)

8,00012,99 103,92

8 EJLA20BB ut Instal·lació de sanejament per a connexionat i desguàs d'aigüera,
format per part proporcional de canonada de PVC-U tipus B
s/UNE EN 1329-1, accessoris i suports des de l'aparell sanitari
fins a baixant, col·lector o pericó previst en projecte.
Completament instal·lat segons plànols, memòria, bases de càlcul

11,00012,99 142,89
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i especificacions tècniques del projecte. (P - 253)

9 EJLA20AA ut Instal·lació de sanejament per a connexionat i desguàs de
abocador , format per part proporcional de canonada de PVC-U
tipus B s/UNE EN 1329-1, accessoris i suports des de l'aparell
sanitari fins a baixant, col·lector o pericó previst en projecte.
Completament instal·lat segons plànols, memòria, bases de càlcul
i especificacions tècniques del projecte. (P - 250)

1,00022,19 22,19

10 EBIE02A m Desguassos per a unitats climatitzador a base de tub de PVC-U
rígid de 50 mm, sifó, accessoris i conduït a baixant pluvial més
pròxim. Completament instal·lat. (P - 114)

6,00010,59 63,54

11 EBIE02B m Desguassos per a unitats fan-coil a base de tub de polipropilè
rígid de 32 mm, sifó, accessoris i conduït a baixant pluvial més
pròxim. Completament instal·lat. (P - 115)

12,0003,91 46,92

12 EXSAN01 ut Forat en forjat per a pas de tub de PVC, de fins a 60 cm de
diàmetre, incloent segellat. Completament instal·lat. (P - 420)

33,00010,43 344,19

13 EXSAN02 ut Forat en forjat per a pas de tub de PVC, de 60 a 150 cm de
diàmetre, incloent segellat. Completament instal·lat. (P - 421)

17,00014,09 239,53

14 EJJA10BA ut Vàlvula d'aireació de sanejament terciari , construïda en
polipropilè, amb tapa de remat, diafragma de ventilació intern per
evitar sifonament, reixa de protecció i junta elàstica per unir per
pressió a canonada de 75/90/110 mm de diàmetre.
Completament instal·lada. Marca/model: JIMTEN (P - 248)

6,00013,51 81,06

15 EJDA10E ut Bunera sifònica de PVC, registrable, instal·lada en cobertes de
superficie circular, amb sortida d'evacuació de 110 mm de
diàmetre, connectat a xarxa de desguàs. Completament
instal·lada. Marca/model: JIMTEN o equivalent (P - 247)

2,00011,42 22,84

16 EJLA20D ut Instal·lació de sanejament per a connexionat i desguàs de
buneres, format per part proporcional de canonada de PVC,
accessoris i suports des de l'aparell sanitari fins a baixant,
col·lector o pericó previst en projecte. Completament instal·lat
segons plànols, memòria, bases de càlcul i especificacions
tècniques del projecte. (P - 249)

2,00015,22 30,44

TITOL 4TOTAL 01.02.01.01 2.736,92

OBRA PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓ01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS02
TITOL 3 LAMPISTERIA02
TITOL 4 ESCOMESA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E1KB11D ut Escomesa a la xarxa pública de subministrament de aigua
sanitaria , amb canonada de PEAD50 de diàmetre, incloent els
treballs de ma d'obra i material necessari per realitzar aquestes
tasques, com són: permisos i drets d'escomesa, excavació de
rases i instal·lació de materials (pericons, canonada
d'alimentació, vàlvules, etc.), segons normes i criteris de la
companyia subministradora. (P - 19)

1,0001.218,67 1.218,67

2 E1KB13C ut Pericó i elements de connexió a la xarxa de la companyia
subministradora d'aigua, per a un ramal de connexió de servei de
40 mm de diàmetre, incloent pericó de fàbrica de maó amb tapa
de registre de foneria impermeabilitzat amb lliscat interior i
desguàs sifònic en la base, amb ancoratges i elements de
subjecció en el cas d'instal·lació suspesa, passamurs, tram de
canonada d'alimentació amb brida PN16 d'acer galvanitzat per a
connexió a ramal de companyia. Completament instal·lat segons
especificacions tècniques de la companyia subministradora. (P -
20)

1,000144,76 144,76
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3 EDFA01AC m Canonada de polietilè tipus PE-100 (alta densitat), segons norma
UNE-EN 12201-2, sèrie 5 (PN 16 bar) de 50 mm diàmetre
nominal, amb pp d'accessoris i elements de subjecció.
Completament instal·lada. (P - 158)

10,0005,99 59,90

4 E1BA10BA m3 Excavació de rases per a xarxa de canonades (aigua sanitaria ) i
pericons per mitjans mecànics en qualsevol tipus de terreny,
incloent formació de solera de formigó, reblert i compactat,
protecció de juntes amb argollat de maó, reposició de terres,
trasllat de terres sobrants a abocador autorizat, sense limitació de
distància, treballs auxiliars, ma d'obra i material necessari. (P -
17)

5,0009,09 45,45

5 EDLD20EA ut Vàlvula de comporta de cargol estacionari, amb unió brides
incorporades, de 40 mm de diàmetre, PN-16 , amb joc
d'accessoris. Completament instal·lada. Marca/model: BYAR o
equivalent (P - 183)

1,00013,31 13,31

6 E1MB20CA ut Armari per a registre comptadors construït en obra , de
dimensions mínimes interiors de 1300x600x500 mm, equipat amb
portes, pany, fixació i suport. Inclosa construcció de fornícula amb
les feines d'obra civil necessàries. Completament instal·lat. (P -
26)

1,000200,17 200,17

7 EDPC10CC ut Filtre autonetejable tipus Y, equipat amb malla d'acer inoxidable i
bany de plata, per a un grau de filtració de 25 a 50 micres, capçal
i connexionat de 40 mm de diàmetre per a un cabal de 16.
Completament instal·lat. Marca/model: JUDO-POLYTHERM /
PROFI o equivalent (P - 187)

1,000266,66 266,66

8 EFLB11DA ut Comptador electrònic per a escomesa d'aigua sanitària,
homologat segons normativa vigent, amb un calibre nominal de
32 mm, per una presió de servei de 10 bar, amb equip de lectura
format per caixa estanca IP.55 amb placa de bornes, connexió
tipus Jack, connector telefònic i cables de connexió.
Completament instal·lat. Marca/model: CONTAZARA o equivalent
(P - 207)

1,000549,77 549,77

9 EDLC10EA ut Vàlvula de retenció de disc, per a instal·lacions de aigua sanitària,
amb muntatge entre brides, de 40 mm de diàmetre, PN-16, amb
joc d'accessoris. Completament instal·lada. Marca/model: RUBER
CHECK o equivalent (P - 182)

1,00049,40 49,40

10 EDLI10BA ut Aixeta de prova i buidat de llautó, per a muntatge roscat, de 15
mm de diàmetre, PN-16 , amb comandament d'accionament
manual per palanca i joc d'accessoris. Completament instal·lada.
(P - 184)

1,0004,97 4,97

11 EFIA01A ut Manòmetre de glicerina, graduat de 0-1600 kPa, diàmetre
d'esfera de 100 mm, amb aixeta de buidat i llira, per a pressió de
líquids. Completament  instal·lat. (P - 205)

1,00017,91 17,91

12 EFAA20EA ut Conjunt de tren de reducció intercalat en canonada de 40 mm de
diàmetre amb vàlvules de bola en by-pass, vàlvula reductora per
a una pressió de 800 a 450 kPa i un cabal màxim de 5 l/s, amb
vàlvula de seguretat i manòmetres amb aixeta de buidat i lira.
Completament instal·lat. Marca/model: GESTRA o equivalent (P -
192)

1,000234,18 234,18

13 EDLB10FA ut Vàlvula de bola de llautó, per a muntatge roscat, de 40 mm de
diàmetre, PN-16, amb comandament d'accionament manual per
palanca, amb ràcord roscat esquerra-dreta per a desmuntatge i
accessoris d'unió a canonada de polipropilè . Completament
instal·lada. Marca/model: BV / IPROBALL o equivalent (P - 179)

4,00021,80 87,20

TITOL 4TOTAL 01.02.02.02 2.892,35

OBRA PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓ01
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CAPÍTOL INSTAL·LACIONS02
TITOL 3 LAMPISTERIA02
TITOL 4 PRODUCCIÓ ACS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EXBES1 ud Bescanviador de 55 kW amb regulació termostàtica per producció
instantànea d'aigua calenta amb sistema district heating,en acer
inoxidable. Connexió DN20 amb vàlvula de 3 vies hidràulica.
Instal·lació mural, circulant 1022 l/h amb 0,8 m.c.a. al primari i
1357 l/h amb 0,8 m.c.a al secundari. Dimensions 463x306x190
mm. Pes 9 kg. Marca/model: DANFOSS / AKVA LUX II TIPO 2 o
equivalent. (P - 396)

2,000966,55 1.933,10

2 EDLB10DB ut Vàlvula de bola de llautó, per a muntatge roscat, de 25 mm de
diàmetre, PN-16, amb comandament d'accionament manual per
palanca, amb ràcord roscat esquerra-dreta per a desmuntatge i
accessoris d'unió a canonada de polipropilè . Completament
instal·lada. Marca/model: BV / IPROBALL o equivalent (P - 177)

8,00010,85 86,80

TITOL 4TOTAL 01.02.02.03 2.019,90

OBRA PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓ01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS02
TITOL 3 LAMPISTERIA02
TITOL 4 DISTRIBUCIÓ04
TITOL 4 AIGUA FREDA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EDGA10BBBA m Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO
15874-2, sèrie 3,2 (PN 16 bar) de 20 mm de diàmetro nominal,
amnb pp d'accessoris d'unió amb soldadura o amb maniguets
electrosoldables, segons UNE-EN ISO 15874-3 i elements de
subjecció. Completament inst·lalada. Marca/model: ITALSAN
NIRON o equivalent (P - 167)

165,0004,98 821,70

2 EDGA10BBCA m Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO
15874-2, sèrie 3,2 (PN 16 bar) de 25 mm de diàmetro nominal,
amnb pp d'accessoris d'unió amb soldadura o amb maniguets
electrosoldables, segons UNE-EN ISO 15874-3 i elements de
subjecció. Completament inst·lalada. Marca/model: ITALSAN
NIRON o equivalent (P - 168)

25,0005,77 144,25

3 EDGA10BBDA m Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO
15874-2, sèrie 3,2 (PN 16 bar) de 32 mm de diàmetro nominal,
amnb pp d'accessoris d'unió amb soldadura o amb maniguets
electrosoldables, segons UNE-EN ISO 15874-3 i elements de
subjecció. Completament inst·lalada. Marca/model: ITALSAN
NIRON o equivalent (P - 169)

85,0006,81 578,85

4 EDGA10BBEA m Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO
15874-2, sèrie 3,2 (PN 16 bar) de 40 mm de diàmetro nominal,
amnb pp d'accessoris d'unió amb soldadura o amb maniguets
electrosoldables, segons UNE-EN ISO 15874-3 i elements de
subjecció. Completament inst·lalada. Marca/model: ITALSAN
NIRON o equivalent (P - 170)

36,0009,50 342,00

5 EDGA10BBFA m Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO
15874-2, sèrie 3,2 (PN 16 bar) de 50 mm de diàmetro nominal,
amnb pp d'accessoris d'unió amb soldadura o amb maniguets
electrosoldables, segons UNE-EN ISO 15874-3 i elements de
subjecció. Completament inst·lalada. Marca/model: ITALSAN
NIRON o equivalent (P - 171)

32,0006,78 216,96

6 EDGA10BBGA m Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO
15874-2, sèrie 3,2 (PN 16 bar) de 63 mm de diàmetro nominal,
amnb pp d'accessoris d'unió amb soldadura o amb maniguets

53,00014,61 774,33
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electrosoldables, segons UNE-EN ISO 15874-3 i elements de
subjecció. Completament inst·lalada. Marca/model: ITALSAN
NIRON o equivalent (P - 172)

7 EDGA10BBHA m Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO
15874-2, sèrie 3,2 (PN 16 bar) de 75 mm de diàmetro nominal,
amnb pp d'accessoris d'unió amb soldadura o amb maniguets
electrosoldables, segons UNE-EN ISO 15874-3 i elements de
subjecció. Completament inst·lalada. Marca/model: ITALSAN
NIRON o equivalent (P - 173)

10,00017,92 179,20

8 EHBD10GAA m Aïllament exterior per a canonades AFS/polipropilè de 20 mm de
diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica
de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 10 mm de
gruix o gruix equivalent i reacció al foc BL-S3,d0, amb barrera de
vapor, incloent p.p. d'accessoris i vàlvules. Completament
instal·lat i senyalitzat segons normes DIN/UNE. Marca/model:
K-FLEX / ST o equivalent (P - 236)

165,0003,28 541,20

9 EHBD10IAA m Aïllament exterior per a canonades AFS/polipropilè de 25 mm de
diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica
de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 10 mm de
gruix o gruix equivalent i reacció al foc BL-S3,d0, amb barrera de
vapor, incloent p.p. d'accessoris i vàlvules. Completament
instal·lat i senyalitzat segons normes DIN/UNE. Marca/model:
K-FLEX / ST o equivalent (P - 237)

25,0003,41 85,25

10 EHBD10KAA m Aïllament exterior per a canonades AFS/polipropilè de 32 mm de
diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica
de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 10 mm de
gruix o gruix equivalent i reacció al foc BL-S3,d0, amb barrera de
vapor, incloent p.p. d'accessoris i vàlvules. Completament
instal·lat i senyalitzat segons normes DIN/UNE. Marca/model:
K-FLEX / ST o equivalent (P - 238)

85,0005,32 452,20

11 EHBD10MAA m Aïllament exterior per a canonades AFS/polipropilè de 40 mm de
diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica
de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 10 mm de
gruix o gruix equivalent i reacció al foc BL-S3,d0, amb barrera de
vapor, incloent p.p. d'accessoris i vàlvules. Completament
instal·lat i senyalitzat segons normes DIN/UNE. Marca/model:
K-FLEX / ST o equivalent (P - 239)

36,0005,61 201,96

12 EHBD10PAA m Aïllament exterior per a canonades AFS/polipropilè de 50 mm de
diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica
de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 10 mm de
gruix o gruix equivalent i reacció al foc BL-S3,d0, amb barrera de
vapor, incloent p.p. d'accessoris i vàlvules. Completament
instal·lat i senyalitzat segons normes DIN/UNE. Marca/model:
K-FLEX / ST o equivalent (P - 240)

32,0005,94 190,08

13 EHBD10SAA m Aïllament exterior per a canonades AFS/polipropilè de 64 mm de
diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica
de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 10 mm de
gruix o gruix equivalent i reacció al foc BL-S3,d0, amb barrera de
vapor, incloent p.p. d'accessoris i vàlvules. Completament
instal·lat i senyalitzat segons normes DIN/UNE. Marca/model:
K-FLEX / ST o equivalent (P - 241)

53,0008,23 436,19

14 EHBD10TAA m Aïllament exterior per a canonades AFS/polipropilè de 76 mm de
diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica
de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 10 mm de
gruix o gruix equivalent i reacció al foc BL-S3,d0, amb barrera de
vapor, incloent p.p. d'accessoris i vàlvules. Completament
instal·lat i senyalitzat segons normes DIN/UNE. Marca/model:
K-FLEX / ST o equivalent (P - 242)

10,0008,45 84,50

15 EDLB10BA ut Vàlvula de bola de llautó, per a muntatge roscat, de 15 mm de
diàmetre, PN-16, amb comandament d'accionament manual per
palanca, amb ràcord roscat esquerra-dreta per a desmuntatge i

7,0006,24 43,68
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accessoris d'unió a canonada de polipropilè . Completament
instal·lada. Marca/model: BV / IPROBALL o equivalent (P - 176)

16 EDLB10EB ut Vàlvula de bola de llautó, per a muntatge roscat, de 32 mm de
diàmetre, PN-16, amb comandament d'accionament manual per
palanca, amb ràcord roscat esquerra-dreta per a desmuntatge i
accessoris d'unió a canonada de polipropilè . Completament
instal·lada. Marca/model: BV / IPROBALL o equivalent (P - 178)

4,00015,45 61,80

17 EDLB10FAC ut Vàlvula de bola de llautó, per a muntatge roscat, de 40 mm de
diàmetre, PN-16, amb comandament d'accionament manual per
palanca, amb ràcord roscat esquerra-dreta per a desmuntatge i
accessoris d'unió a canonada de polipropilè . Completament
instal·lada. Marca/model: BV / IPROBALL o equivalent (P - 181)

2,00021,80 43,60

18 EDLB10GB ut Vàlvula de bola de llautó, per a muntatge roscat, de 50 mm de
diàmetre, PN-16, amb comandament d'accionament manual per
palanca, amb ràcord roscat esquerra-dreta per a desmuntatge i
accessoris d'unió a canonada de polipropilè . Completament
instal·lada. Marca/model: BV / IPROBALL o equivalent (P - 180)

2,00030,59 61,18

19 EDLA10BAB ut Vàlvula de papallona, per a muntatge entre brides, de 65 mm de
diàmetre, PN-16 , amb comandament d'accionament manual per
palanca i joc d'accessoris. Completament instal·lada.
Marca/model: IPROSA / GOLD o equivalent (P - 175)

1,00048,47 48,47

TITOL 4TOTAL 01.02.02.04.01 5.307,40

OBRA PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓ01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS02
TITOL 3 LAMPISTERIA02
TITOL 4 DISTRIBUCIÓ04
TITOL 4 AIGUA CALENTA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EDGA10BBBA m Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO
15874-2, sèrie 3,2 (PN 16 bar) de 20 mm de diàmetro nominal,
amnb pp d'accessoris d'unió amb soldadura o amb maniguets
electrosoldables, segons UNE-EN ISO 15874-3 i elements de
subjecció. Completament inst·lalada. Marca/model: ITALSAN
NIRON o equivalent (P - 167)

40,0004,98 199,20

2 EDGA10BBCA m Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO
15874-2, sèrie 3,2 (PN 16 bar) de 25 mm de diàmetro nominal,
amnb pp d'accessoris d'unió amb soldadura o amb maniguets
electrosoldables, segons UNE-EN ISO 15874-3 i elements de
subjecció. Completament inst·lalada. Marca/model: ITALSAN
NIRON o equivalent (P - 168)

10,0005,77 57,70

3 EDGA10BBDA m Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO
15874-2, sèrie 3,2 (PN 16 bar) de 32 mm de diàmetro nominal,
amnb pp d'accessoris d'unió amb soldadura o amb maniguets
electrosoldables, segons UNE-EN ISO 15874-3 i elements de
subjecció. Completament inst·lalada. Marca/model: ITALSAN
NIRON o equivalent (P - 169)

20,0006,81 136,20

4 EHBC10GDA m Aïllament exterior per canonades de ACS/polipropilè de 20 mm de
diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica
de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 30 mm de
gruix o gruix equivalent i reacció al foc BL-S3,d0, incloent pp
d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i senyalitzat
segons normes DIN/UNE. Marca/model: K-FLEX / ST o
equivalent (P - 231)

40,0004,84 193,60

5 EHBC10IDA m Aïllament exterior per canonades de polipropilè de 25 mm de
diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica
de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 30 mm de
gruix o gruix equivalent i reacció al foc BL-S3,d0, incloent pp

10,0005,19 51,90
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d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i senyalitzat
segons normes DIN/UNE. Marca/model: K-FLEX / ST o
equivalent (P - 232)

6 EHBC10KDA m Aïllament exterior per canonades de polipropilè de 32 mm de
diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica
de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 30 mm de
gruix o gruix equivalent i reacció al foc BL-S3,d0, incloent pp
d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i senyalitzat
segons normes DIN/UNE. Marca/model: K-FLEX / ST o
equivalent (P - 233)

20,0007,44 148,80

7 EDLB10DB ut Vàlvula de bola de llautó, per a muntatge roscat, de 25 mm de
diàmetre, PN-16, amb comandament d'accionament manual per
palanca, amb ràcord roscat esquerra-dreta per a desmuntatge i
accessoris d'unió a canonada de polipropilè . Completament
instal·lada. Marca/model: BV / IPROBALL o equivalent (P - 177)

4,00010,85 43,40

TITOL 4TOTAL 01.02.02.04.02 830,80

OBRA PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓ01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS02
TITOL 3 LAMPISTERIA02
TITOL 4 APARELL SANITARIS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EKAC10AB ut Lavabo de porcellana vitrificada blanc, tipus mural de 600x460,
amb desguàs cromat de 32 mm amb tap , amb enllaços,
ancoratges i fixacions. Completament instal·lat. Marca/model:
ROCA/DAMA SENSO o equivalent (P - 255)

14,00066,17 926,38

2 EKBC10BDA ut Aixeta temporitzada per a lavabo, amb canella fixa, airejador
economitzador, desguàs amb tap , enllaços d'alimentació flexibles
i claus de regulació visibles, per entrades de DN15 mm.
Completament instal·lada. Marca/model: PRESTO o equivalent (P
- 256)

14,00052,07 728,98

3 EKCA21DB ut Vàter suspès de porcellana vitrificada, compost per tassa per a
cisterna encastada, tanc alt o fluxòmetre, seient i tapa lacats, amb
elements de fixació connectats a xarxa d'evacuació.
Completament instal·lat. Marca/model: ROCA / DAMA SENSO o
equivalent (P - 258)

16,000194,65 3.114,40

4 EKCD21A ut Fluxor amb bastidor de muntatge per a vàter suspès, per a
muntatge encastat o adossat, amb polsador inoxidable mate,
platines de subjecció i connexions regulables a xarxa
d'alimentació i evacuació. Completament instal·lada.
Marca/model: ROCA DUPLO o equivalent (P - 257)

16,000199,42 3.190,72

5 EKGC30A ut Mesclador temporitzador exterior per a dutxa, cromat, amb
ràcords de connexió a xarxa, connector en T per a flexo de
teledutxa i desguàs connectat a vàlvula depressora per a buidat
automàtic després de la utilització, i conjunt de dutxa compost per
teledutxa, barra lliscant i flexo. Completament instal·lat.
Marca/model: PRESTO o equivalent (P - 259)

8,000133,06 1.064,48

6 EKLA01AA ut Aigüera d'acer inoxidable d'una sola pica per a damuntera, de 40
mm de diàmetre, amb sobreeixidor i preparada per acoblar aixeta
monobloc. Completament instal·lat. Marca/model: ROCA
REDONDO o equivalent (P - 260)

9,00075,91 683,19

7 EKLA02AA ut Aigüera d'acer inoxidable de dues piques per encimera, de 40mm
de diàmetre, amb sobreeixidor i preparat per acoblar aixeta
monobloc. Completament instal·lat. Marca/model: ROCA DUO o
equivalent (P - 261)

1,00089,99 89,99

8 EKPB10BA ut Aixeta temporitzada per aigüera cromada, amb canella tubular
giratòria, airejador, claus de regulació visibles i enllaços

11,00040,31 443,41
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d'alimentació flexibles per entrades de DN 15 mm. Marca/model:
PRESTO o equivalent (P - 263)

9 EKMA10A ut Abocador de porcellana vitrificada, color blanc, amb connexió
d'unió i complements tipus reixa d'acer inoxidable amb coixinet,
reixeta de desguàs de porcellana i joc de fixació. Completament
instal·lat. Marca/model: ROCA o equivalent . (P - 262)

1,00052,64 52,64

10 EKPC10BA ut Aixeta mural cromada per a abocador , amb canella tubular
giratòria i airejador, amb racors de connexió per a entrades de DN
15 mm. Completament instal·lada. Marca/model: PRESTO o
equivalent (P - 264)

1,00051,20 51,20

TITOL 4TOTAL 01.02.02.05 10.345,39

OBRA PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓ01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS02
TITOL 3 ELECTRICITAT03
TITOL 4 INTAL·LACIÓ D'ENLLAÇ06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ESAA11AA ut Caixa general de protecció de material aïllant autoextinguible
IP.43 IK.08, segons norma RU 1403 C, muntada amb bases de
ganivetes tamany 1 , 250 A, incloent borns d'entrada i sortida,
cablejat i pericó de derivació segons normes Companyia
Subministradora. Completament instal·lada. Referència:
sumbministrament baixa tensió . Marca/model: CLAVED o
equivalent (P - 357)

1,000161,30 161,30

2 ERBB20B m Safata llisa de material aïllant i no propagador de la flama i
ad'acord amb la norma UNE-EN 50.085-1 de dimensions 60x100
mm amb tapa de tanca registrable IP3x IK10 i part proporcional
d'accessoris i suports. Completament instal·lada. (P - 327)

10,00013,75 137,50

3 EQAH10IA m Conductor de coure de 1x50 mm² de secció, designació RZ1
0,6/1 kV (UNE 21123-4), lliure d'halògens, no propagador de
l'incendi (UNE-EN 50266), amb baixa emisió de gasos tòxics i
corrosius (UNE-EN 50267-2-1) i baixa opacitat de fums (UNE-EN
50268-1), amb part proporcional de terminals i accessoris.
Completament Instal·lat. Marca/model: GENERAL CABLE /
EXZHELLENT-XXI (AS) o equivalent . (P - 299)

10,0008,88 88,80

4 EQAH10KA m Conductor de coure de 1x95 mm² de secció, designació RZ1
0,6/1 kV (UNE 21123-4), lliure d'halògens, no propagador de
l'incendi (UNE-EN 50266), amb baixa emisió de gasos tòxics i
corrosius (UNE-EN 50267-2-1) i baixa opacitat de fums (UNE-EN
50268-1), amb part proporcional de terminals i accessoris.
Completament Instal·lat. Marca/model: GENERAL CABLE /
EXZHELLENT-XXI (AS) o equivalent . (P - 300)

40,00015,65 626,00

5 ESAB11EQA1 ut Conjunt de protecció i amidament format per un armari doble
aïllament, precintable per la Companyia Subministradora, capaç
per allotjar en el seu interior un mòdul de comptatge normalitzat
tipus TMF10 per a 87 kW destinat a local comercial. Inclosa
platina de coure, regletes de comprovació amb emissor
d'impulsos, etc. Completament instal·lat. (P - 358)

1,0001.306,15 1.306,15

TITOL 4TOTAL 01.02.03.06 2.319,75

OBRA PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓ01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS02
TITOL 3 ELECTRICITAT03
TITOL 4 GRUP ELECTROGEN07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
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1 ESBB30C1 ut Ampliació del Quadre de distribució secundari de socorrs de
l'edifici amb una sortida nova per alimentar el quadre principal de
socorrs, format per plaques suports i tapes, allotjant en el seu
interior el mecanisme de comandament i protecció dibuixats en
l'esquema corresponent. Amb tots els seus elements i accessoris
per al seu connexionat. Completament instal·lat. Marca/model:
SCHNEIDER o equivalent. (P - 365)

1,000241,34 241,34

2 ERBA12D m Safata perforada d'acer laminat galvanitzat per immersió en
calent segons UNE-EN ISO 1461, dimensions 100x75x0,8 mm
amb tapa de tanca amb ressort segons UNE-EN 50085-1 i part
proporcional de separadors, unions, accessoris i suports.
Completament instal·lada. (P - 324)

40,00010,19 407,60

3 EQFA40AC m Conductor de coure nu recuït de 35 mm² de secció nominal i una
resistència elèctrica a 20°C no superior a 0,524 Ohm/km, per a
posada a terra de safata metàl·lica i incloent part proporcional de
tirantets de connexió i brides d'acer galvanitzat en calent.
Completament instal·lat. (P - 309)

40,0003,72 148,80

4 EQAJ10FA m Conductor de coure de 1x16 mm² de secció, tensió nominal 0,6 /
1 kV resistent al foc (UNE-EN 50362 o UNE-EN 50200) amb
aïllament i coberta no propagadors de l'incendi (UNE-EN 50266) i
sense emissió de fums ni gasos tòxics i corrosius (UNE-EN
50267-2-1) amb part proporcional de terminals i accessoris.
Garantirà el funcionament actiu dels equips durant 90 min i a
temperatures de 800° C. Completament instal·lat. Marca/model:
PRYSMIAN / AFUMEX FIRS 1000V (AS+)o equivalent (P - 308)

40,0003,31 132,40

5 EQAJ103A m Conductor de coure de 4x16 mm² de secció, tensió nominal 0,6 /
1 kV resistent al foc (UNE-EN 50362 o UNE-EN 50200) amb
aïllament i coberta no propagadors de l'incendi (UNE-EN 50266) i
sense emissió de fums ni gasos tòxics i corrosius (UNE-EN
50267-2-1) amb part proporcional de terminals i accessoris.
Garantirà el funcionament actiu dels equips durant 90 min i a
temperatures de 800° C. Completament instal·lat. Marca/model:
PRYSMIAN / AFUMEX FIRS 1000V (AS+)o equivalent (P - 306)

40,00010,50 420,00

TITOL 4TOTAL 01.02.03.07 1.350,14

OBRA PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓ01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS02
TITOL 3 ELECTRICITAT03
TITOL 4 SAI08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ESDA13GAA1A ut S.A.I. trifàsic monobloc VFI doble conversió, format per:
- Un ondulador estàtic electrònic de 10 kVA de potència.
Rectificador-carregador d'IGBT, amb THDI<3%.. Inversor estàtic
(PWM). By-pass estàtic. By-pass de manteniment. Sistema de
control a microprocessador.
- Una bateria d'acumuladors de plom estanc/hermètic per a una
autonomia de 10 minuts a plena càrrega, ubicada en armari
adossat a l'ondulador.
- Ondulador-Inversor d'IGBT 
- Connexió LAN integrada.
Completament instal·lat. Marca/model: SCHNEIDER o equivalent
(P - 367)

1,0003.223,42 3.223,42

2 ERBA12D m Safata perforada d'acer laminat galvanitzat per immersió en
calent segons UNE-EN ISO 1461, dimensions 100x75x0,8 mm
amb tapa de tanca amb ressort segons UNE-EN 50085-1 i part
proporcional de separadors, unions, accessoris i suports.
Completament instal·lada. (P - 324)

15,00010,19 152,85

3 EQFA40AC m Conductor de coure nu recuït de 35 mm² de secció nominal i una
resistència elèctrica a 20°C no superior a 0,524 Ohm/km, per a

15,0003,72 55,80
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posada a terra de safata metàl·lica i incloent part proporcional de
tirantets de connexió i brides d'acer galvanitzat en calent.
Completament instal·lat. (P - 309)

4 EQAH10ARA m Conductor de coure de 5x16 mm² de secció, designació RZ1
0,6/1 kV (UNE 21123-4), lliure d'halògens, no propagador de
l'incendi (UNE-EN 50266), amb baixa emisió de gasos tòxics i
corrosius (UNE-EN 50267-2-1) i baixa opacitat de fums (UNE-EN
50268-1), amb part proporcional de terminals i accessoris.
Completament Instal·lat. Marca/model: PRYSMIAN / AFUMEX
1000 V (AS)o equivalent . (P - 305)

15,0009,73 145,95

5 EQLB30E ut Cablejat i connexionat des de subestació fins a cadascun dels
elements de control de la instal·lació de SAI , a base de tub
plàstic amb conductor de coure s/UNE 05Z1-k (les instal·lacions
que passin per l'exterior de l'edifici seran de construcció estanca).
Completament instal·lat. Segons plànols i esquemes. (P - 317)

1,00084,06 84,06

TITOL 4TOTAL 01.02.03.08 3.662,08

OBRA PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓ01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS02
TITOL 3 ELECTRICITAT03
TITOL 4 QUADRE GENERAL DE BAIXA TENSIÓ09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ESBA05A1 ut Quadre de distribució principal, format per armari/s metàl·lic/s
combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre
estructura de perfil perforat; porta frontal amb pany, plafons de
tancament, plaques suports i tapes, albergant en el seu interior,
els mecanismes de comandament i protecció grafiats en
l'esquema corresponent . Acabat amb pintura epoxy-poliester. IP
31 . Amb tots el seus elements i accessoris per al seu
connexionat. Completament instal·lat. Referència: QUADRE
GENERAL DE BAIXA TENSIÓ . Marca/model: SCHNEIDER
PRISMA PLUS G o equivalent . (P - 363)

1,0006.683,16 6.683,16

2 ESBA05C1 ut Quadre de distribució principal, format per armari/s metàl·lic/s
combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre
estructura de perfil perforat; porta frontal amb pany, plafons de
tancament, plaques suports i tapes, albergant en el seu interior,
els mecanismes de comandament i protecció grafiats en
l'esquema corresponent . Acabat amb pintura epoxy-poliester. IP
43 . Amb tots el seus elements i accessoris per al seu
connexionat. Completament instal·lat. Referència: QUADRE
GENERAL SAI . Marca/model: SCHNEIDER PRISMA PLUS G o
equivalent. (P - 364)

1,0001.968,19 1.968,19

3 ERBA11J m Safata perforada d'acer laminat galvanitzat per immersió en
calent segons UNE-EN ISO 1461, dimensions 300x75x1,2 mm
amb tapa de tanca amb ressort segons UNE-EN 50085-1 i part
proporcional d'unions, accessoris i suports. Completament
instal·lada. (P - 323)

90,00020,80 1.872,00

4 EQFA40AC m Conductor de coure nu recuït de 35 mm² de secció nominal i una
resistència elèctrica a 20°C no superior a 0,524 Ohm/km, per a
posada a terra de safata metàl·lica i incloent part proporcional de
tirantets de connexió i brides d'acer galvanitzat en calent.
Completament instal·lat. (P - 309)

90,0003,72 334,80

5 EQAH10IA m Conductor de coure de 1x50 mm² de secció, designació RZ1
0,6/1 kV (UNE 21123-4), lliure d'halògens, no propagador de
l'incendi (UNE-EN 50266), amb baixa emisió de gasos tòxics i
corrosius (UNE-EN 50267-2-1) i baixa opacitat de fums (UNE-EN
50268-1), amb part proporcional de terminals i accessoris.
Completament Instal·lat. Marca/model: GENERAL CABLE /
EXZHELLENT-XXI (AS) o equivalent . (P - 299)

90,0008,88 799,20
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6 EQAH10KA m Conductor de coure de 1x95 mm² de secció, designació RZ1
0,6/1 kV (UNE 21123-4), lliure d'halògens, no propagador de
l'incendi (UNE-EN 50266), amb baixa emisió de gasos tòxics i
corrosius (UNE-EN 50267-2-1) i baixa opacitat de fums (UNE-EN
50268-1), amb part proporcional de terminals i accessoris.
Completament Instal·lat. Marca/model: GENERAL CABLE /
EXZHELLENT-XXI (AS) o equivalent . (P - 300)

360,00015,65 5.634,00

7 EQLB30C ut Cablejat i connexionat des de subestació fins a cadascun dels
elements de control de la instal·lació de QGBT , a base de tub
plàstic amb conductor de coure s/UNE 05Z1-k (les instal·lacions
que passin per l'exterior de l'edifici seran de construcció estanca).
Completament instal·lat. Segons plànols i esquemes. (P - 315)

1,000270,89 270,89

TITOL 4TOTAL 01.02.03.09 17.562,24

OBRA PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓ01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS02
TITOL 3 ELECTRICITAT03
TITOL 4 COMPENSACIÓ ENERGIA REACTIVA0A

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ESCA30KA ut Bateria automàtica modular de condensadors, amb filtre
sintonitzat antiarmònics, unitat pilot i auxiliars, que comprenen:
- Esglaons trifàsics de condensadors sobredimensionats en
tensió A 470 v,connectats en triangle.
- Regulador electrònic de potència reactiva amb protecció
antipenduleig, protecció contra manca de tensió, senyalització de
funcionament, comandaments manual i automàtic i indicació cos
fi.
- Contactors.
- Resistències de descàrrega ràpida i lenta.
- Fusibles ACR.
- Transformador auxiliar (quan sigui necessari).
- Regletes de borns, fusibles de maniobra, cablejat i accessoris.
- Joc de cables de comandament per a connexió entre bateries.
- Inductàncies antiarmònics sintonitzades.
Completament instal·lada.
Característiques:
- Tensió: 400 V.
- Freqüència: 50 Hz.
- Potència: 50 kVAr.
- Primer esglaó: 12,5 kVAr
- Nº de passos: 4
- Seqüència de connexió: 4x12,5
Marca/model: SCHNEIDER VARSET LV o equivalent (P - 366)

1,0004.615,78 4.615,78

2 ERBA11D m Safata perforada d'acer laminat galvanitzat per immersió en
calent segons UNE-EN ISO 1461, dimensions 100x75x0,8 mm
amb tapa de tanca amb ressort segons UNE-EN 50085-1 i part
proporcional d'unions, accessoris i suports. Completament
instal·lada. (P - 322)

10,00010,19 101,90

3 EQFA40AC m Conductor de coure nu recuït de 35 mm² de secció nominal i una
resistència elèctrica a 20°C no superior a 0,524 Ohm/km, per a
posada a terra de safata metàl·lica i incloent part proporcional de
tirantets de connexió i brides d'acer galvanitzat en calent.
Completament instal·lat. (P - 309)

10,0003,72 37,20

4 EQAH10AFA m Conductor de coure de 4x50 mm² de secció, designació RZ1
0,6/1 kV (UNE 21123-4), lliure d'halògens, no propagador de
l'incendi (UNE-EN 50266), amb baixa emisió de gasos tòxics i
corrosius (UNE-EN 50267-2-1) i baixa opacitat de fums (UNE-EN
50268-1), amb part proporcional de terminals i accessoris.
Completament Instal·lat. Marca/model: PRYSMIAN / AFUMEX
1000 V (AS)o equivalent . (P - 304)

10,00023,01 230,10
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5 EQAH10GA m Conductor de coure de 1x25 mm² de secció, designació RZ1
0,6/1 kV (UNE 21123-4), lliure d'halògens, no propagador de
l'incendi (UNE-EN 50266), amb baixa emisió de gasos tòxics i
corrosius (UNE-EN 50267-2-1) i baixa opacitat de fums (UNE-EN
50268-1), amb part proporcional de terminals i accessoris.
Completament Instal·lat. Marca/model: PRYSMIAN / AFUMEX
1000 V (AS)o equivalent . (P - 297)

10,0003,31 33,10

TITOL 4TOTAL 01.02.03.0A 5.018,08

OBRA PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓ01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS02
TITOL 3 ELECTRICITAT03
TITOL 4 LÍNIES GENERALS0B

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ERBA12J m Safata perforada d'acer laminat galvanitzat per immersió en
calent segons UNE-EN ISO 1461, dimensions 300x75x1,2 mm
amb tapa de tanca amb ressort segons UNE-EN 50085-1 i part
proporcional de separadors, unions, accessoris i suports.
Completament instal·lada. (P - 325)

60,00020,80 1.248,00

2 ERBA12K m Safata perforada d'acer laminat galvanitzat per immersió en
calent segons UNE-EN ISO 1461, dimensions 400x75x1,5 mm
amb tapa de tanca amb ressort segons UNE-EN 50085-1 i part
proporcional de separadors, unions, accessoris i suports.
Completament instal·lada. (P - 326)

70,00025,85 1.809,50

3 EQFA40AC m Conductor de coure nu recuït de 35 mm² de secció nominal i una
resistència elèctrica a 20°C no superior a 0,524 Ohm/km, per a
posada a terra de safata metàl·lica i incloent part proporcional de
tirantets de connexió i brides d'acer galvanitzat en calent.
Completament instal·lat. (P - 309)

130,0003,72 483,60

4 EQAH10EA m Conductor de coure de 1x10 mm² de secció, designació RZ1
0,6/1 kV (UNE 21123-4), lliure d'halògens, no propagador de
l'incendi (UNE-EN 50266), amb baixa emisió de gasos tòxics i
corrosius (UNE-EN 50267-2-1) i baixa opacitat de fums (UNE-EN
50268-1), amb part proporcional de terminals i accessoris.
Completament Instal·lat. Marca/model: PRYSMIAN / AFUMEX
1000 V (AS)o equivalent . (P - 295)

265,0001,61 426,65

5 EQAH10FA m Conductor de coure de 1x16 mm² de secció, designació RZ1
0,6/1 kV (UNE 21123-4), lliure d'halògens, no propagador de
l'incendi (UNE-EN 50266), amb baixa emisió de gasos tòxics i
corrosius (UNE-EN 50267-2-1) i baixa opacitat de fums (UNE-EN
50268-1), amb part proporcional de terminals i accessoris.
Completament Instal·lat. Marca/model: PRYSMIAN / AFUMEX
1000 V (AS)o equivalent . (P - 296)

315,0002,40 756,00

6 EQAH10HA m Conductor de coure de 1x35 mm² de secció, designació RZ1
0,6/1 kV (UNE 21123-4), lliure d'halògens, no propagador de
l'incendi (UNE-EN 50266), amb baixa emisió de gasos tòxics i
corrosius (UNE-EN 50267-2-1) i baixa opacitat de fums (UNE-EN
50268-1), amb part proporcional de terminals i accessoris.
Completament Instal·lat. Marca/model: PRYSMIAN / AFUMEX
1000 V (AS)o equivalent . (P - 298)

25,0004,36 109,00

7 EQAH10ABA m Conductor de coure de 4x10 mm² de secció, designació RZ1
0,6/1 kV (UNE 21123-4), lliure d'halògens, no propagador de
l'incendi (UNE-EN 50266), amb baixa emisió de gasos tòxics i
corrosius (UNE-EN 50267-2-1) i baixa opacitat de fums (UNE-EN
50268-1), amb part proporcional de terminals i accessoris.
Completament Instal·lat. Marca/model: PRYSMIAN / AFUMEX
1000 V (AS)o equivalent . (P - 301)

265,0005,07 1.343,55

8 EQAH10ACA m Conductor de coure de 4x16 mm² de secció, designació RZ1 315,0007,53 2.371,95
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0,6/1 kV (UNE 21123-4), lliure d'halògens, no propagador de
l'incendi (UNE-EN 50266), amb baixa emisió de gasos tòxics i
corrosius (UNE-EN 50267-2-1) i baixa opacitat de fums (UNE-EN
50268-1), amb part proporcional de terminals i accessoris.
Completament Instal·lat. Marca/model: PRYSMIAN / AFUMEX
1000 V (AS)o equivalent . (P - 302)

9 EQAH10AEA m Conductor de coure de 4x35 mm² de secció, designació RZ1
0,6/1 kV (UNE 21123-4), lliure d'halògens, no propagador de
l'incendi (UNE-EN 50266), amb baixa emisió de gasos tòxics i
corrosius (UNE-EN 50267-2-1) i baixa opacitat de fums (UNE-EN
50268-1), amb part proporcional de terminals i accessoris.
Completament Instal·lat. Marca/model: PRYSMIAN / AFUMEX
1000 V (AS)o equivalent . (P - 303)

25,00016,28 407,00

10 EQAJ10FA m Conductor de coure de 1x16 mm² de secció, tensió nominal 0,6 /
1 kV resistent al foc (UNE-EN 50362 o UNE-EN 50200) amb
aïllament i coberta no propagadors de l'incendi (UNE-EN 50266) i
sense emissió de fums ni gasos tòxics i corrosius (UNE-EN
50267-2-1) amb part proporcional de terminals i accessoris.
Garantirà el funcionament actiu dels equips durant 90 min i a
temperatures de 800° C. Completament instal·lat. Marca/model:
PRYSMIAN / AFUMEX FIRS 1000V (AS+)o equivalent (P - 308)

490,0003,31 1.621,90

11 EQAJ103A m Conductor de coure de 4x16 mm² de secció, tensió nominal 0,6 /
1 kV resistent al foc (UNE-EN 50362 o UNE-EN 50200) amb
aïllament i coberta no propagadors de l'incendi (UNE-EN 50266) i
sense emissió de fums ni gasos tòxics i corrosius (UNE-EN
50267-2-1) amb part proporcional de terminals i accessoris.
Garantirà el funcionament actiu dels equips durant 90 min i a
temperatures de 800° C. Completament instal·lat. Marca/model:
PRYSMIAN / AFUMEX FIRS 1000V (AS+)o equivalent (P - 306)

455,00010,50 4.777,50

12 EQAJ105A m Conductor de coure de 4x35 mm² de secció, tensió nominal 0,6 /
1 kV resistent al foc (UNE-EN 50362 o UNE-EN 50200) amb
aïllament i coberta no propagadors de l'incendi (UNE-EN 50266) i
sense emissió de fums ni gasos tòxics i corrosius (UNE-EN
50267-2-1) amb part proporcional de terminals i accessoris.
Garantirà el funcionament actiu dels equips durant 90 min i a
temperatures de 800° C. Completament instal·lat. Marca/model:
PRYSMIAN / AFUMEX FIRS 1000V (AS+)o equivalent (P - 307)

35,00020,41 714,35

TITOL 4TOTAL 01.02.03.0B 16.069,00

OBRA PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓ01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS02
TITOL 3 ELECTRICITAT03
TITOL 4 QUADRES ELÈCTRICS SECUNDARIS0C

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ESBB30A ut Quadre de distribució secundari, format per armari/s metàl·lic/s
combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre
estructura de perfil perforat; porta frontal amb pany, plafons de
tancament, plaques suports i tapes, allotjant en el seu interior els
mecanismes de comandament i protecció dibuixats en l'esquema
corresponent. Acabat amb pintura epoxy-poliester. IP 43 . Amb
tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat.
Completament instal·lat. Referència: Q.S. AULES (QS-AUx) .
Marca/model: SCHNEIDER / PRISMA PLUS G o equivalent. (P -
359)

6,0002.150,82 12.904,92

2 ESBB30D ut Quadre de distribució secundari, format per armari/s metàl·lic/s
combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre
estructura de perfil perforat; porta frontal amb pany, plafons de
tancament, plaques suports i tapes, allotjant en el seu interior els
mecanismes de comandament i protecció dibuixats en l'esquema
corresponent. Acabat amb pintura epoxy-poliester. IP 43 . Amb

1,0002.239,39 2.239,39
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tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat.
Completament instal·lat. Referència: Q.S. ESFORÇOS (QS-AUE)
. Marca/model: SCHNEIDER / PRISMA PLUS G o equivalent. (P -
360)

3 ESBB30E ut Quadre de distribució secundari, format per armari/s metàl·lic/s
combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre
estructura de perfil perforat; porta frontal amb pany, plafons de
tancament, plaques suports i tapes, allotjant en el seu interior els
mecanismes de comandament i protecció dibuixats en l'esquema
corresponent. Acabat amb pintura epoxy-poliester. IP 43 . Amb
tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat.
Completament instal·lat. Referència: Q.S. SERVEIS COMUNS
(QS-SC) . Marca/model: SCHNEIDER / PRISMA PLUS G o
equivalent. (P - 361)

1,0002.981,00 2.981,00

4 ESBB30F ut Quadre de distribució secundari, format per armari/s metàl·lic/s
combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre
estructura de perfil perforat; porta frontal amb pany, plafons de
tancament, plaques suports i tapes, allotjant en el seu interior els
mecanismes de comandament i protecció dibuixats en l'esquema
corresponent. Acabat amb pintura epoxy-poliester. IP 43 . Amb
tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat.
Completament instal·lat. Referència: Q.S. CLIMATITZACIÓ
(QS-CLIM). Marca/model: SCHNEIDER / PRISMA PLUS G o
equivalent. (P - 362)

1,0005.940,37 5.940,37

5 EQLB30D ut Cablejat i connexionat des de subestació fins a cadascun dels
elements de control de la instal·lació de quadres secundaris , a
base de tub plàstic amb conductor de coure s/UNE 05Z1-k (les
instal·lacions que passin per l'exterior de l'edifici seran de
construcció estanca). Completament instal·lat. Segons plànols i
esquemes. (P - 316)

1,000163,47 163,47

TITOL 4TOTAL 01.02.03.0C 24.229,15

OBRA PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓ01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS02
TITOL 3 ELECTRICITAT03
TITOL 4 INSTAL·LACIÓ INTERIOR0D

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ERDK75 ut Punt de llum (simple, commutat, de creuament, des de quadre
directe o amb polsador) incloent cables i canalització a lluminaria i
a mecanisme d'accionament i part proporcional de línia des de
quadre de zona. 

Característiques:
Derivació a punt de llum i a mecanisme: cable de coure 07Z1-K ,
tub de material aïllant flexible / rígid no propagador de la flama i
d'acord amb la norma UNE-EN 50086-1, protecció superficial fixa
i dimensionat segons ITC-BT-21. 
Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques /
roscades.
Línia des de quadre: cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata de
reixa de varilles d'acer zincat bicromatat, segons UNE-EN 61537,
amb conductor de terra de coure nu de 16 mm2 , accessoris i
suports.

Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema
unifilar del projecte. Completament instal·lat (P - 319)

275,00019,23 5.288,25

2 EREK75 ut Punt de llum enllumenat d'emergència, incloent cables i
canalització a lluminaria i part proporcional de linia des de quadre
de zona i de linia de control des de telecomandament. 
Característiques:
Derivació a punt de llum: Cable de coure 07Z1-K , tub de material

82,00020,07 1.645,74
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aïllant flexible / rígid no propagador de la flama i d'acord amb la
norma UNE-EN 50086-1, protecció superficial fixa i dimensionat
segons ITC-BT-21. 
Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques /
roscades.
Linia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata de
varilles d'acer zincat bicromatat, amb conductor de terra de coure
nu de 16 mm2 , accessoris i suports.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema
unifilar del projecte. Completament instal·lat. (P - 320)

3 ERFK75 ut Alimentació a presa de corrent simple/múltiple incloent cables i
canalització a mecanisme i part proporcional de linia des de
quadre de zona. 
Característiques:
Derivació a mecanisme: Cable de coure 07Z1-K, tub de material
aïllant flexible / rígid no propagador de la flama i d'acord amb la
norma UNE-EN 50086-1, protecció superficial fixa i dimensionat
segons ITC-BT-21. 
Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques /
roscades.
Linia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata de
varilles d'acer zincat bicromatat, amb conductor de terra de coure
nu de 16 mm², accessoris i suports.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema
unifilar del projecte. Completament instal·lat (P - 321)

590,00020,56 12.130,40

4 ERJK85EC ut Alimentació a compressor incloent cables i canalització a receptor
des de quadre de zona.
Característiques:
Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, tub de
material aïllant flexible/rígid no propagador de la flama i d'acord
amb la norma UNE_EN 50086-1, protecció superficial fixa i
dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP.55 amb tapa
caragolada i entrades elàstiques/roscades i pp de safata de
varetes d'acer zincat bicromatat, amb conductor de terra de coure
nu de 16 mm², accessoris i suportacions.
Configuració del cable: 4x2,5+T
Completament instal·lat. (P - 350)

1,00080,43 80,43

5 ERJK85AB ut Alimentació a ventiladors incloent cables i canalització a receptor
des de quadre de zona.
Característiques:
Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, tub de
material aïllant flexible/rígid no propagador de la flama i d'acord
amb la norma UNE_EN 50086-1, protecció superficial fixa i
dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP.55 amb tapa
caragolada i entrades elàstiques/roscades i pp de safata de
varetes d'acer zincat bicromatat, amb conductor de terra de coure
nu de 16 mm², accessoris i suportacions.
Configuració del cable: 3x4+T
Completament instal·lat. (P - 349)

2,00035,75 71,50

6 EXCD10A1 ut Sistema de xarxa equipotencial en banys vestuaris mitjançant el
connexionat de cadascuna de les parts metàl·liques d'aixetes,
desguassos, reixes, etc., amb conductors de 4 mm² de secció
amb aïllament no propagador de l'incendi i sense emissió de fums
ni gasos tòxics i corrosius de 750 V, inclòs tub flexible per a les
connexions, caixes de pas, etc. Completament instal·lat. (P - 400)

4,00057,56 230,24

7 ERJL70FA ut Alimentació a CL01-VI / CL01-VR / CL02-VI / CL02-VR / CL03-VI /
CL03-VR/CL04-VI / CL04-VR / CL05-VI / CL05-VR / CL06-VI /
CL06-VR , incloent cables i canalització a receptor i part
proporcional de línia des de quadre de zona.
Caracteristiques:
Derivació a receptor: Cable de coure, tub de material aïllant rígid
no propagador de la flama i d’acord amb la norma UNE-EN
50086-1, protecció superficial fixa i dimensionat segons

12,00074,73 896,76
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ITC-BT-21. Caixes aïllants IP-55 amb tapa caragolada i entrades
elàstiques / roscades.
Linia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata
metàl·lica perforada no propagador de la flama i d’acord amb la
norma UNE-EN 50085-1 amb tapa, accessoris i suportacions.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema
unifilar del projecte. Completament instal·lat. (P - 354)

8 ERJL70EC ut Alimentació a equip autonom AT02, incloent cables i canalització
a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona.
Caracteristiques:
Derivació a receptor: Cable de coure, tub de material aïllant rígid
no propagador de la flama i d’acord amb la norma UNE-EN
50086-1, protecció superficial fixa i dimensionat segons
ITC-BT-21. Caixes aïllants IP-55 amb tapa caragolada i entrades
elàstiques / roscades.
Linia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata
metàl·lica perforada no propagador de la flama i d’acord amb la
norma UNE-EN 50085-1 amb tapa, accessoris i suportacions.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema
unifilar del projecte. Completament instal·lat. (P - 352)

1,00092,74 92,74

9 ERJL70EE ut Alimentació a equip autònom AT01, incloent cables i canalització
a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona.
Caracteristiques:
Derivació a receptor: Cable de coure, tub de material aïllant rígid
no propagador de la flama i d’acord amb la norma UNE-EN
50086-1, protecció superficial fixa i dimensionat segons
ITC-BT-21. Caixes aïllants IP-55 amb tapa caragolada i entrades
elàstiques / roscades.
Linia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata
metàl·lica perforada no propagador de la flama i d’acord amb la
norma UNE-EN 50085-1 amb tapa, accessoris i suportacions.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema
unifilar del projecte. Completament instal·lat. (P - 353)

1,00055,53 55,53

10 EQLB111 ut Cablejat i connexionat elèctric des de unitat autònoma exterior
fins a la unitat autònoma interior a base de tub de material aïllant
rígid i cable unipolar 07Z1-K. Completament instal·lat. (P - 312)

2,00053,97 107,94

11 EQLB141 ut Cablejat i connexionat elèctric des de caixa de derivació en
habitació fins a la unitat evaporadora a base de tub de material
aïllant rígid i cable unipolar 07Z1-K. Completament instal·lat. (P -
314)

2,0008,71 17,42

12 EQLB091 ut Cablejat i connexionat elèctric des de la unitat autònoma interior
al termostat comandament a distancia, a base de tub de material
aïllant rígid i cable unipolar 07Z1-K. Completament instal·lat. (P -
311)

2,0008,71 17,42

13 EQLB112 ut Cablejat i connexionat elèctric des de caixa de derivació en
habitació fins a la unitat fan-coil a base de tub de material aïllant
rígid i cable unipolar 07Z1-K. Completament instal·lat. (P - 313)

5,0007,86 39,30

14 EQLB13 ut Cablejat i connexionat elèctric des de la unitat fan-coil al termostat
ambient i comandament de tres velocitats i vàlvula de 3 vies, a
base de tub de material aïllant rígid i cable unipolar 07Z1-K.
Completament instal·lat. (P - 294)

5,0007,86 39,30

15 EQLB02B ut Connexionat de control incloent conductor de coure s/UNE
05Z1-K sota tub de material aïllant flexible/rígid de protecció 7 ó 9,
des de subestació de zona fins a punt de control, d'acord amb les
condicions senyalades a la memòria, plànols i especificacions
tècniques. Secció conductor: 1,5 mm². Completament instal·lat.
(P - 310)

220,00023,71 5.216,20

TITOL 4TOTAL 01.02.03.0D 25.929,17
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OBRA PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓ01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS02
TITOL 3 ELECTRICITAT03
TITOL 4 MECANISMES0E

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ETAA10FA ut Interruptor 10 A 250 V, encastable amb tecla, marc embellidor i
caixa. Completament instal·lat. Marca/model: SCHNEIDER / o
equivalent (P - 372)

39,0005,83 227,37

2 ETAA10AA ut Commutador 10 A 250 V, encastable amb tecla, marc embellidor i
caixa. Completament instal·lat. Marca/model: SCHNEIDER / o
equivalent (P - 371)

4,0006,48 25,92

3 ETBA10FA1 ut Detector de presència 6 A 250 V, amb temporització i umbral de
nivell lumínic regulable, de superficie, accessoris i fixacions.
Completament instal·lat. Marca/model: ORBIS ECOMAT o
equivalent (P - 376)

22,00044,81 985,82

4 ETBA30CB ut Interruptor 10/16 A 250 V, de superficie estanc amb tecla, caixa
amb marc embellidor, accessoris i fixacions. Completament
instal·lat. Marca/model: SCHNEIDER IP55 o equivalent (P - 375)

4,0006,82 27,28

5 ETAB10CBB ut Presa de corrent simple 2P+T lateral 10/16 A 250 V tipus schuko,
encastable amb marc embellidor i caixa. Completament
instal·lada. Marca/model: SCHNEIDER / o equivalent (P - 374)

20,0005,51 110,20

6 ETAB10BBB ut Presa de corrent doble 2P+T lateral 10/16 A 250 V tipus schuko,
encastable amb marc embellidor i caixa. Completament
instal·lada. Marca/model: SCHNEIDER / o equivalent (P - 373)

10,0008,88 88,80

7 ETBB30BAB ut Presa de corrent simple 2P+T lateral 10/16 A 250 V tipus schuko,
de superficie estanca, amb tapa abatible, marc embellidor i caixa,
accessoris i fixacions. Completament instal·lada. Marca/model:
SCHNEIDER IP55 o equivalent (P - 379)

4,00010,28 41,12

8 ETBB30AAB ut Presa de corrent doble 2P+T lateral 10/16 A 250 V tipus schuko,
de superficie estanca, amb tapa abatible, marc embellidor i caixa,
accessoris i fixacions. Completament instal·lada. Marca/model:
SCHNEIDER IP 55 o equivalent (P - 378)

4,00015,47 61,88

9 ETBB35BB ut Presa de corrent 3P+N+T 16 A 400 V tipus industrial, de
superficie estanca, amb tapa abatible, marc embellidor i caixa,
accessoris i fixacions. Completament instal·lada. Marca/model:
SCHNEIDER o equivalent (P - 377)

2,00010,87 21,74

10 ETCB10AAA ut Presa de corrent doble 2P+T lateral, 10/16 A 250 V per
instal·lació en canal, amb marc embellidor i caixa. Completament
instal·lada. Marca/model: SCHNEIDER (blanc) o equivalent (P -
380)

60,00014,13 847,80

11 ETCB10AAB ut Presa de corrent doble 2P+T lateral, 10/16 A 250 V per
instal·lació en canal, amb marc embellidor i caixa. Completament
instal·lada. Marca/model: SCHNEIDER (vermell) o equivalent (P -
381)

10,00014,13 141,30

12 ETEB10AAA ut Presa de corrent doble 2P+T lateral, 10/16 A 250 V per a
instal·lació en conjunts portamecanismes d'execució superficie /
encastable. Completament instal·lada. Marca/model:
SCHNEIDER (blanc) o equivalent (P - 382)

332,0007,81 2.592,92

13 ETEB10AAB ut Presa de corrent doble 2P+T lateral, 10/16 A 250 V per a
instal·lació en conjunts portamecanismes d'execució superficie /
encastable. Completament instal·lada. Marca/model:
SCHNEIDER (vermell) o equivalent (P - 383)

10,0007,81 78,10

14 ERBC10HA1 m Canal portamecanismes en alumini aïllat interiorment en PVC,
dimensions 130x55 mm, amb part proporcional de separadors,
accessoris i fixacions. Completament instal·lat. (Color segons
disseny arquitectura). Marca/model: SIMON CANALIZACION o

55,00017,35 954,25
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equivalent (P - 328)

15 ERCB40CA ut Caixa portamecanismes encastable, construïda en PVC, per
allotjar 6 mecanismes, amb adaptadors per a entrada de tubs,
tapa, accessoris i fixacions. Completament instal·lada. (Color
segons disseny arquitectura). Marca/model: SIMON CONNECT
CIMA PRO o equivalent . (P - 329)

83,0009,15 759,45

TITOL 4TOTAL 01.02.03.0E 6.963,95

OBRA PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓ01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS02
TITOL 3 ELECTRICITAT03
TITOL 4 LLUMENERES0F

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EUMA11AA ut Aparell autònom encastat per il·luminació d'emergència i
senyalització LED, 230 V, 200 lm, autonomia mínim 2 h, cos
rectangular amb carcassa i difusor de policarbonat, rètol adhesiu
de senyalització i dispositiu de desconnexió i reactivació
mitjançant telecomandament. Completament instal·lat.
Marca/model: DAISALUX HYDRA LD 2N5. (P - 387)

72,00077,51 5.580,72

2 EUMI10AA ut Aparell autònom estanc tipus protecció IP.65 per il·luminació
d'emergència i senyalització, fluorescent, 230 V, 6 W, 305 lm,
autonomia mínim 2 h, amb difusor i rètol adhesiu de senyalització
i dispositiu de desconnexió i reactivació mitjançant
telecomandament. Completament instal·lat. Marca/model:
ZEMPER/FDM-6312-C2+APE-065 (P - 388)

10,00073,46 734,60

3 EUBA30HAA ud Luminaria tipo pantalla empotrable con cuerpo en chapa de acero
en blanco y difusor parabólico de aluminio especular, incluso
accesorios y equipo/s electrónico/s de alta frecuencia y tubo/s
T.16 de 3x14 W.(Temperatura de color según arquitectura).
Completamente instalada. Marca/modelo: Pantalla PHILIPS
TBS460 C8 o equivalente , Reactancia PHILIPS / HF-P o
equivalente (P - 384)

148,000107,26 15.874,48

4 EUBA30HAA1 ud Luminaria tipo pantalla empotrable con cuerpo en chapa de acero
en blanco y difusor parabólico de aluminio especular, incluso
accesorios y equipo/s electrónico/s de regulables 1-10V, sensor y
controlador de nivel lumínico y tubo/s T.16 de 3x14
W.(Temperatura de color según arquitectura). Completamente
instalada. Marca/modelo: Pantalla PHILIPS TBS460 C8 o
equivalente , Reactancia PHILIPS / HF-R + LUXSENSE o
equivalente (P - 385)

28,000135,36 3.790,08

5 EXLLUM15 ut Llumenera empotrable tipus downlight per a LED de 15w .
Completament installada. M/M : SIMON LED / 706.21 NWWIDE
FLOOD (P - 417)

38,00046,26 1.757,88

6 EXLLUM02 ml Llumenera tipus tira contínua led sostre alt fluxe de 13W/ml amb
perfil d'alumini i difusor opal, inclou, perfilería de superfície amb
tapa d'inici i final, difusor opal i clips de muntatge. M/M: SIMON
LED 810 LEDFLEX 3200K (P - 416)

57,000133,67 7.619,19

7 EXLLUMFA ut Font de tensió LedStrip 60W/12V per a llumera tipus tira contínua
LEDFLEX ALTO FLUJO. M/M: SIMON LED LedStrip/Flex
60W/12V (P - 418)

14,00072,24 1.011,36

8 EUBG21GBA ut Lluminària tipus pantalla estanca d'execució adossada o suspesa
amb cos poliester , reflector d'acer prelacat i difusor de
policarbonat, inclòs accessoris i equip/s electrònic/s d'alta
freqüència i tub/s T.26 de 2x58 W (Temperatura de color segons
arquitectura), tipus de protecció IP.66. Completament instal·lada.
Marca/model: Pantalla: PHILIPS TCW216o equivalent ,
Reactància: PHILIPS / HF-Po equivalent (P - 386)

20,00047,05 941,00
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TITOL 4TOTAL 01.02.03.0F 37.309,31

OBRA PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓ01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS02
TITOL 3 CLIMATITZACIÓ04
TITOL 4 PRODUCCIÓ0G

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EAAA01A ut Sistema de connexió i comptatge per a district heating d'aigua
freda i calenta, inclou vàlvules de tall, filtres d'aigua, comptadors
de quilocalories, transmisió de dades i tots els elements
necessaris segons necessitats de l'edfici. Completament instal·lat.
(P - 83)

1,0001.760,31 1.760,31

TITOL 4TOTAL 01.02.04.0G 1.760,31

OBRA PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓ01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS02
TITOL 3 CLIMATITZACIÓ04
TITOL 4 UNITATS AUTONOMES0H

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EATC01A1 ut Aparell autònom partit per a la zona de sala de quadre general i
SAI , condensat per aire, de les següents característiques:
Unitat interior:
- Potència frigorífica: 4,6 kW
- Cabal d'aire: 200 l/s
Unitat exterior:
- Potència elèctrica consumida: 1,4 kW
- Cabal d'aire: 584 l/s
Marca/model: MITSUBISHI ELECTRIC / PKZ-50VHAL +
comandament a distancia o equivalent.
Completament instal·lat, incloent primera càrrega de fluid
refrigerant i primera càrrega d'oli incongelable a la temperatura de
treball i comandament a distancia.
Segons fitxes tècniques de projecte. (P - 95)

1,0001.011,47 1.011,47

2 EATC01B1 ut Aparell autònom partit horitzontal per a la zona de sala RACK ,
condensat per aire, de les següents característiques:
Unitat interior:
- Potència frigorífica: 7,1 kW
- Cabal d'aire: 367 l/s
Unitat exterior:
- Potència elèctrica consumida: 2,1 kW
- Cabal d'aire: 1000 l/s
Marca/model: MITSUBISHI ELECTRIC / PKZ-71VKAL +
comandament a distancia o equivalent.
Completament instal·lat, incloent primera càrrega de fluid
refrigerant i primera càrrega d'oli incongelable a la temperatura de
treball i comandament a distancia.
Segons fitxes tècniques de projecte. (P - 96)

1,0001.239,89 1.239,89

3 EBIE02AAA1 m Desguassos per a unitats autònoms a base de tub de polipropilè
rígid de 16 mm, sifó, accessoris i conduït a baixant pluvial més
pròxim. Completament instal·lat. (P - 123)

40,0004,77 190,80

4 ECLA01A1 ut Bomba de condensats amb sensor i comandament electrònic, per
al control i regulació del nivell de condensats en safata de
recollida, per a un cabal de 10 l/h i una pressió disponible de 6 m,
inclos recipient de condensats en acer inoxidable.
Completamente instal·lada. Marca/model: SAUERMANN / SI
2750  o equivalent. (P - 143)

2,00028,71 57,42

5 EBIA01AA ut Suport metàl·lic, per suspendre aparell autònom de 21 kg. 1,00014,64 14,64
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Completament instal·lat. (P - 116)

6 EBIA01AB ut Suport metàl·lic, per suspendre aparell autònom de 67 kg.
Completament instal·lat. (P - 117)

1,00027,24 27,24

7 EBIB01AA1 ut Conjunt d'amortidors de vibració metàl·lic, tipus doble platina per
a aparell autònom de 21 kg. Completament instal·lat. (P - 118)

1,0003,75 3,75

8 EBIB01AB1 ut Conjunt d'amortidors de vibració metàl·lic, tipus doble platina per
a aparell autònom de 67 kg. Completament instal·lat. (P - 119)

1,0006,34 6,34

9 EDDA20BAA m Canonada de coure dur estirat, R290 segons UNE-EN-12735.1,
de 8 (1/4´´) mm de diàmetre i de 0,8 mm de gruix, amb pp
d'accesoris soldats mitjançant soldadura forta a la plata i
elements de subjecció per a la línia de líquid / aspiració.
Completament instal·lat. (P - 149)

5,0004,37 21,85

10 EDDA20DBA m Canonada de coure dur estirat, R290 segons UNE-EN-12735.1,
de 12 (3/8´´) mm de diàmetre i de 1 mm de gruix, amb pp
d'accesoris soldats mitjançant soldadura forta a la plata i
elements de subjecció per a la línia de líquid / aspiració.
Completament instal·lat. (P - 150)

38,0005,30 201,40

11 EDDA20EBA m Canonada de coure dur estirat, R290 segons UNE-EN-12735.1,
de 15 (1/2´´) mm de diàmetre i de 1 mm de gruix, amb pp
d'accesoris soldats mitjançant soldadura forta a la plata i
elements de subjecció per a la línia de líquid / aspiració.
Completament instal·lat. (P - 151)

5,0006,27 31,35

12 EDDA20FBA m Canonada de coure dur estirat, R290 segons UNE-EN-12735.1,
de 18 (5/8´´) mm de diàmetre i de 1 mm de gruix, amb pp
d'accesoris soldats mitjançant soldadura forta a la plata i
elements de subjecció per a la línia de líquid / aspiració.
Completament instal·lat. (P - 152)

38,0007,24 275,12

13 EHBD10DCB m Aïllament exterior per a canonades equips autònoms de
climatització de 12 mm de diàmetre exterior a base de camisa
aïllant d'escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que
0,04 W/(m.K) i de 25 mm de gruix o gruix equivalent i reacció al
foc BL-S3,d0, amb barrera de vapor, incloent p.p. d'accessoris i
vàlvules. Completament instal·lat i senyalitzat segons normes
DIN/UNE. Marca/model: K-FLEX / ST o equivalent. (P - 234)

30,0004,41 132,30

14 EHBD10FCB m Aïllament exterior per a canonades equips autònoms de
climatització de 18 mm de diàmetre exterior a base de camisa
aïllant d'escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que
0,04 W/(m.K) i de 25 mm de gruix o gruix equivalent i reacció al
foc BL-S3,d0, amb barrera de vapor, incloent p.p. d'accessoris i
vàlvules. Completament instal·lat i senyalitzat segons normes
DIN/UNE. Marca/model: K-FLEX / ST o equivalent. (P - 235)

30,0004,73 141,90

15 EHBH10BFA m Aïllament exterior per a canonades equips autònoms climatització
en intempèrie de 8 mm de diàmetre exterior a base de camisa
aïllant d'escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que
0,04 W/(m.K) i de 40 mm de gruix o gruix equivalent, amb barrera
de vapor, i reacció al foc BL-S3,d0, acabat amb xapa d'alumini
inclòs segellat de les juntes amb silicona, incloent pp d'accessoris
i vàlvules. Completament instal·lat i senyalitzat segons normes
DIN/UNE. Marca/model: K-FLEX / ST o equivalent. (P - 243)

5,00013,63 68,15

16 EHBH10DFA m Aïllament exterior per a canonades equips autònoms climatització
en intempèrie de 12 mm de diàmetre exterior a base de camisa
aïllant d'escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que
0,04 W/(m.K) i de 40 mm de gruix o gruix equivalent, amb barrera
de vapor, i reacció al foc BL-S3,d0, acabat amb xapa d'alumini
inclòs segellat de les juntes amb silicona, incloent pp d'accessoris
i vàlvules. Completament instal·lat i senyalitzat segons normes
DIN/UNE. Marca/model: K-FLEX / ST o equivalent. (P - 244)

8,00013,83 110,64

17 EHBH10EFA m Aïllament exterior per a canonades equips autònoms climatització
en intempèrie de 15 mm de diàmetre exterior a base de camisa

5,00014,39 71,95
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aïllant d'escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que
0,04 W/(m.K) i de 40 mm de gruix o gruix equivalent, amb barrera
de vapor, i reacció al foc BL-S3,d0, acabat amb xapa d'alumini
inclòs segellat de les juntes amb silicona, incloent pp d'accessoris
i vàlvules. Completament instal·lat i senyalitzat segons normes
DIN/UNE. Marca/model: K-FLEX / ST o equivalent. (P - 245)

18 EHBH10FFA m Aïllament exterior per a canonades equips autònoms climatització
en intempèrie de 18 mm de diàmetre exterior a base de camisa
aïllant d'escuma elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que
0,04 W/(m.K) i de 40 mm de gruix o gruix equivalent, amb barrera
de vapor, i reacció al foc BL-S3,d0, acabat amb xapa d'alumini
inclòs segellat de les juntes amb silicona, incloent pp d'accessoris
i vàlvules. Completament instal·lat i senyalitzat segons normes
DIN/UNE. Marca/model: K-FLEX / ST o equivalent. (P - 246)

8,00014,48 115,84

TITOL 4TOTAL 01.02.04.0H 3.722,05

OBRA PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓ01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS02
TITOL 3 CLIMATITZACIÓ04
TITOL 4 DISTRIBUCIÓ D'AIGUA0I

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EDGABBIB m Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO
15874-2, sèrie 3,2 (PN 16 bar) de 90 mm de diàmetro nominal,
amnb pp d'accessoris d'unió amb soldadura o amb maniguets
electrosoldables, segons UNE-EN ISO 15874-3 i elements de
subjecció. Completament inst·lalada. Marca/model:
ITALSAN/FIBERGLASSo equivalent (P - 166)

392,00025,49 9.992,08

2 EDGABBHB m Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO
15874-2, sèrie 3,2 (PN 16 bar) de 75 mm de diàmetro nominal,
amnb pp d'accessoris d'unió amb soldadura o amb maniguets
electrosoldables, segons UNE-EN ISO 15874-3 i elements de
subjecció. Completament inst·lalada. Marca/model:
ITALSAN/FIBERGLASSo equivalent (P - 165)

72,00016,54 1.190,88

3 EDGABBGB m Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO
15874-2, sèrie 3,2 (PN 16 bar) de 63 mm de diàmetro nominal,
amnb pp d'accessoris d'unió amb soldadura o amb maniguets
electrosoldables, segons UNE-EN ISO 15874-3 i elements de
subjecció. Completament inst·lalada. Marca/model:
ITALSAN/FIBERGLASSo equivalent (P - 164)

13,00013,23 171,99

4 EDGABBFB m Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO
15874-2, sèrie 3,2 (PN 16 bar) de 50 mm de diàmetro nominal,
amnb pp d'accessoris d'unió amb soldadura o amb maniguets
electrosoldables, segons UNE-EN ISO 15874-3 i elements de
subjecció. Completament inst·lalada. Marca/model:
ITALSAN/FIBERGLASSo equivalent (P - 163)

4,00010,19 40,76

5 EDGABBEA m Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO
15874-2, sèrie 3,2 (PN 16 bar) de 40 mm de diàmetro nominal,
amnb pp d'accessoris d'unió amb soldadura o amb maniguets
electrosoldables, segons UNE-EN ISO 15874-3 i elements de
subjecció. Completament inst·lalada. Marca/model: ITALSANo
equivalent (P - 162)

20,0008,12 162,40

6 EDGABBDB m Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO
15874-2, sèrie 3,2 (PN 16 bar) de 32 mm de diàmetro nominal,
amnb pp d'accessoris d'unió amb soldadura o amb maniguets
electrosoldables, segons UNE-EN ISO 15874-3 i elements de
subjecció. Completament inst·lalada. Marca/model:
ITALSAN/FIBERGLASSo equivalent (P - 161)

56,0005,72 320,32

7 EDGABBCB m Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO
15874-2, sèrie 3,2 (PN 16 bar) de 25 mm de diàmetro nominal,

128,0004,68 599,04

Euro



PROJECTE PER A L´AMPLIACIÓ DE L´ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES DE LA SALUT
TECNOCAMPUS DE MATARÓ

PRESSUPOST Pàg.:10/12/15 33Data:

amnb pp d'accessoris d'unió amb soldadura o amb maniguets
electrosoldables, segons UNE-EN ISO 15874-3 i elements de
subjecció. Completament inst·lalada. Marca/model:
ITALSAN/FIBERGLASSo equivalent (P - 160)

8 EDGABBBB m Canonada de polipropilè (PP-R), segons norma UNE-EN ISO
15874-2, sèrie 3,2 (PN 16 bar) de 20 mm de diàmetro nominal,
amnb pp d'accessoris d'unió amb soldadura o amb maniguets
electrosoldables, segons UNE-EN ISO 15874-3 i elements de
subjecció. Completament inst·lalada. Marca/model:
ITALSAN/FIBERGLASSo equivalent (P - 159)

76,0003,89 295,64

9 EHBDGBA m Aïllament exterior per a canonades climatització de 20 mm de
diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica
de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 20 mm de
gruix o gruix equivalent i reacció al foc BL-S3,d0, amb barrera de
vapor, incloent p.p. d'accessoris i vàlvules. Completament
instal·lat i senyalitzat segons normes DIN/UNE. Marca/model:
K-FLEX / STo equivalent (P - 219)

36,0003,66 131,76

10 EHBDIBA m Aïllament exterior per a canonades climatització de 25 mm de
diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica
de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 20 mm de
gruix o gruix equivalent i reacció al foc BL-S3,d0, amb barrera de
vapor, incloent p.p. d'accessoris i vàlvules. Completament
instal·lat i senyalitzat segons normes DIN/UNE. Marca/model:
K-FLEX / STo equivalent (P - 220)

66,0003,98 262,68

11 EHBDKBA m Aïllament exterior per a canonades climatització de 32 mm de
diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica
de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 20 mm de
gruix o gruix equivalent i reacció al foc BL-S3,d0, amb barrera de
vapor, incloent p.p. d'accessoris i vàlvules. Completament
instal·lat i senyalitzat segons normes DIN/UNE. Marca/model:
K-FLEX / STo equivalent (P - 221)

18,0005,55 99,90

12 EHBDMDA m Aïllament exterior per a canonades climatització de 40 mm de
diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica
de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 30 mm de
gruix o gruix equivalent i reacció al foc BL-S3,d0, amb barrera de
vapor, incloent p.p. d'accessoris i vàlvules. Completament
instal·lat i senyalitzat segons normes DIN/UNE. Marca/model:
K-FLEX / STo equivalent (P - 222)

16,0007,28 116,48

13 EHBDPDA m Aïllament exterior per a canonades climatització de 50 mm de
diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica
de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 30 mm de
gruix o gruix equivalent i reacció al foc BL-S3,d0, amb barrera de
vapor, incloent p.p. d'accessoris i vàlvules. Completament
instal·lat i senyalitzat segons normes DIN/UNE. Marca/model:
K-FLEX / STo equivalent (P - 223)

4,0008,19 32,76

14 EHBDSDA m Aïllament exterior per a canonades climatització de 64 mm de
diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica
de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 30 mm de
gruix o gruix equivalent i reacció al foc BL-S3,d0, amb barrera de
vapor, incloent p.p. d'accessoris i vàlvules. Completament
instal·lat i senyalitzat segons normes DIN/UNE. Marca/model:
K-FLEX / STo equivalent (P - 224)

4,00010,13 40,52

15 EHBDTDA m Aïllament exterior per a canonades climatització de 76 mm de
diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica
de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 30 mm de
gruix o gruix equivalent i reacció al foc BL-S3,d0, amb barrera de
vapor, incloent p.p. d'accessoris i vàlvules. Completament
instal·lat i senyalitzat segons normes DIN/UNE. Marca/model:
K-FLEX / STo equivalent (P - 225)

9,00010,68 96,12

16 EHBDUDA m Aïllament exterior per a canonades climatització de 89 mm de
diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica

196,00011,70 2.293,20
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de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i de 30 mm de
gruix o gruix equivalent i reacció al foc BL-S3,d0, amb barrera de
vapor, incloent p.p. d'accessoris i vàlvules. Completament
instal·lat i senyalitzat segons normes DIN/UNE. Marca/model:
K-FLEX / STo equivalent (P - 226)

17 EHBC10IG m Aïllament exterior per canonades de climatització aigua calenta
de 20 mm de diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i
de 25 mm de gruix o gruix equivalent i reacció al foc BL-S3,d0,
incloent pp d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i
senyalitzat segons normes DIN/UNE. Marca/model: K-FLEX / STo
equivalent (P - 228)

40,0003,67 146,80

18 EHBC10IC m Aïllament exterior per canonades de climatització aigua calenta
de 25 mm de diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i
de 25 mm de gruix o gruix equivalent i reacció al foc BL-S3,d0,
incloent pp d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i
senyalitzat segons normes DIN/UNE. Marca/model: K-FLEX / STo
equivalent (P - 227)

62,0004,04 250,48

19 EHBC10KC m Aïllament exterior per canonades de climatització aigua calenta
de 32 mm de diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i
de 25 mm de gruix o gruix equivalent i reacció al foc BL-S3,d0,
incloent pp d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i
senyalitzat segons normes DIN/UNE. Marca/model: K-FLEX / STo
equivalent (P - 229)

38,0005,71 216,98

20 EHBC10MD m Aïllament exterior per canonades de climatització aigua calenta
de 40 mm de diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i
de 30 mm de gruix o gruix equivalent i reacció al foc BL-S3,d0,
incloent pp d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i
senyalitzat segons normes DIN/UNE. Marca/model: K-FLEX / STo
equivalent (P - 230)

4,0006,86 27,44

21 EHBCSDA m Aïllament exterior per canonades de climatització aigua calenta
de 64 mm de diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i
de 30 mm de gruix o gruix equivalent i reacció al foc BL-S3,d0,
incloent pp d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i
senyalitzat segons normes DIN/UNE. Marca/model: K-FLEX / STo
equivalent (P - 217)

9,0009,68 87,12

22 EHBCUDA m Aïllament exterior per canonades de climatització aigua calenta
de 89 mm de diàmetre exterior a base de camisa aïllant d'escuma
elastomèrica de conductivitat tèrmica menor que 0,04 W/(m.K) i
de 30 mm de gruix o gruix equivalent i reacció al foc BL-S3,d0,
incloent pp d'accessoris i vàlvules. Completament instal·lat i
senyalitzat segons normes DIN/UNE. Marca/model: K-FLEX / STo
equivalent (P - 218)

196,00011,37 2.228,52

23 EDLADA1 ut Vàlvula de bola, per a muntatge entre brides, de 80 mm de
diàmetre, PN-10 , amb comandament d'accionament manual per
palanca i joc d'accessoris. Completament instal·lada.
Marca/model: KITZ/ISOo equivalent (P - 174)

4,000310,59 1.242,36

24 EFAB20AB ut Vàlvula d'equilibrat amb brides incorporades, fabricada en ametall
, amb preses de pressió i joc d'accessoris, de 80 mm de diàmetre.
Completament instal·lada. Marca/model: TA-STAF o equivalent.
(P - 193)

2,000227,17 454,34

25 EFAB50AB ut Vàlvula de regulació de pressió diferencial tipus embridada,
fabricada en ametall, amb presa de pressió, dispositiu de buidat,
connexió per al capilar de pressió de referència, de 80 mm de
diàmetre. Regulació de pressió entre 20 kPa a 160 kPa.
Completament instal·lada. Marca/model: TA-STAP o equivalent.
(P - 194)

2,000523,84 1.047,68
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26 EFFA01 ut Termòmetre vertical o d'esquadra, articulat i graduat de 0° a 100
°C per mesurar la temperatura de líquids. Completament
instal·lat. (P - 191)

4,00011,77 47,08

27 EFIA01A ut Manòmetre de glicerina, graduat de 0-1600 kPa, diàmetre
d'esfera de 100 mm, amb aixeta de buidat i llira, per a pressió de
líquids. Completament  instal·lat. (P - 205)

4,00017,91 71,64

28 EDQB20 ut Purgador automàtic d'aire amb cos de llautó i flotador de
polipropilè, amb sortida d'aire lateral, diàmetre de connexió 15
mm, incloent vàlvula de tall i vàlvula de purga manual.
Marca/model: SEDICAL / SPIROTOP o equivalent. (P - 146)

8,00028,53 228,24

29 EXCLIM01 ut Treballs de connexionat de nova instal·lació a muntants de
instal·lació existent, incloent part proporcional d'accessoris de
muntatge i suportació, canonadesm aïllament d'escuma
elastomèrica de gruix segons RITE. Incloent comprovació de
cabals. Totalment instal·lat, comprovat i en funcionament. (P -
401)

1,000222,80 222,80

TITOL 4TOTAL 01.02.04.0I 22.118,01

OBRA PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓ01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS02
TITOL 3 CLIMATITZACIÓ04
TITOL 4 ELEMENTS TERMINALS AC0J

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EBAB06BA ut Unitat tractament d'aire per a la zona de ules AU1 a AU4, amb
referència CL01 i CL02, de construcció interiori disposició
horitzontal, execució normal, format per ventilador/s elèctric/s de
tipus plug-fan, i motor de velocitat constant, bateria/es d'aigua en
tub de coure i aletes d'alumini i secció/ns de filtratge, segons
classificació UNE-EN 779 amb prefiltre G4 + F6 i etapa de filtrat
F8, i atenuació acústica en impulsió, retorn i extracció mitjançant
silenciador/s acoblat/s amb les següents característiques:
- Cabal de ventilador d'impulsió: 1500 l/s
- Bateria de fred (mínim 6 files): 39 kW
- Bateria de calor (mínim 2 files): 28 kW
- Cabal ventilador de retorn: 1500 l/s
- Secció de recuperació de calor entàlpic (rendiment mínim 65%)
- Secció de freecooling
- Marca / Model: AIRLAN FMA 060 o equivalent.
(l'equivalència s'efectuarà complint la norma UNE-EN 1886)
Completament instal·lat segons especificacions
tècniques.Incloent lones antivibratòries flexibles en les
connexions d'aire, antivibradors metàl·lics per a suport del
climatitzador, llum interior en els mòduls accesibles (amb alçada
>1600 mm), interruptor de tall de corrent del ventilador, cobridor
de politges, presa de terra, malla en les oïdes del ventilador,
malla en la boca d'impulsió del ventilador, així com la resta dels
elements per complir les directrius de seguretat de màquines
89/392 CEE i les seves modificacions. (P - 108)

2,00011.314,40 22.628,80

2 EBAB06BAB ut Unitat tractament d'aire per a la zona aula AU5 amb referència
CL03, de construcció interiori disposició horitzontal, execució
normal, format per ventilador/s elèctric/s de tipus plug-fan, i motor
de velocitat constant, bateria/es d'aigua en tub de coure i aletes
d'alumini i secció/ns de filtratge, segons classificació UNE-EN 779
amb prefiltre G4 + F6 i etapa de filtrat F8, i atenuació acústica en
impulsió, retorn i extracció mitjançant silenciador/s acoblat/s amb
les següents característiques:
- Cabal de ventilador d'impulsió: 1583 l/s
- Bateria de fred (mínim 6 files): 37 kW
- Bateria de calor (mínim 2 files): 28 kW
- Cabal ventilador de retorn: 1583 l/s

1,00011.843,83 11.843,83
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- Secció de recuperació de calor entàlpic (rendiment mínim 65%)
- Secció de freecooling
- Marca / Model: AIRLAN FMA 060 o equivalent.
(l'equivalència s'efectuarà complint la norma UNE-EN 1886)
Completament instal·lat segons especificacions tècniques.
Incloent lones antivibratòries flexibles en les connexions d'aire,
antivibradors metàl·lics per a suport del climatitzador, llum interior
en els mòduls accesibles (amb alçada >1600 mm), interruptor de
tall de corrent del ventilador, cobridor de politges, presa de terra,
malla en les oïdes del ventilador, malla en la boca d'impulsió del
ventilador, així com la resta dels elements per complir les
directrius de seguretat de màquines 89/392 CEE i les seves
modificacions. (P - 109)

3 EBAB06AC ut Unitat tractament d'aire per a la zona aules AU6 i AU7, amb
referència CL04 i CL05, de construcció interior i disposició
horitzontal, execució normal, format per ventilador/s elèctric/s de
tipus plug-fan, i motor de velocitat constant, bateria/es d'aigua en
tub de coure i aletes d'alumini i secció/ns de filtratge, segons
classificació UNE-EN 779 amb prefiltre G4 + F6 i etapa de filtrat
F8, i atenuació acústica en impulsió i/o retorn mitjançant
silenciador/s acoblat/s amb les següents característiques:
- Cabal de ventilador d'impulsió: 1350 l/s
- Bateria de fred (mínim 6 files): 33 kW
- Bateria de calor (mínim 2 files): 24 kW
- Cabal ventilador de retorn: 1350 l/s
- Secció de recuperació de calor entàlpic (rendiment mínim 65%)
- Secció de freecooling.
- Marca / Model: AIRLAN FMA 060 o equivalent.
(l'equivalència s'efectuarà complint la norma UNE-EN 1886)
Completament instal·lat segons especificacions tècniques.
Incloent lones antivibratòries flexibles en les connexions d'aire,
antivibradors metàl·lics per a suport del climatitzador, llum interior
en els mòduls accesibles (amb alçada >1600 mm), interruptor de
tall de corrent del ventilador, cobridor de politges, presa de terra,
malla en les oïdes del ventilador, malla en la boca d'impulsió del
ventilador, així com la resta dels elements per complir les
directrius de seguretat de màquines 89/392 CEE i les seves
modificacions. (P - 106)

2,00010.345,67 20.691,34

4 EBAB06AD ut Unitat tractament d'aire per a aire primari, amb referència CL06,
de construcció interior i disposició vertical, execució normal,
format per ventilador/s elèctric/s de tipus plug-fan, i motor de
velocitat constant, bateria/es d'aigua en tub de coure i aletes
d'alumini i secció/ns de filtratge, segons classificació UNE-EN 779
amb prefiltre G4 + F6 i etapa de filtrat F8, i atenuació acústica en
impulsió i/o retorn mitjançant silenciador/s acoblat/s amb les
següents característiques:
- Cabal de ventilador d'impulsió: 2000 l/s
- Bateria de fred (mínim 6 files): 25 kW
- Bateria de calor (mínim 2 files): 38 kW
- Cabal ventilador de retorn: 2000 l/s
- Secció de recuperació de calor entàlpic (rendiment mínim 65%)
- Marca / Model: AIRLAN FMA 100 o equivalent.
(l'equivalència s'efectuarà complint la norma UNE-EN 1886)
Completament instal·lat segons especificacions tècniques.
Incloent lones antivibratòries flexibles en les connexions d'aire,
antivibradors metàl·lics per a suport del climatitzador, llum interior
en els mòduls accesibles (amb alçada >1600 mm), interruptor de
tall de corrent del ventilador, cobridor de politges, presa de terra,
malla en les oïdes del ventilador, malla en la boca d'impulsió del
ventilador, així com la resta dels elements per complir les
directrius de seguretat de màquines 89/392 CEE i les seves
modificacions. (P - 107)

1,00014.219,31 14.219,31

5 EDWB01FFA ut Connexió hidràulica de bateria d'aigua de 25 mm de diàmetre
nominal, amb jocs d'accessoris i unions roscades, embridades o
ranurades, incloent:

2,000285,36 570,72
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- 2 Vàlvules de tall de papallona / bola de 25 mm de diàmetre.
- 1 Filtre de 50 mm de diàmetre.
- 1 Vàlvula d'equilibrat fabricada en ametall de 25 mm.
Marca/model: TA-STAD o equivalent.
- 1 Vàlvula de seient de 3 vies de 25 mm de diàmetre, dotada
d'actuador proporcional. Marca/model: TAC o equivalent.. A
justificar mitjançant el càlcul d'autoritat del conjunt.
- 1 vàlvula de seient de 2 vies de 25 mm de diàmetre en el
by-pass
Part proporcional de canonada amb pintura d'impregnació
antioxidant, accessoris i elements de subjecció, incloeto aïllament
i acabat de les mateixes característiques que el tram de connexió,
i senyalitzat de tot el conjunt de canonades i vàlvules segons
especificacions de la legislación vigente.
Conjunt completament instal·lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i
en funcionament, segons fitxes tècniques i plec d'especificacions
tècniques. (P - 190)

6 EDWB01DDA ut Connexió hidràulica de bateria d'aigua de 32 mm de diàmetre
nominal, amb jocs d'accessoris i unions roscades, embridades o
ranurades, incloent:
- 2 Vàlvules de tall de papallona / bola de 32 mm de diàmetre.
- 1 Filtre de 32 mm de diàmetre.
- 1 Vàlvula d'equilibrat fabricada en ametall de 32 mm.
Marca/model: TA-STAD o equivalent.
- 1 Vàlvula de seient de 3 vies de 32 mm de diàmetre, dotada
d'actuador proporcional. Marca/model: TAC o equivalent.. A
justificar mitjançant el càlcul d'autoritat del conjunt.
- 1 vàlvula de seient de 2 vies de 32 mm de diàmetre en el
by-pass
Part proporcional de canonada amb pintura d'impregnació
antioxidant, accessoris i elements de subjecció, incloeto aïllament
i acabat de les mateixes característiques que el tram de connexió,
i senyalitzat de tot el conjunt de canonades i vàlvules segons
especificacions de la legislación vigente.
Conjunt completament instal·lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i
en funcionament, segons fitxes tècniques i plec d'especificacions
tècniques. (P - 188)

7,000351,26 2.458,82

7 EDWB01EEA ut Connexió hidràulica de bateria d'aigua de 40 mm de diàmetre
nominal, amb jocs d'accessoris i unions roscades, embridades o
ranurades, incloent:
- 2 Vàlvules de tall de papallona / bola de 40 mm de diàmetre.
- 1 Filtre de 40 mm de diàmetre.
- 1 Vàlvula d'equilibrat fabricada en ametall de 40 mm.
Marca/model: TA-STAD o equivalent.
- 1 Vàlvula de seient de 3 vies de 40 mm de diàmetre, dotada
d'actuador proporcional. Marca/model: TAC o equivalent.. A
justificar mitjançant el càlcul d'autoritat del conjunt.
- 1 vàlvula de seient de 2 vies de 40 mm de diàmetre en el
by-pass
Part proporcional de canonada amb pintura d'impregnació
antioxidant, accessoris i elements de subjecció, incloeto aïllament
i acabat de les mateixes característiques que el tram de connexió,
i senyalitzat de tot el conjunt de canonades i vàlvules segons
especificacions de la legislación vigente.
Conjunt completament instal·lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i
en funcionament, segons fitxes tècniques i plec d'especificacions
tècniques. (P - 189)

3,000403,33 1.209,99

8 EBIE02ABA m Desguassos per a unitats climatitzador a base de tub de
polipropilè rígid de 32 mm, sifó, accessoris i conduït a baixant
pluvial més pròxim. Completament instal·lat. (P - 122)

40,0004,39 175,60

9 EBGF10AAAAB2 ut Fan-coil amb referència FC1A, amb ventilador centrífug de tres
velocitats, amb fusible de protecció, termostat, 2 bateries per a
refrigeració y calefacció, portafiltres amb filtre segons legislació
vigent, de les característiques següents:

3,000673,02 2.019,06
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- Potència frigorífica sensible: 2,04 kW
- Potència calorífica: 1,69 kW
- Cabal d'aire: 125 l/s (velocitat mitja)
- Nivell de potència / pressió sonora, segons fitxes tècniques.
- Velocitats:1/2/3
Marca/modelo: AIRLAN AERMEC / FCX32POBV o equivalent.
Incloent desguàs de condensats, amb bomba de condensats,
canonada de polipropilè, sifó, accessoris i suportació, i conduït a
baixant pluvial més proper. La connexió entre la vàlvula de
buidatge i el desguàs es farà de forma que el pas d'aigua sigui
visible.
Suport metàl·lic, conjunt d'amortidors de vibració metàl·lics i joc
de lones antivibratòries a impulsió i retorn d'aire del fan-coil.
Les vàlvules, accesorios i unions seran del tipus roscades,
embridades o ranurades.
Connexió hidràulica de bateria d'aigua de fred de 15 mm de
diàmetre nominal, incloent:
- 2 Vàlvules de tall de 15 mm de diàmetre nominal.
- 1 Filtre de 15 mm de diàmetre nominal.
- 1 Vàlvula d'equilibrat fabricada en ametal de 15 mm de diàmetre
nominal. Marca/model: TA-STAD o equivalent.
- 1 Vàlvula de seient de 2 vies, de DN 15, dotada d'actuador
tot-res. Marca/model: TAC o equivalent.. A justificar mitjançant el
càlcul d'autoritat del conjunt.
Connexió hidràulica de bateria d'aigua de calor de 15 mm de
diàmetre nominal, incloent:
- 2 Vàlvules de tall de 15 mm de diàmetre nominal.
- 1 Filtre de 15 mm de diàmetre nominal.
- 1 Vàlvula d'equilibrat fabricada en ametal de 15 mm de diàmetre
nominal. Marca/model: TA-STAD o equivalent.
- 1 Vàlvula de seient de 2 vies, de DN 15, dotada d'actuador
tot-res. Marca/model: TAC o equivalent.. A justificar mitjançant el
càlcul d'autoritat del conjunt.
Es justificarà la instal·lació de vàlvula de 3 vies tot-res per a
assegurar un cabal mínim de circulació d'agua que permeti la
suficient refrigeració de la electrobomba.
Part proporcional de canonada amb pintura d'impregnació
antioxidant, accessoris i elements de subjecció, incloent aïllament
i acabat de les mateixes característiques que el tram de connexió
en canonades i vàlvules segons especificacions de la legislació
vigent.
S'inclou alimentació elèctrica composta per cables i canalització a
fan-coil i part proporcional de línia des de quadre de zona, segons
projecte i complint amb la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i
en funcionament, segons fitxes tècniques d'equips i plecs
d'especificacions tècniques. (P - 111)

10 EBGF10BBAAC1 ut Fan-coil amb referència FC2A, amb ventilador centrífug de tres
velocitats, amb fusible de protecció, termostat, 2 bateries per a
refrigeració y calefacció, portafiltres amb filtre segons legislació
vigent, de les característiques següents:
- Potència frigorífica sensible: 3,44 kW
- Potència calorífica: 2,20 kW
- Cabal d'aire: 185 l/s (velocitat mitja)
- Nivell de potència / pressió sonora, segons fitxes tècniques.
- Velocitats:1/2/3
Marca/modelo: AIRLAN AERMEC / FCX42POBV o equivalent.
Incloent desguàs de condensats, amb bomba de condensats,
canonada de polipropilè, sifó, accessoris i suportació, i conduït a
baixant pluvial més proper. La connexió entre la vàlvula de
buidatge i el desguàs es farà de forma que el pas d'aigua sigui
visible.
Suport metàl·lic, conjunt d'amortidors de vibració metàl·lics i joc
de lones antivibratòries a impulsió i retorn d'aire del fan-coil.
Les vàlvules, accesorios i unions seran del tipus roscades,
embridades o ranurades.

1,000727,82 727,82
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Connexió hidràulica de bateria d'aigua de fred de 20 mm de
diàmetre nominal, incloent:
- 2 Vàlvules de tall de 20 mm de diàmetre nominal.
- 1 Filtre de 20 mm de diàmetre nominal.
- 1 Vàlvula d'equilibrat fabricada en ametal de 20 mm de diàmetre
nominal. Marca/model: TA-STAD o equivalent.
- 1 Vàlvula de seient de 2 vies, de DN 20, dotada d'actuador
tot-res. Marca/model: TAC o equivalent.. A justificar mitjançant el
càlcul d'autoritat del conjunt.
Connexió hidràulica de bateria d'aigua de calor de 15 mm de
diàmetre nominal, incloent:
- 2 Vàlvules de tall de 15 mm de diàmetre nominal.
- 1 Filtre de 15 mm de diàmetre nominal.
- 1 Vàlvula d'equilibrat fabricada en ametal de 15 mm de diàmetre
nominal. Marca/model: TA-STAD o equivalent.
- 1 Vàlvula de seient de 2 vies, de DN 15, dotada d'actuador
tot-res. Marca/model: TAC o equivalent.. A justificar mitjançant el
càlcul d'autoritat del conjunt.
Es justificarà la instal·lació de vàlvula de 3 vies tot-res per a
assegurar un cabal mínim de circulació d'agua que permeti la
suficient refrigeració de la electrobomba.
Part proporcional de canonada amb pintura d'impregnació
antioxidant, accessoris i elements de subjecció, incloent aïllament
i acabat de les mateixes característiques que el tram de connexió
en canonades i vàlvules segons especificacions de la legislació
vigent.
S'inclou alimentació elèctrica composta per cables i canalització a
fan-coil i part proporcional de línia des de quadre de zona, segons
projecte i complint amb la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i
en funcionament, segons fitxes tècniques d'equips i plecs
d'especificacions tècniques. (P - 112)

11 EBGF10CCAAB1 ut Fan-coil amb referència FC4A, amb ventilador centrífug de tres
velocitats, amb fusible de protecció, termostat, 2 bateries per a
refrigeració y calefacció, portafiltres amb filtre segons legislació
vigent, de les característiques següents:
- Potència frigorífica sensible: 15,5 kW
- Potència calorífica: 18,2 kW
- Cabal d'aire: 630 l/s (velocitat mitja)
- Nivell de potència / pressió sonora, segons fitxes tècniques.
- Velocitats:1/2/3
Marca/modelo: AIRLAN AERMEC / TA24H6 o equivalent.
Incloent desguàs de condensats, amb bomba de condensats,
canonada de polipropilè, sifó, accessoris i suportació, i conduït a
baixant pluvial més proper. La connexió entre la vàlvula de
buidatge i el desguàs es farà de forma que el pas d'aigua sigui
visible.
Suport metàl·lic, conjunt d'amortidors de vibració metàl·lics i joc
de lones antivibratòries a impulsió i retorn d'aire del fan-coil.
Les vàlvules, accesorios i unions seran del tipus roscades,
embridades o ranurades.
Connexió hidràulica de bateria d'aigua de fred de 25 mm de
diàmetre nominal, incloent:
- 2 Vàlvules de tall de 25 mm de diàmetre nominal.
- 1 Filtre de 25 mm de diàmetre nominal.
- 1 Vàlvula d'equilibrat fabricada en ametal de 25 mm de diàmetre
nominal. Marca/model: TA-STAD o equivalent.
- 1 Vàlvula de seient de 2 vies, de DN 25, dotada d'actuador
tot-res. Marca/model: TAC o equivalent.. A justificar mitjançant el
càlcul d'autoritat del conjunt.
Connexió hidràulica de bateria d'aigua de calor de 15 mm de
diàmetre nominal, incloent:
- 2 Vàlvules de tall de 20 mm de diàmetre nominal.
- 1 Filtre de 20 mm de diàmetre nominal.
- 1 Vàlvula d'equilibrat fabricada en ametal de 20 mm de diàmetre
nominal. Marca/model: TA-STAD o equivalent.

1,000807,64 807,64
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- 1 Vàlvula de seient de 2 vies, de DN 20, dotada d'actuador
tot-res. Marca/model: TAC o equivalent.. A justificar mitjançant el
càlcul d'autoritat del conjunt.
Es justificarà la instal·lació de vàlvula de 3 vies tot-res per a
assegurar un cabal mínim de circulació d'agua que permeti la
suficient refrigeració de la electrobomba.
Part proporcional de canonada amb pintura d'impregnació
antioxidant, accessoris i elements de subjecció, incloent aïllament
i acabat de les mateixes característiques que el tram de connexió
en canonades i vàlvules segons especificacions de la legislació
vigent.
S'inclou alimentació elèctrica composta per cables i canalització a
fan-coil i part proporcional de línia des de quadre de zona, segons
projecte i complint amb la legislació vigent.
Conjunt completament instal·lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i
en funcionament, segons fitxes tècniques d'equips i plecs
d'especificacions tècniques. (P - 113)

12 EBIB01FA1 ut Conjunt d'amortidors de vibració metàl·lic, tipus doble platina per
a fan-coil de 34 kg. Completament instal·lat. (P - 120)

5,0004,48 22,40

13 EBIE02AAA m Desguassos per a unitats fan-coil a base de tub de polipropilè
rígid de 16 mm, sifó, accessoris i conduït a baixant pluvial més
pròxim. Completament instal·lat. (P - 121)

25,0004,77 119,25

TITOL 4TOTAL 01.02.04.0J 77.494,58

OBRA PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓ01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS02
TITOL 3 CLIMATITZACIÓ04
TITOL 4 DISTRIBUCIÓ D'AIRE0K

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EBBA01AABA1 ut Caixa de ventilació formada per ventilador plug-fan, caixa
insonoritzada amb porta de registre, amb comporta de
sobrepressió i potenciòmetre per ajust de cabal, incloent
suportació i fixació, lones antivibratòries en impulsió i retorn,
conjunt d'amortidors de vibració metàl·lics.
Amb les característiques tècniques següents:
- Cabal d'aire: 495 l/s
- Pressió estàtica disponible: 300 Pa
- Potència motor: 0,57 kW
- Pes: 62 kg
- Marca/model: SOLER & PALAU / CVAT/4-3800/355 + RMT-2.5
+ PER355CN o equivalent.
Nivell de potència / pressió sonora, segons fitxes tècniques.
S'inclou alimentació elèctrica composta per cables i canalització a
ventiladori part proporcional de línia des de quadre de zona,
segons projecte i complint amb la legislació vigent. 
Conjunt completament instal·lat i en funcionament, segons fitxes
tècniques i plec d'especificacions tècniques. (P - 110)

2,000665,96 1.331,92

2 EBJB21 m² Conducte rectangular autportant basat en el Sistema CLIMAVER
METAL, construït amb panell de fibra de vidre d'alta densitat de
25 mm d'espesor amb la cara exterior recoberta d'una pel·licula
d'alumini i amb un teixit de fils de vidre negre per l'interior de gran
absorció acústica i resistència mecànica tipus CLIMAVER NETO
o equivalent, amb incorporació de perfils tipus Perfiver ´´L´´
enrigidor d'alumini en aristes longitudinals del conducte i perfils
tipus Perfiver ´´H´´ en registres, amb p.p. d'accessoris, suports i
obertures de servei segons IT1.1.4.3.4 i UNE-ENV 12097. (P -
100)

2.050,00011,48 23.534,00

3 EBKB20B m Conducte circular flexible, absorbent acústic, de 125 mm de
diàmetre, construït amb manta de fibra de vidre de 40 mm de
gruix, ànima d'acer en espiral i recobriment en llàmina d'alumini
reformat, amb p.p. d'accessoris i suports. Completament instal·lat.

55,00012,17 669,35
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(P - 124)

4 EBKB20C1 m Conducte circular flexible, absorbent acústic, de 160 mm de
diàmetre, construït amb manta de fibra de vidre de 40 mm de
gruix, ànima d'acer en espiral i recobriment en llàmina d'alumini
reformat, amb p.p. d'accessoris i suports. Completament instal·lat.
(P - 127)

54,00014,12 762,48

5 EBKB20E m Conducte circular flexible, absorbent acústic, de 200 mm de
diàmetre, construït amb manta de fibra de vidre de 40 mm de
gruix, ànima d'acer en espiral i recobriment en llàmina d'alumini
reformat, amb p.p. d'accessoris i suports. Completament instal·lat.
(P - 125)

135,00021,11 2.849,85

6 EBKB20F m Conducte circular flexible, absorbent acústic, de 250 mm de
diàmetre, construït amb manta de fibra de vidre de 40 mm de
gruix, ànima d'acer en espiral i recobriment en llàmina d'alumini
reformat, amb p.p. d'accessoris i suports. Completament instal·lat.
(P - 126)

120,00024,06 2.887,20

7 EBLD01DA ut Difusor d'impulsió de tipus rotacional, construït en alumini i de 500
mm de tamany, amb plenum de connexió, regulació de cabal i
punt de medició, acabat pintat , amb tots els seus elements de
fixació. Completament instal·lat. Marca/model: TROX
VDW-Q-Z-H-MN/500x24 o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte. (P - 129)

4,00062,43 249,72

8 EBLD01EA ut Difusor d'impulsió de tipus rotacional, construït en alumini i de 600
mm de tamany, amb plenum de connexió, regulació de cabal i
punt de medició, acabat pintat , amb tots els seus elements de
fixació. Completament instal·lat. Marca/model: TROX
VDW-Q-Z-H-MN/600x24 o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte. (P - 130)

27,00074,41 2.009,07

9 EBLD01EB ut Difusor d'impulsió de tipus rotacional, construït en alumini i de 600
mm de tamany, amb plenum de connexió, regulació de cabal i
punt de medició, acabat pintat , amb tots els seus elements de
fixació. Completament instal·lat. Marca/model: TROX
VDW-Q-Z-H-MN/600x48 o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte. (P - 131)

24,00074,41 1.785,84

10 EBLC1AADBAA ut Difusor lineal de impulsió amb referència DL01, construït en
alumini, de 1 víes i 1050 mm de longitut, amb plenum de connexió
aïllat interiorment amb escuma elastomèrica, acabat lacat, per a
volum constant, amb tots els seus elements de fixació.
Completament instal·lat. Marca/model: TROX /
VSD35S-1-AK-M/1050 o equivalent.
Segons fitxes tècniques de projecte. (P - 128)

60,00046,26 2.775,60

11 EBNB10A ut Reixa de impulsió / retorn / extracció / decorativa amb referència
RI01 / RR01 / RE01 / RD01, construïda en alumini, de 225 x 125
mm, amb lamel·les horitzontals ajustables individualment,
rectificador d'aire, regulació de cabal i premarc, acabat
lacat/pintat/anoditzat , amb tots els seus elements de fixació.
Completament instal·lat. Marca/model: TROX / AT-AG/225x125 o
equivalent.
Segons fitxes tècniques de projecte. (P - 132)

40,00012,17 486,80

12 EBNB10B ut Reixa de impulsió / retorn / extracció / decorativa amb referència
RI02 / RR02 / RE02 / RD02, construïda en alumini, de 525 x 125
mm, amb lamel·les horitzontals ajustables individualment,
rectificador d'aire, regulació de cabal i premarc, acabat
lacat/pintat/anoditzat , amb tots els seus elements de fixació.
Completament instal·lat. Marca/model: TROX / AT-AG/525x125 o
equivalent.
Segons fitxes tècniques de projecte. (P - 133)

16,00021,58 345,28

13 EBNB10C ut Reixa de impulsió / retorn / extracció / decorativa amb referència
RI03 / RR03 / RE03 / RD03, construïda en alumini, de 825 x 125
mm, amb lamel·les horitzontals ajustables individualment,

9,00032,70 294,30
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rectificador d'aire, regulació de cabal i premarc, acabat
lacat/pintat/anoditzat , amb tots els seus elements de fixació.
Completament instal·lat. Marca/model: TROX / AT-AG/825x125 o
equivalent.
Segons fitxes tècniques de projecte. (P - 134)

14 EBNB10D ut Reixa de impulsió / retorn / extracció / decorativa amb referència
RI04 / RR04 / RE04 / RD04, construïda en alumini, de 1225 x 125
mm, amb lamel·les horitzontals ajustables individualment,
rectificador d'aire, regulació de cabal i premarc, acabat
lacat/pintat/anoditzat , amb tots els seus elements de fixació.
Completament instal·lat. Marca/model: TROX / AT-AG/1225x125
o equivalent.
Segons fitxes tècniques de projecte. (P - 135)

1,00045,25 45,25

15 EBNC01A ut Reixa per a presa o descàrrega d'aire exterior con referencia
RA01, construïda en alumini, de 2000 x 1000 mm amb malla
metàl·lica, amb perfil antipluja, amb tots els seus elements de
fixació. Completament instal·lada. Marca/model: TROX /
AWG/2000x1000 o equivalent.
Segons fitxes tècniques de projecte. (P - 136)

2,000373,72 747,44

16 EXCLIM21 ut Adaptació de les reixes lineals per a ajustar-les a l'amplada de
cadascun dels espais a climatitzar. Inclou totes les embocadures
necessàries a conductes de impulsió, retorn i extracció, així com
peces especials per a formació de reixes de gran amplada i
angles de finalització de reixa. Completament instal•lat. (P - 402)

1,000483,80 483,80

17 EBQB01DA3 ut Regulador de cabal CV13 de 160 mm de diàmetre, amb actuador
elèctric a 24 V amb tancament total, amb totos els seus elements
de fixació. Completament instal·lat. Marca/modelo: TROX
TVR-160/00/LL5 + D o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte. (P - 137)

18,000264,17 4.755,06

18 EBQB01GA3 ut Regulador de cabal CV16 de 315 mm de diàmetre, amb actuador
elèctric a 24 V amb tancament total, amb totos els seus elements
de fixació. Completament instal·lat. Marca/modelo: TROX
TVR-315/00/LL5 + D o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte. (P - 138)

8,000281,96 2.255,68

19 EBQB01HA3 ut Regulador de cabal CV17 de 400 mm de diàmetre, amb actuador
elèctric a 24 V amb tancament total, amb totos els seus elements
de fixació. Completament instal·lat. Marca/modelo: TROX
TVR-400/00/LL5 +D o equivalent
Segons fitxes tècniques de projecte. (P - 139)

6,000293,06 1.758,36

TITOL 4TOTAL 01.02.04.0K 50.027,00

OBRA PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓ01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS02
TITOL 3 CLIMATITZACIÓ04
TITOL 4 CONTROL I GESTIO0L

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ESEA10B ut Convertidor de freqüència per a motor trifàsic de 2.2 kW amb
regulació de tensió de 0 % al 100 % i senyal d'entrada d'ajust de
freqüència 0 a 10 V i 4 a 20 mA, amb temps d'acceleració i
deceleració ajustable, incloses proteccions sobretensió,
tallacircuit, fallada a terra, microtall, sobrecàrrega a l'arrencada i
termoelectrònica i sobreescalfament, amb entrada-sortida bus de
comunicació, de construcció IP54 amb filtre d'harmònics
incorporat. Complint UNE-EN 61000-3-12 i IEC-61800-3.
Completament instal·lat. Marca/model: ABB / ACH550-01-05A4-4
o equivalent. (P - 368)

2,000335,62 671,24

2 ESEA10C ut Convertidor de freqüència per a motor trifàsic de 3 kW amb
regulació de tensió de 0 % al 100 % i senyal d'entrada d'ajust de
freqüència 0 a 10 V i 4 a 20 mA, amb temps d'acceleració i

5,000380,94 1.904,70
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deceleració ajustable, incloses proteccions sobretensió,
tallacircuit, fallada a terra, microtall, sobrecàrrega a l'arrencada i
termoelectrònica i sobreescalfament, amb entrada-sortida bus de
comunicació, de construcció IP54 amb filtre d'harmònics
incorporat. Complint UNE-EN 61000-3-12 i IEC-61800-3.
Completament instal·lat. Marca/model: ABB / ACH550-01-06A9-4
o equivalent. (P - 369)

3 ESEA10D ut Convertidor de freqüència per a motor trifàsic de 4 kW amb
regulació de tensió de 0 % al 100 % i senyal d'entrada d'ajust de
freqüència 0 a 10 V i 4 a 20 mA, amb temps d'acceleració i
deceleració ajustable, incloses proteccions sobretensió,
tallacircuit, fallada a terra, microtall, sobrecàrrega a l'arrencada i
termoelectrònica i sobreescalfament, amb entrada-sortida bus de
comunicació, de construcció IP54 amb filtre d'harmònics
incorporat. Complint UNE-EN 61000-3-12 i IEC-61800-3.
Completament instal·lat. Marca/model: ABB / ACH550-01-08A8-4
o equivalent. (P - 370)

5,000442,24 2.211,20

4 EFDB10A ut Sonda combinada de temperatura i humitat relativa, per ambient
exterior, amb un rang de mida de -40 i +80 °C de temperatura i
entre +10 i +90 % d'humitat relativa, amb sortida analògica entre
0-10 V. Completament instal·lada. Marca/model: TAC o
equivalent. (P - 199)

1,00087,37 87,37

5 EFDA40A ut Sonda de temperatura d'immersió per a líquids, amb un rang
d'amidament entre -30 i +130 °C, amb sortida analògica entre
0-10 V. Completament instal·lada. Marca/model: TAC o
equivalent. (P - 198)

4,00053,98 215,92

6 EFKA01A ut Interruptor de flux per a líquids, format per llengüeta d'acer
inoxidable, amb sortida digital (contactes lliures de tensió).
Completament instal·lat. Marca/model: TAC o equivalent. (P -
206)

2,00045,44 90,88

7 EFGA10B ut Sonda de pressió diferencial per a canonades d'aigua, amb un
rang de mida entre 0 i 5 bar, amb sortida analògica entre 0 i 10 V.
Completament instal·lada. Marca/model: TAC o equivalent. (P -
203)

2,000148,89 297,78

8 EFCA10A ut Actuador tot-res per a comportes d'aire, amb senyal de control a
0-10 V alimentat a 24 V. Completament instal·lat. Marca/model:
BELIMO o equivalent. (P - 195)

10,000105,83 1.058,30

9 EFQE10A ut Interruptor fi carrera per a actuadors elèctrics de comporta .
Completament instal·lat. Marca/model: TAC o equivalent. (P -
208)

20,0007,20 144,00

10 EFQE10B ut Interruptor fi carrera per a actuadors elèctrics de vàlvula .
Completament instal·lat. Marca/model: TAC o equivalent. (P -
209)

24,0007,20 172,80

11 EFHA01A ut Presostat diferencial per a conductes d'aire, amb una pressió
màxima de funcionament de 20 mbar, amb sortida digital
(contacte lliure de tensió). Completament instal·lat. Marca/model:
TAC o equivalent. (P - 204)

18,00017,40 313,20

12 EFDA20A ut Sonda de temperatura per a conductes d'aire, amb un rang
d'amidament entre -30 i +130 °C, amb sortida analògica entre
0-10 V i longitud de beina segons Especificacions Tècniques.
Completament instal·lada. Marca/model: TAC o equivalent. (P -
197)

24,00047,65 1.143,60

13 EFDC01A ut Sonda d'humitat relativa d'aire en conductes, amb un rang de
mida entre 10 i 90 %, amb sortida analògica entre 0-10 V.
Completament instal·lada. Marca/model: TAC o equivalent. (P -
200)

12,00048,98 587,76

14 EFDA01A ut Sonda de temperatura per ambient interior, amb un rang
d'amidament entre -40 i +130 °C, amb sortida analògica entre
0-10 V. Completament instal·lada. Marca/model: TAC o

3,0006,03 18,09

Euro

PROJECTE PER A L´AMPLIACIÓ DE L´ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES DE LA SALUT
TECNOCAMPUS DE MATARÓ

PRESSUPOST Pàg.:10/12/15 44Data:

equivalent. (P - 196)

15 EFDJ01A ut Sonda deCO2 per instal·lació en conductes, amb un rang
d'amidament entre 200 ppm i 1000ppm, amb sortida analògica
entre 0-10 V. Completament instal·lada. Marca/model: TAC o
equivalent. (P - 201)

6,000122,34 734,04

16 EFEA241 ut Regulador amb sonda de temperatura ambient incorporada per a
fan-coils a 4 tubs, per a muntatge mural, amb variació de ± 3 °C
sobre punt de consigna, interruptor marxa/aturada i tres
velocitats, amb senyals d'entrada i sortida a 0-10 V i alimentació a
24 V. Completament instal·lat. Marca/model: TAC (P - 202)

5,00028,48 142,40

TITOL 4TOTAL 01.02.04.0L 9.793,28

OBRA PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓ01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS02
TITOL 3 COMUNICACIONS05
TITOL 4 INFRASTRUCTURES0M

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ERBA12D m Safata perforada d'acer laminat galvanitzat per immersió en
calent segons UNE-EN ISO 1461, dimensions 100x75x0,8 mm
amb tapa de tanca amb ressort segons UNE-EN 50085-1 i part
proporcional de separadors, unions, accessoris i suports.
Completament instal·lada. (P - 324)

80,00010,19 815,20

2 ERBA12J m Safata perforada d'acer laminat galvanitzat per immersió en
calent segons UNE-EN ISO 1461, dimensions 300x75x1,2 mm
amb tapa de tanca amb ressort segons UNE-EN 50085-1 i part
proporcional de separadors, unions, accessoris i suports.
Completament instal·lada. (P - 325)

55,00020,80 1.144,00

3 EQFA40AC m Conductor de coure nu recuït de 35 mm² de secció nominal i una
resistència elèctrica a 20°C no superior a 0,524 Ohm/km, per a
posada a terra de safata metàl·lica i incloent part proporcional de
tirantets de connexió i brides d'acer galvanitzat en calent.
Completament instal·lat. (P - 309)

135,0003,72 502,20

TITOL 4TOTAL 01.02.05.0M 2.461,40

OBRA PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓ01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS02
TITOL 3 COMUNICACIONS05
TITOL 4 MEGAFONIA0N

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EVAB10DFAB1 ut Altaveu de 6 W certificat EN54-24, de fals sostre i 6 ´´, amb reixa
embellidora i transformador de 100 V, amb selecció de potència
de 1,5-3-6 W, cúpula ingnífuga, accessoris i connectors.
Completament instal·lat. Marca/model: CONNECTIA o equivalent
(P - 391)

30,00036,34 1.090,20

2 EXMEG01 ut Targeta final de línia d'altaveus per supervisió de tall a través de
detecció de to pilot de 20 kHz, incloent caixa de muntatge a paret.
Completament instal·lada. Marca/model: CONNECTIA (unitat) o
equivalent (P - 419)

6,00027,24 163,44

3 EVAC10BA ut Regulador de volum de 4-8-16-32 W per a línia de 100 V,
d'execució encastada amb connexió per a preferència d'avisos,
inclús caixa d'encastar, accessoris i connectors. Completament
instal·lat. Marca/model: SIMONo equivalent (P - 392)

4,00036,25 145,00

4 ERHB20EA1 ut Punt de connexió d'altaveu amb línia doble incloent conductor de
coure flexible de 2x1,5 mm2 apantallat amb aïllant polietilè lliure
d'halògens, doble pantalla d'alumini poliester 100% amb fil de

30,00011,24 337,20

Euro



PROJECTE PER A L´AMPLIACIÓ DE L´ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES DE LA SALUT
TECNOCAMPUS DE MATARÓ

PRESSUPOST Pàg.:10/12/15 45Data:

drenatge de coure estanyat de 7x0,2 mm2, coberta FRLSZH i
resistent al foc , incloent tub de plàstic lliure d'halògens i baixa
emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en
baixants i caixa, des de central a punt. Completament instal·lat.
Marca/model: PERCON/AL-215 FIRE o equivalent (P - 340)

5 ERHB20EA11 ut Punt de connexió de targeta final de línia amb conductor de coure
flexible de 2x1,5 mm2 apantallat amb aïllant polietilè lliure
d'halògens, doble pantalla d'alumini poliester 100% amb fil de
drenatge de coure estanyat de 7x0,2 mm2, coberta FRLSZH i
resistent al foc , incloent tub de plàstic lliure d'halògens i baixa
emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en
baixants i caixa, des de central a punt. Completament instal·lat.
Marca/model: CONNECTIA o equivalent (P - 341)

6,00029,49 176,94

6 EVAD20B ut Micròfon de sobretaula per a selecció de fins a 6 zones amb
connexió a rack de megafonia, inclús accessoris i connectors.
Completament instal·lat. Marca/model: CONNECTIA o equivalent
(P - 390)

1,000148,95 148,95

7 ERHB20AA ut Punt de connexió estació de trucada amb cable de 4 parells de
coure UTP CAT6 LSHF , incloent tub de plàstic lliure d'halògens i
baixa emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible
encastat en baixants i caixa, des de central de megafonia a punt.
Completament instal·lat. (P - 337)

1,00059,21 59,21

8 EXSON01 ut Central de megafonia de 1 canal (avisos) per 6 zones, segons
EN54-24 i EN60849, que es compon de controlador
preamplificador del sistema amb capacitat de 6 zones amb 1
micròfon de emergència de spbretaula, 6 etapes de potència de
120 W amb sortides 100 V, 1 armari mural de 600 x 600 mm amb
porta, laterals, tapes verticals, guies verticals, regleter amb 8
bases Schuko, unitat de ventilació, conjunt de fixació, per bastidor
rack de 19'' i 12 U, completament muntat, cablejat, etiquetat i
comprovat, incloent accessoris. Completament instal·lat (P - 423)

1,0002.838,00 2.838,00

9 ERJK90AA ut Alimentació a central de megafonia incloent cables i canalització a
receptor des de quadre de zona.
Característiques:
Línia des de quadre: Cable resistent al foc segons UNE-EN
50.200 o UNE-EN 50.362, tub de material aïllant flexible / rígid no
propagador de la flama i d'acord amb la UNE-EN 50.086-1,
protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes
aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades
i pp de safata de varetes d'acer zincat bicromatat, amb conductor
de terra de coure nu de 16 mm2, accessoris i suportacions.
Configuració del cable: SEGONS QUADRE ELÈCTRIC
Completament instal·lat. (P - 351)

1,00039,71 39,71

TITOL 4TOTAL 01.02.05.0N 4.998,65

OBRA PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓ01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS02
TITOL 3 COMUNICACIONS05
TITOL 4 SISTEMA DE CABLEJAT ESTRUCTURAT0O

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EVLD10ABB ut Presa simple de veu/dades d'execució encastada/superfície
composta per un connector femella tipus RJ45 sense pantalla
categoria 7, caixa aïllant, suport, frontal i marc embellidor segons
la sèrie de mecanismes elèctrics, amb connexió per
desplaçament d'aïllant (IDC) i complint la designació corresponent
de la norma internacional ISO/IEC 11801, inclosos accessoris i
connectors. Completament instal·lat. Marca/model: DATWYLER o
equivalent (P - 394)

103,00011,94 1.229,82

2 EVLD20ABB ut Presa doble de veu/dades d'execució encastada/superfície 6,00021,11 126,66
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composta per dos connectors femella tipus RJ45 sense pantalla
categoria 7 caixa aïllant, suport, frontal i marc embellidor segons
la sèrie de mecanismes elèctrics, amb connexió per
desplaçament d'aïllant (IDC) i complint la designació corresponent
de la norma internacional ISO/IEC 11801, inclosos accessoris i
connectors. Completament instal·lada. Marca/model: DATWYLER
o equivalent (P - 395)

3 ERHG20CA1 ut Punt de connexió veu/dades incloent conductor de 4 parells
trenats FTP, de categoria 6 segons norma ISO/IEC 11801 2a
edició, sota tub plàstic lliure d'halògens rígid en execució vista en
fals sostre i tub flexible encastat en baixants i caixa, des de caixa
de derivació a punt i línia fins a distribuïdor estesa per safata.
Completament instal·lat. Marca/model: DATWYLER o equivalent
(P - 342)

115,00074,06 8.516,90

4 EVLD50 ut Certificació per enllaç de veu i dades, amb registres i emissió de
certificats de la qualitat de la transmisió d'acord amb la classe de
l'enllaç i categoría dels seus components (P - 389)

115,0001,87 215,05

5 EXSCE01 ut Distribuïdor del sistema de cablejat estructurat per un total de 115
punts RJ45, compost de armari de peu de 800 x 800 mm amb
porta, laterals, tapes verticals, guies verticals, entrada de cables,
regleter amb 8 bases Schuko, unitat de ventilació, conjunt de
fixació i rodes giratòries, per bastidor rack de 19'' i 24 U,
Marca/Model: RITTAL TE7000, amb 1 plafó distribuïdor telescòpic
per 50 RJ45 UTP CAT3 i 1 UA, 6 plafons distribuïdors per 24
preses RJ45 UTP, Marca/Model: DATWYLER, 312 mòduls RJ-45
UTP CAT 6, Marca/Model: DATWYLER, plafons guia de cables
horitzontal, 115 cordons de patch de 1 m, RJ45-RJ45 UTP CAT 6,
Marca/model: DATWYLER, o equivalents, completament muntat,
cablejat, etiquetat i instal·lat (P - 422)

1,0001.713,88 1.713,88

6 ERJK75AE ut Alimentació a armari distribuidor rack incloent cables i canalització
a receptor  i part proporcional de línia des de quadre de zona.
Característiques:
Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K , tub de material
aïllant flexible / rígid no propagador de la flama i d'acord amb la
norma UNE-EN 50086-1, protecció superficial fijxa i dimensionat
segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i
entrades elàstiques / roscades.
Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata de
varetes d'acer zincat bicromatat, amb conductor de terra de coure
nú de 16 mm2 , accessoris i suportacions.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema
unifilar del projecte. Completament instal·lat (P - 345)

1,00026,17 26,17

TITOL 4TOTAL 01.02.05.0O 11.828,48

OBRA PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓ01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS02
TITOL 3 COMUNICACIONS05
TITOL 4 SISTEMA DE GESTIÓ D'INSTAL·LACIONS0P

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EGDA10B ut Subestació 1 del sistema de gestió composta pels controladors
necessaris per configurar:
- 25 entrades analògiques
- 42 entrades digitals
- 23 sortides analògiques
- 43 sortides digitals
i regletera de bornes per a 133 senyals de control, incloent font
d'alimentació elèctrica a 24/230 V CA sota SAI i bateries i
capacitat d'ampliació del 20 %, incloent tots els relès, connectors i
accessoris necessaris. Completament instal·lada. Marca/model:
SCHNEIDER/XENTA 400 o equivalent (P - 210)

1,0004.615,52 4.615,52
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2 EGGA20BA ut Armari metàl·lic de fixació mural per a subestació 1, amb clau de
tanca i tapes per entrada/sortida de cables, de 600x400 mm d'alt
x ample i 320 mm de profunditat, amb capacitat per albergar els
controladors necesaris per 51 senyals de control més un 20 % per
a possibles ampliacions, inclús les safates de PVC, connectors i
accesoris necessaris. Completament instal·lat. (P - 213)

1,000137,15 137,15

3 EXGEN01 ut Regulador per gestió centralitzada sobre fan-coil i climatitzadors
compactes a 4 tubs, LonMark FT/TP-10, control de 3 velocitats,
per muntatge a paret. Incloent accesoris i connectors.
Completament instal·lat. Marca/model: SCHNEIDER/XENTA
121-F/230 o equivalent (P - 412)

10,00084,19 841,90

4 EXGEN06 ut Envolvent plàstic amb carril DIN i tapa, per muntatge superfície,
de dimensions 160x155x65 mm (alt x ample x fons).
Completament instal·lat. Marca/model: SCHNEIDER/OPAL 13398
o equivalent (P - 415)

10,00011,99 119,90

5 EXGEN02 ut Unitat ambient amb sonda de temperatura, ajust de consigna i
ajust de velocitats. Completament instal·lat. Marca/model:
SCHNEIDER/STR 106 o equivalent (P - 413)

10,00032,87 328,70

6 EXGEN03 ut Router LON/IP bidireccional amb 1 canal FT-10, d'acord a ANSI
709 i EIA-852. Configuració via web o RS-232. Per muntatge
sobre carril DIN. Inclou terminació per bus FT-10. Completament
instal·lat. Marca/model: LOYTEC/LIP-3ECTB+TERMINACIÓN o
equivalent (P - 414)

1,000557,31 557,31

7 EGGA20A1 ut Armari metàl·lic de fixació mural per controlador, transformador 40
VA, regletes per 30 punts, magnetotèrmic C60NC I 2A i K60NC II
10A, base Schuko, amb clau de tanca i tapes per entrada/sortida
de cables, de 600x400 mm d'alt x ample i 150 mm de fondària,
incloent connectors i accesoris. Completament instal·lat.
Marca/model: HIMEL/CRN64/150 o equivalent (P - 212)

1,000518,00 518,00

8 EGDA10B1 ut Pantalla tàctil multifunció color de 5'', amb comunicación IP-852 i
TP-10, amb pàgines gràfiques, incloent alimentador, marc i caixa
de empotrar. Completament instal·lada. Marca/model:
SCHNEIDER/L-VIS 5'' o equivalent (P - 211)

1,000804,29 804,29

9 ERHB20EA ut Punt de connexió regulador de fan-coil amb cable 1x2x0,8 mm
trenat , incloent tub de plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de
fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en baixants i
caixa, des de bus FT-10 a punt. Completament instal·lat. (P - 338)

10,0009,80 98,00

10 ERHB20EC ut Punt de connexió unitat ambient amb cable de 4 parells trenats
UTP CAT6 , incloent tub de plàstic lliure d'halògens i baixa
emissió de fums rígid en execució vista i tub flexible encastat en
baixants i caixa, des de regulador de fan-coil a punt.
Completament instal·lat. (P - 339)

10,0009,80 98,00

11 ERJK75AF ut Alimentació a subestació incloent cables i canalització a receptor
i part proporcional de línia des de quadre de zona.
Característiques:
Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K , tub de material
aïllant flexible / rígid no propagador de la flama i d'acord amb la
norma UNE-EN 50086-1, protecció superficial fijxa i dimensionat
segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i
entrades elàstiques / roscades.
Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata de
varetes d'acer zincat bicromatat, amb conductor de terra de coure
nú de 16 mm2 , accessoris i suportacions.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema
unifilar del projecte. Completament instal·lat (P - 346)

1,00028,44 28,44

12 ERJK75AI ut Alimentació a router IP incloent cables i canalització a receptor i
part proporcional de línia des de quadre de zona.
Característiques:
Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K , tub de material
aïllant flexible / rígid no propagador de la flama i d'acord amb la

1,00020,66 20,66
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norma UNE-EN 50086-1, protecció superficial fijxa i dimensionat
segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i
entrades elàstiques / roscades.
Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata de
varetes d'acer zincat bicromatat, amb conductor de terra de coure
nú de 16 mm2 , accessoris i suportacions.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema
unifilar del projecte. Completament instal·lat (P - 347)

13 ERJK75AA ut Alimentació a regulador de fan-coil/climatitzador compacte
incloent cables i canalització a receptor i part proporcional de
línia des de quadre de zona.
Característiques:
Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K , tub de material
aïllant flexible / rígid no propagador de la flama i d'acord amb la
norma UNE-EN 50086-1, protecció superficial fijxa i dimensionat
segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i
entrades elàstiques / roscades.
Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata de
varetes d'acer zincat bicromatat, amb conductor de terra de coure
nú de 16 mm2 , accessoris i suportacions.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema
unifilar del projecte. Completament instal·lat (P - 343)

10,00022,22 222,20

14 ERJK75AJ ut Alimentació a pantalla tàctil incloent cables i canalització a
receptor  i part proporcional de línia des de quadre de zona.
Característiques:
Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K , tub de material
aïllant flexible / rígid no propagador de la flama i d'acord amb la
norma UNE-EN 50086-1, protecció superficial fijxa i dimensionat
segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i
entrades elàstiques / roscades.
Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata de
varetes d'acer zincat bicromatat, amb conductor de terra de coure
nú de 16 mm2 , accessoris i suportacions.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema
unifilar del projecte. Completament instal·lat (P - 348)

1,00016,00 16,00

15 EGHB11B2 ut Conjunt de programació i posada en marxa del sistema de gestió
tècnica compost per 63 punts a SCADA existent i pantalla tàctil,
incloent programació específica, proves i demostracions per al
seu perfecte funcionament. Completament instal·lat.
Marca/model: SCHNEIDER/VISTA o equivalent (P - 216)

1,0001.967,10 1.967,10

16 EGHB11B1 ut Conjunt de programació i posada en marxa del sistema de gestió
de fan-coils i climatitzadors compactes compost per 28 punts a
SCADA existent i pantalla tàctil, incloent programació específica,
proves i demostracions per al seu perfecte funcionament.
Completament instal·lat. Marca/model: SCHNEIDER/VISTA o
equivalent (P - 215)

1,0001.169,85 1.169,85

17 EGHA10A ut Gràfic tipus esquema en color amb un mínim de 20 punts actius.
Completament instal·lat. (P - 214)

1,000939,10 939,10

TITOL 4TOTAL 01.02.05.0P 12.482,12

OBRA PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓ01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS02
TITOL 3 COMUNICACIONS05
TITOL 4 AUDIOVISUALS AULES0Q

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ESP001 U Sistema integral de audiovisuals de les aules incloent:
- Sistema de video format per placa de video amb a canal per
ordinador VGA/HDMI, i canal lliure VGA/HDMI i entrada de vídeo
RCA/BNC.
- Sistema de audio amb 4 cnals amb selector de volum e

7,0001.574,04 11.018,28
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interruptor de tall, incorpora amplificador i sistema de bloqueig
amb senyal extern de megafonia.
- Altaveus d'alta fidelitat superiors o iguals a 20 kHz.
- Pantalla manual per projectar de mides mínimes 3x2 metres.
Projector a subministrar pel servei docent.
Inclou tots els connexionats entre els diferents elements del
sistema. Completament instal·lat. (P - 356)

TITOL 4TOTAL 01.02.05.0Q 11.018,28

OBRA PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓ01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS02
TITOL 3 PROTECCIÓ CONTRAINCEDIS06
TITOL 4 XARXA DE BIE'S0R

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EDBB10D m Canonada d'acer negre amb soldadura, segons UNE-EN 10255
sèrie mitjana M, de 32 mm de diàmetre nominal, amb pp d'unions
soldades i accessoris roscats / amb brides i elements de
subjecció. Completament instal·lada. (P - 147)

71,0008,25 585,75

2 EDBB10F m Canonada d'acer negre amb soldadura, segons UNE-EN 10255
sèrie mitjana M, de 50 mm de diàmetre nominal, amb pp d'unions
soldades i accessoris roscats / amb brides i elements de
subjecció. Completament instal·lada. (P - 148)

25,00012,35 308,75

3 EZEA10AA m Pintat de canonades d'acer negre e l'esmalt sintètic, amb dues
capes d'impregnació antioxidant i dues capes d'acabat per a tubs
entre 10 i 50 mm de diàmetre. (P - 424)

96,0001,21 116,16

4 EMEB11B ut Boca d'incendis equipada (BIE) diàmetre 25 mm (s/(UNE-EN
671-1:2001) muntada i connectada, composta per: 20 m de
mànega semirígida de diàmetre 25 mm (UNE-EN 694:2001) amb
cos de cautxú sintètic i interior de fibres multifilament de poliester i
trama monofilament de material sintètic semirígid (pressió de
ruptura 80 bar), debanadora de xapa per muntar en armari amb
suport pivotant i entrada per canonada rígida, llança d'aigua
multiefecte amb cos de policarbonat, vàlvula de pas roscada de
DN 25 homologada, manòmetre de glicerina graduat de 0 a 16
bar amb lira i clau de pas i accessoris. Completament instal·lada.
Marca/model: GRUPO DE INCENDIOS / BASPLUS525 o
equivalent (P - 280)

2,000130,05 260,10

5 EMEB20ACA ut Boca d'incendis equipada (BIE) diàmetre 25 mm (s/UNE-EN
671-1:2001) muntada i connectada, composta per: armari
metàl·lic per muntar adossat ,amb porta de vidre / inox, frontisses,
tancament i tirador, de dimensions 750x60x245 mm, 20 m de
mànega semirígida de diàmetre 25 mm (UNE-EN 694:2001) amb
cos de cautxú sintètic i interior de fibres multifilament de poliester i
trama monofilament de material sintètic semirígid (pressió de
ruptura 80 bar), devanadera de xapa per a muntar en armari amb
suport pivotant, llança d'aigua multiefecte amb cos de
policarbonat, vàlvula de pas amb enllaç de DN 25 homologada,
manòmetre de glicerina graduat de 0 a 16 bar amb llira i clau de
pas i accessoris. Completament instal·lada. Marca/model:
GRUPO DE INCENDIOS / BOXFIRE o equivalent (P - 281)

1,000180,75 180,75

6 E1LA20BBA ut Placa de senyalització d'elements d'extinció d'incendis, senyal nº
segons UNE 23033, per a senyalització de BIE , de dimensions
297x148 mm, fabricada en alumini . Completament instal·lada. (P
- 23)

3,0005,08 15,24

7 EDMB20EA ut Dilatador d'acer inoxidable per a connexió mitjançant brides, de
32 mm de diàmetre, PN-16 , amb accessoris. Completament
instal·lat. Marca/model: - o equivalent (P - 185)

1,00045,84 45,84

8 EDMB20GA ut Dilatador d'acer inoxidable per a connexió mitjançant brides, de
50 mm de diàmetre, PN-16 , amb accessoris. Completament

1,00056,25 56,25
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instal·lat. Marca/model: - o equivalent (P - 186)
TITOL 4TOTAL 01.02.06.0R 1.568,84

OBRA PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓ01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS02
TITOL 3 PROTECCIÓ CONTRAINCEDIS06
TITOL 4 EXTINTORS0S

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EMHA20AAA ut Extintor portàtil manual homologat segons EN 3 de pols seca
ABC d'eficàcia 21A-113B i 6 kg de capacitat, amb pressió
incorporada, manòmetre, dispositiu d'interrupció de sortida de
l'agent extintor i broquet amb mànega direccional, incloent
suports. Completament instal·lat. Marca/model: GRUPO DE
INCENDIOS / PI6 o equivalent (P - 282)

8,00021,02 168,16

2 EMHC10CBA ut Extintor portàtil manual homologat segons EN 3 d'anhídrid
carbònic, d'eficàcia 89B i 5 kg de capacitat amb dispositiu
d'interrupció de sortida de l'agent extintor i mànega amb broquet
difusor, incloent suports. Completament instal·lat. Marca/model:
GRUPO DE INCENDIOS / BILI5 o equivalent (P - 283)

4,00045,47 181,88

3 EMIC10AA1 ut Extintor sobre carro d'anhídrid carbònic, de 10 kg de capacitat,
amb dispositiu d'interrupció de sortida de l'agent extintor i mànega
amb llança difusora. Completament instal·lat. Marca/model:
GRUPO DE INCENDIOS / BILI10 o equivalent (P - 284)

1,00073,17 73,17

4 E1LA20BBC ut Placa de senyalització d'elements d'extinció d'incendis, senyal nº
segons UNE 23033, per a senyalització de extintor CO2 , de
dimensions 297x148 mm, fabricada en alumini . Completament
instal·lada. (P - 24)

5,0005,08 25,40

5 E1LA20BBD ut Placa de senyalització d'elements d'extinció d'incendis, senyal nº
0 segons UNE 23033, per a senyalització de extintor , de
dimensions 297x148 mm, fabricada en alumini . Completament
instal·lada. (P - 25)

8,0005,08 40,64

TITOL 4TOTAL 01.02.06.0S 489,25

OBRA PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓ01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS02
TITOL 3 PROTECCIÓ PATRIMONIAL07
TITOL 4 DETECCIÓ AUTOMÀTICA D'INCENDIS0T

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EMDA11A ut Central de detecció d'incendis analògica amb capacitat per 2
llaços ampliable a 8 multiprogramable i amb adaptació
individualitzada de cada sensor al medi ambient. Equipada des
de 2 fins a 8 llaços de detecció amb capacitat fins a 512
detectors. Pantalla LCS, teclat de membrana amb tecles de funció
i control, roda giratòria amb selector de menús i funcions i clau
d'accés. IP40. Dimensions 575x425x130. EN54 2 i 4.
Marca/Model : TAC/PELCO FX o equivalent.

 Inclou: 
- Cabina bàsica FX-2 amb espai per 2 bateries de 12V 17Ah i 5
allotjaments lliures per tarjetes.
- Placa base amb port RS232 (FX-MC)
- Font d'alimentació 4,5A (FX-PSB)
- 3 Tarjetes de llaços analògics i hardware necessari, amb dues
sortides de 24 Vcc 500 mA. Marca/model: TAC/ PELCO FX-SLC
- Display zona FX_NET model FX-LB 32
- 2 ud Batería 12B-17Ah (Batería de plom àcid sense
manteniment YUASA model YNP17-12I

1,0005.925,74 5.925,74

Euro



PROJECTE PER A L´AMPLIACIÓ DE L´ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES DE LA SALUT
TECNOCAMPUS DE MATARÓ

PRESSUPOST Pàg.:10/12/15 51Data:

- TAC Visita 5.1 OPC Client
- Servidor OPC 1.2 per a l'integració de detecció d'incendis a
l'escada vista 5.0. model OPC
- Pasarel·la RS232/485 a TCP/IP: terminal servidor NPORT 5150
- Pannell repetidor FMPX ES model FMPX
- PC de control per a seguretat HP-8300 SFF - core i5-3470+RAM
4 Gb + HD500 Gb amb monitor HP 19'' + teclat i mouse
- Instal·lació de TAC work station

Totalment instal·lat i provat. (P - 278)

2 EMDA11B ut Mòdul d'enviament SMS incloent:
- Part electrònica XEnta 301/N/P V3
- Base Xenta 280/300
- HERMES: mòdul d'enviament de SMS
- Quadre de control tipus CRN, compost de transformador 220/24
Va, elements de protecció, schucko i bonrs de connexió,
totalment cablejat a cada born. Elements muntats i amb cablejat
intern de bus de comunicacions i d'alimentació elèctrica
d'elements interiors al quadre així com bornes de connexió per a
cablejat exterior de mòsuls. 
Totalment muntat, connexiont, programat i posat en
funcionament. (P - 279)

1,0001.676,40 1.676,40

3 CDST1 u Control d'incendis del sistema de detecció que inclou:
- Programació i posada en funcionament de la centraleta
- Integració TAC VISTA I PLÀNOLS
- Comprovació de punts SCADA
- Instal·lació de Server OPC i Client OPC (P - 5)

1,0001.357,17 1.357,17

4 EMABDB1 ut Detector òptic de fums analògic intel·ligent de perfil extrapla.
Direccionament senzill mitjançant interruptors giratoris. Funcions
lògiques programables des de la central d'incendis. Fabricat en
ABS piroretardant. Equipat amb doble led tricolor (verd, groc i
vermell) que permet veure l'estat del detector. Incorpora micro
interruptor activable mitjançant iman per a realitzar test de
funcionament local. Fàcilment desmuntable per la seva neteja.
Inclòs sócol detector de muntatge en fals sostre/superfície, petit
material i accessoris. Completament instal·lat. Marca/model:
TAC/PELCO 06710602+ESMIB501AP-IVW o equivalent (P - 272)

35,00046,87 1.640,45

5 EMADCA1 ut Detector termovelocimètric analògic, format per elements
sensibles, amb possibilitat d'acoblar-li indicador d'acció remot.
Activació d'alarma per a una temperatura superior a 57 °C. Inclòs
sòcol de detector de muntatge en superfície o fals sostre, petit
material i accessoris. Completament instal·lat. Marca/model:
TAC/PELCO o equivalent (P - 273)

40,00046,87 1.874,80

6 EMCABB ut Indicador d'acció per a senyalització lluminosa, incloent
embellidor i marc, per a muntatge en paret . Completament
instal·lat. Marca/model: TAC DIPIAL o equivalent (P - 270)

18,0006,85 123,30

7 EMCBBAA ut Polsador manual d'alarma rearmable per a siatema analògic
intel·ligent per a muntatge en superfície amb led que permet
veure l'estat de l'equip, prova de funcionament i rearme
mitjançant clau. Inclou aïllador per a proteció del llaç de detecció
a la sobrecàrrega, caixa vermella de muntatge per a superfície ,
tapa transparent per a pulsador i petit material i accessoris
necessaris. Completament instal·lat. Marca/Model: TAC/PELCO
MCP5A-RP02FF-01 (pulsador)+SR1T-2G (caixa
superficial)+PS200 (tapa) o equivalent (P - 274)

3,00061,58 184,74

8 EMCCADA ut Sirena electrònica direccionable rodona amb llum estroboscòpica,
de color vermell. Permet la selecció de 32 tons i llum
estroboscòpica. Permet la selecció de 32 tons diferents mitjançant
jumpers i 3 nivells de soroll. Garanteix un nivell de so de sortida
de 95 dB a 1 metre. Alimentació del propi llaç. Incpent base i p.p.
material necessari. Marca/model: TAC/PELCO
WSS-PR-N33+ESMIB501AP-IVW o equivalent. (P - 275)

3,00096,18 288,54
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9 EMCDCB ut Retenidor electromagnètic per a tanca automàtica de portes, amb
un poder de retenció de 545 N, per a muntatge paret/sostre/terra ,
amb interruptor per a accionament manual, placa d'ancoratge
articulat superfície i distanciador regulable. Completament
instal·lat. Marca/model: MENVIER/CSA o equivalent (P - 271)

5,00038,06 190,30

10 EMCD30BA ut Selector de tancament portes de doble fulla, per muntatge
sobreposat, zincat, utilitzable per portes a dreta i esquerra, amb
braç amoritguador, cargols de regulació de tolerància.
Completament instal·lat. Marca/model: DORMA/SR-392 o
equivalent (P - 277)

3,00061,49 184,47

11 EXDET01 ut Punt de connexionat de detector, des de línia de zona, amb cable
de 2x1,5 mm apantallat, zero halògens, baixa emissió de fums i
resistent al foc segons UNE 211025, incloent part proporcional de
tub plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en
execució vista o en fals sostre, i corrugat flexible per a
instal·lacions encastades, cablejat, caixes de derivació i muntatge
del fil conductor sota tub. Completament instal·lat. (P - 407)

75,00013,69 1.026,75

12 EXDET03 ut Punt de connexionat de polsador, des de línia de zona, amb cable
de 2x1,5 mm apantallat, zero halògens, baixa emissió de fums i
resistent al foc segons UNE 211025, incloent part proporcional de
tub plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de fums rígid en
execució vista o en fals sostre, i corrugat flexible per a
instal·lacions encastades, cablejat, caixes de derivació i muntatge
del fil conductor sota tub. Completament instal·lat. (P - 409)

3,00013,69 41,07

13 EXDET02 ut Punt de connexionat de sirena direccionable, des de línia de
sirenes, amb cable de 2x1,5 mm apantallat, zero halògens, baixa
emissió de fums i resistent al foc segons UNE 211025, incloent
part proporcional de tub plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de
fums rígid en execució vista o en fals sostre, i corrugat flexible per
a instal·lacions encastades, cablejat, caixes de derivació i
muntatge del fil conductor sota tub. Completament instal·lat. (P -
408)

3,00013,69 41,07

14 EXDET07 ut Punt de connexionat de pilot indicador, des de detector, amb
cable de 2x1,5 mm apantallat, zero halògens, baixa emissió de
fums i resistent al foc segons UNE 211025, incloent part
proporcional de tub plàstic lliure d'halògens i baixa emissió de
fums rígid en execució vista o en fals sostre, i corrugat flexible per
a instal·lacions encastades, cablejat, caixes de derivació i
muntatge del fil conductor sota tub. Completament instal·lat. (P -
411)

18,0008,16 146,88

15 EXDET04 ut Punt de connexionat de retenidor de porta, des de central i font
d'alimentació, amb cable de 2x1,5 mm apantallat, zero halògens,
baixa emissió de fums i resistent al foc segons UNE 211025,
incloent part proporcional de tub plàstic lliure d'halògens i baixa
emissió de fums rígid en execució vista o en fals sostre, i corrugat
flexible per a instal·lacions encastades, cablejat, caixes de
derivació i muntatge del fil conductor sota tub. Completament
instal·lat. (P - 410)

5,00023,15 115,75

TITOL 4TOTAL 01.02.07.0T 14.817,43

OBRA PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓ01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS02
TITOL 3 PROTECCIÓ PATRIMONIAL07
TITOL 4 CONTROL D'ACCESSOS0U

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ENFA20ABCA1 ut Lectora de targetes de proximitat, amb lectura per aproximació
entre 0 i 7 cm, format per escut electronic en acer per a muntatge
encastat , per a control de accessos . Completament instal·lada.
Marca/model: ICNITA  o equivalent (P - 290)

5,00070,74 353,70
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2 ENGA20AAAA1 ut Controlador d'accessos xarxa virtual per càrrega i descàrrega a i
desde tarjeta Proxi Mifare, amb unitat on-line e incloent tarjeta
Ethernet. Completament instal·lat. Marca/model: ICNITA o
equivalent (P - 292)

1,000310,81 310,81

3 ENIA10B1 ut Obreportes elèctric anti-tarjeta, funció antipànic EN12209 grau 3 /
EN179 grau 3 certificat EI60. Completament instal·lat.
Marca/model: ICNITA o equivalent (P - 293)

5,00044,70 223,50

4 ENFD10BA1 ut Tarjeta tipus proximitat MIFARE. Marca/model: ICNITA o
equivalent (P - 291)

15,0002,99 44,85

5 EXCCAA04 ut Punt de connexió de obreportes fins escut controlador de porta
amb cable de 1 parell de coure de 1,5 mm sota tub plàstic lliure
d'halògens i baixa emissió de fums, coarrugat empotrat i rígid en
superfície, incloent caixes de registre. Completament instal·lat. (P
- 399)

5,00016,20 81,00

6 EXCON02 ut Equipament de recepció residencial, format per dispositiu de
programació, editor de tarjetes proxi amb connexió USB i sofware
de programació fins a 100 usuaris. Completament instal.lat.
Marca/model: ICNITA (P - 398)

1,000537,11 537,11

7 ERJK75AD ut Alimentació a lector mural on-line incloent cables i canalització a
receptor  i part proporcional de línia des de quadre de zona.
Característiques:
Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K , tub de material
aïllant flexible / rígid no propagador de la flama i d'acord amb la
norma UNE-EN 50086-1, protecció superficial fijxa i dimensionat
segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i
entrades elàstiques / roscades.
Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata de
varetes d'acer zincat bicromatat, amb conductor de terra de coure
nú de 16 mm2 , accessoris i suportacions.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema
unifilar del projecte. Completament instal·lat (P - 344)

1,00035,75 35,75

TITOL 4TOTAL 01.02.07.0U 1.586,72

OBRA PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓ01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS02
TITOL 3 PROTECCIÓ PATRIMONIAL07
TITOL 4 CCTV0V

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EVFA05A1 ut Càmera IP per a CTTV de seguretat tipus minidomo color per a
interiors amb sensor CCD de 1/4´´, resolució de 800x600 pixels,
sensibilitat mínima de 0,9 lux, vídeo sensor, compensació de
contrallum, i transmissió TCP/IP amb compressió H.264 i MJPEG,
Incorpora òptica varifocal autoiris de 2,8-10 mm i alimentació via
PoE. Incloent cable de patch UTP CAT6 de 1 m amb connectors
RJ45-RJ45, accessoris. Completament instal·lada. Marca/model:
AXIS M3203-V o equivalent. (P - 393)

8,000186,87 1.494,96

2 EXCTTV02 ut Equip d'enregistrament de video IP que inclou un ordinador per
muntatge en rack de 19'' amb CPU Intel Dual Core, 3 Mb de
RAM, doble F.A, controlador SATA, 2 discs durs configurats en
mirall per sistema operatiu, sistema operatiu Windows Server
actualitzat, espai per 14 discs durs de inserció en calent amb
controladora i software d'enregistrament amb els mòduls
DATABASE, VIDEOSTORE i ALARM. Completament instal·lat.
Marca/model: LANACCESS/BASE+SUPERMICRO
SM-DCW2003-15S o equivalent (P - 404)

1,0002.044,25 2.044,25

3 EXCTTV04 ut Disc dur de 2 Tb de capacitat, amb bus SATA. Completament
instal·lat. Marca/model: SEAGATE/ENTERPRISE o equivalent (P
- 405)

1,000151,22 151,22
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4 EXCTTV05 ut Llicència d'ampliació del sistema de vigilància i enregistrament del
circuit tancat de televisió per 1 càmera analògica o IP.
Completament instal·lat. Marca/model: LANACCESS/CAMERA o
equivalent (P - 406)

1,00074,98 74,98

5 EXCTTV01 ut Configuració i posada en marxa del sistema de CTTV incloent alta
de les càmeres, password, qualitat dels fluxes per enregistrament
i visió en viu així com configuració del software de gestió de vídeo
existent al centre de seguretat del HCB a Villarroel, amb
planimetria. Completament instal·lat. (P - 403)

1,000599,83 599,83

TITOL 4TOTAL 01.02.07.0V 4.365,24

OBRA PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓ01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS02
TITOL 3 PROTECCIÓ PATRIMONIAL07
TITOL 4 INTRUSIÓ0W

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ENAA10ABDB ut Detector d'obertura, per contacte magnètic, per a muntatge de
superfície , en porta , format per interruptor magnètic i imà,
allotjats en caixes metàl·liques amb protecció contra sabotatge,
placa de suport i separador. Completament instal·lat.
Marca/model: SIEMENS / 2500 o equivalent (P - 285)

15,0006,44 96,60

2 ENAD10BA ut Detector bivolumètric d'infrarrojos passius i microondes Doppler,
amb memorització d'alarma allotjat en caixa plàstica amb
protecció contra sabotatge, 34 zones de protecció PIR i cobertura
MW regulable. Area de vigilància 12 m, sensibilitat de resposta
constant per a un marge de temperatura ambiental adecuat i alta
fiabilitat. Completament instal·lat. Marca/model: SIEMENS / IRM
120 C o equivalent (P - 286)

10,00024,86 248,60

3 EXCOM27 ut Detector microfònic de rotura de vidre, allotjat en caixa amb
protecció contra sabotatge IP67, cable d'enllaç i adhesiu per a
muntatge. Completament instal·lat. Marca/model: SIEMENS /
AGB600 o equivalent. (P - 397)

20,00022,17 443,40

4 ENCB20BA ut Codificador multiplexat programable, per 4 punts de detecció,
amb protecció antisabotatge, incloent placa suport, electrònica i
caixa. Completament instal·lat. Marca/model: SIEMENS / SAT-12
o equivalent
 (P - 288)

12,00018,70 224,40

5 ENCC10BBA ut Teclat consola alfanumèrica, amb display LCD de visió
gran-angular, amb 2 linies de 16 caracters, programable per a
cada punt de protecció. Incorpora brunzidor i leds d'estat.
Completament instal·lat. Marca/model: SIEMENS / SAK41ES o
equivalent (P - 289)

1,00050,33 50,33

6 EMCC30ACA1 ut Sirena electrònica d'alarma per a exteriors, de plàstic , de dos
tonalitats, amb pilot lluminòs intermitent, incloent embellidor i
caixa de protecció per a intempèrie. Completament instal·lada.
Marca/model: SIEMENS / I-340-PF o equivalent (P - 276)

1,00022,57 22,57

7 ERGB10AGE ut Punt de connexionat de contacte magnetic , des de les unitats de
control de línies incloent part proporcional de tub de PVC en
execució vista o en fals sostre, i tub corrugat flexible de PVC per
instal·lacions encastades, cablejat, caixes de derivació i muntatge
del fil conductor sota tub. Completament instal·lat. (P - 335)

15,00011,43 171,45

8 ERGB10AFD ut Punt de connexionat de bivolumetric , des de les unitats de
control de línies incloent part proporcional de tub de PVC en
execució vista o en fals sostre, i tub corrugat flexible de PVC per
instal·lacions encastades, cablejat, caixes de derivació i muntatge
del fil conductor sota tub. Completament instal·lat. (P - 334)

10,00016,06 160,60
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9 ERGB10AED ut Punt de connexionat de detector microfónic de rotura de vidre ,
des de les unitats de control de línies incloent part proporcional de
tub de PVC en execució vista o en fals sostre, i tub corrugat
flexible de PVC per instal·lacions encastades, cablejat, caixes de
derivació i muntatge del fil conductor sota tub. Completament
instal·lat. (P - 333)

20,00020,71 414,20

10 ERGB10AGF ut Punt de connexionat de controlador d'accessos , des de les
unitats de control de línies incloent part proporcional de tub de
PVC en execució vista o en fals sostre, i tub corrugat flexible de
PVC per instal·lacions encastades, cablejat, caixes de derivació i
muntatge del fil conductor sota tub. Completament instal·lat. (P -
336)

12,00011,43 137,16

11 ERGB10AEA ut Punt de connexionat de multiplexor , des de les unitats de control
de línies incloent part proporcional de tub de PVC en execució
vista o en fals sostre, i tub corrugat flexible de PVC per
instal·lacions encastades, cablejat, caixes de derivació i muntatge
del fil conductor sota tub. Completament instal·lat. (P - 330)

12,00020,71 248,52

12 ERGB10AEB ut Punt de connexionat de teclat , des de les unitats de control de
línies incloent part proporcional de tub de PVC en execució vista
o en fals sostre, i tub corrugat flexible de PVC per instal·lacions
encastades, cablejat, caixes de derivació i muntatge del fil
conductor sota tub. Completament instal·lat. (P - 331)

1,00020,71 20,71

13 ERGB10AEC ut Punt de connexionat de sirena , des de les unitats de control de
línies incloent part proporcional de tub de PVC en execució vista
o en fals sostre, i tub corrugat flexible de PVC per instal·lacions
encastades, cablejat, caixes de derivació i muntatge del fil
conductor sota tub. Completament instal·lat. (P - 332)

1,00020,71 20,71

14 ENCA20B ut Central de seguretat microprocessada, control bidireccional, per
16 zones programables, ambpliable 400 zones cablejades y 400
zones via radio, amb comandament per consoles multifunció
numèriques/alfanumèriques, codis d'accés, relès d'alarma, font
d'alimentació i bateria d'emergència per funcionament de fins a 1
hora en alarma i 72 hores en repòs. Completament instal·lada.
Marca/model: SIEMENS / SINTONY 400 o equivalent (P - 287)

1,000205,52 205,52

15 ERJM55AK ut Alimentació a central de seguretat incloent cable i canalització a
receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona.
Característiques: Cable de coure 07Z1-K, tub PVC flexible/rigid
classe M1 (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i
dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP.55 amb tapa
caragolada i entrades elàstiques / roscades.
Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema
unifilar del projecte. Completament instal·lat. (P - 355)

1,00027,32 27,32

16 EGHB11B1 ut Conjunt de programació i posada en marxa del sistema de gestió
de fan-coils i climatitzadors compactes compost per 28 punts a
SCADA existent i pantalla tàctil, incloent programació específica,
proves i demostracions per al seu perfecte funcionament.
Completament instal·lat. Marca/model: SCHNEIDER/VISTA o
equivalent (P - 215)

1,0001.169,85 1.169,85

TITOL 4TOTAL 01.02.07.0W 3.661,94

OBRA PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓ01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS02
TITOL 3 GASOS MEDICINALS08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EDDB10AA m Canonada de coure dur estirat, no arsenical, segons UNE
EN-13348 de 10 mm de diàmetre i de 1 mm de gruix, amb pp
d'accesoris soldats mitjançant soldadura forta a la plata en
atmosfera inert, amb purga continua mitjançant gas protector i

20,0004,61 92,20
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elements de subjecció. Completament instal·lada, segons
UNE-EN ISO 7396-1. (P - 153)

2 EDDB10BA m Canonada de coure dur estirat, no arsenical, segons UNE
EN-13348 de 12 mm de diàmetre i de 1 mm de gruix, amb pp
d'accesoris soldats mitjançant soldadura forta a la plata en
atmosfera inert, amb purga continua mitjançant gas protector i
elements de subjecció. Completament instal·lada, segons
UNE-EN ISO 7396-1. (P - 154)

80,0005,18 414,40

3 ELFI10BA ut Vàlvula de tall d’un quart de volta tipus bola de 12-14 mm de
diàmetre amb marcat CE classe IIa (dispositiu mèdic).
Desengreixades i preparades per a ús en gasos medicinals i buit,
lliure de tefló. Visualització immediata de posició obert o tancat.
Completament instal·lada. Marca/model: LINDE o equivalent (P -
268)

12,00020,85 250,20

4 ELFD01BA1 ut Presa ràpida de oxigen, tipus DIN per a instal•lació encastada,
amb marcat CE Classe IIb (dispositiu mèdic) i exclusivitat de gas.
Proveïda de sistema de doble vàlvula, d’utilització i de retenció.
Amb traçabilitat de manteniment (data de fabricació visible),
vàlvula d’utilització continguda amb filtre de partícules. Caixa
contenidora amb tapa basculant amb denominació i advertències
de seguretat. Segons UNE-EN ISO 9170-1, NFS 90-155 i NFS
90-156. Completament instal·lada. Marca/model: LINDE o
equivalent (P - 265)

10,00046,45 464,50

5 ELFD01BA2 ut Presa ràpida de buit, tipus DIN per a instal•lació encastada, amb
marcat CE Classe IIb (dispositiu mèdic) i exclusivitat de gas.
Proveïda de sistema de doble vàlvula, d’utilització i de retenció.
Amb traçabilitat de manteniment (data de fabricació visible),
vàlvula d’utilització continguda amb filtre de partícules. Caixa
contenidora amb tapa basculant amb denominació i advertències
de seguretat. Segons UNE-EN ISO 9170-1, NFS 90-155 i NFS
90-156. Completament instal·lada. Marca/model: LINDE o
equivalent (P - 266)

10,00046,45 464,50

6 ELFD01BA3 ut Presa ràpida de aire, tipus DIN per a instal•lació encastada, amb
marcat CE Classe IIb (dispositiu mèdic) i exclusivitat de gas.
Proveïda de sistema de doble vàlvula, d’utilització i de retenció.
Amb traçabilitat de manteniment (data de fabricació visible),
vàlvula d’utilització continguda amb filtre de partícules. Caixa
contenidora amb tapa basculant amb denominació i advertències
de seguretat. Segons UNE-EN ISO 9170-1, NFS 90-155 i NFS
90-156. Completament instal·lada. Marca/model: LINDE o
equivalent (P - 267)

10,00046,45 464,50

TITOL 3TOTAL 01.02.08 2.150,30

OBRA PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓ01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS02
TITOL 3 DIVERSOS09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E1KA1A11 ut Conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar les instal·lacions
completament acabada, incloent:
Obertura i tapat de regates.
Obertura de forats en paraments tant horitzontals com verticals.
Col·locació de boteres.
Fixació de suports.
Construcció de bancades i fornícules.
Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats.
Obertura de forats en falsos sostres de tot tipus i material.
Descàrrega i elevació de materials (si no precisen transports
especials).
Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Tapes per a regisrte a muntats i falsos sostres de tot tipus i

1,0003.083,63 3.083,63
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material per a instal·lacions.
Tapes de pericons en tot tipus de sòls.
En general, tot allò necessari (material i ma d'obra) per al
muntatge de la instal·lació i coordinació amb obra civil i
arquitectura, d'acord amb les instruccions de la direcció
facultativa d'obra. (P - 21)

2 E1KA20A1 ut Reblert i segellat de tots els forats oberts per a pas d'instal·lacions
entre sectors d'incendis, a base de productes adequats per
aconseguir el grau de resistència al foc exigit a l'element
compartimentador; segons les instal·lacions s'usaran els
següents productes:

Safates i cables: passamurs amb estanquitat al foc (EI 240)
homologat segons norma UNE-EN 1366-3, formats per mòduls
compostos per tubs d'acer galvanitzat que disposen de material
intumescent en el seu interior i fixats mitjançant plaques
segellants d'acer amb material ignífug.

Canonades combustibles de sanejament a partir de 80 mm de
diàmetre: collarins de material intumescent segons norma
UNE-EN 1366-3 amb la resistència al foc requerida en cada
sector.

Canonades i conductes: morter per a segellat ignífug d'alta
densitat, resines termoplàstiques i/o massilles a base de silicones
intumescents.

Per a forats de grans dimensions s'empraran com a reblert
bosses de fibres minerals d'alta estabilitat tèrmica com materials
intumescents per al segellat de penetracions.

Incloent tot allò necessari per al muntatge i instal·lació,
completament realitzat segons Especificacions Tècniques del
fabricant del producte i aplicat en cada cas segons coordinació de
la Direcció Faculativa. (P - 22)

1,0002.132,42 2.132,42

3 E2AA01A1 ut Preparació de tota la documentació d'obra de les instal·lacions
segons plec de condicions generals i instruccions de la D.F.,
comprenent:
- Plànols de detall i de muntatge en suport informàtic (AUTOCAD)
segons indicacions de la D.F.
- Plànols final d'obra de la instal·lació realment executada (3
còpies aprovades per la D.F.).
- Memòries, bases de càlcul i càlculs, especificacions tècniques,
estat d'amidaments finals i pressupost final actualitzats segons el
realment executat (3 còpies aprovades per la D.F.).
- Documentació final d'obra: proves realitzades, instruccions
d'operació i manteniment, relació de subministradors, etc. (3
còpies aprovades per la D.F.).
Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no
podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni
veure's disminuïda per la baixa que en el seu cas pugui afectar al
pressupost. (P - 27)

1,000559,95 559,95

4 E2AA02A1 ut Legalització de totes les instal·lacions que es vegin afectades en
aquest capítol dels pressupostos, incloent la preparació i visats de
projectes en el Col·legi Professional corresponent i la presentació
i seguiment fins a bon final dels expedients davant els Serveis
Territorials d'Indústria i Entitats Col·laboradores, inclús
l'abonament de les tases corresponents. S'inclouen tots els
tràmits administratius que s'hagi de realitzar amb qualsevol
organisme oficial per portar a bon terme les instal·lacions
d'aquest capítol, així com el contracte de manteniment preceptiu i
obligatori que marqui el servei d'Indústria davant la presentació
de l'expedient. (P - 28)

1,0001.482,68 1.482,68

TITOL 3TOTAL 01.02.09 7.258,68
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OBRA PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓ01
CAPÍTOL CONTROL DE QUALITAT03
TITOL 3 CONTROL DE QUALITAT01
TITOL 4 01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E0103001 u Partida per al control de qualitat de l'obra (P - 12) 1,0001.488,00 1.488,00

TITOL 4TOTAL 01.03.01.01 1.488,00

OBRA PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓ01
CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT04
TITOL 3 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 425)

20,0004,82 96,40

2 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà
i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada
d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 (P - 428)

5,0006,65 33,25

3 H142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent,
abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 429)

5,0007,91 39,55

4 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 426)

8,0004,88 39,04

5 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 (P - 427)

16,0004,10 65,60

6 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458 (P - 430)

20,00012,25 245,00

7 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 431)

50,0001,33 66,50

8 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i
dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre
interior, i subjecció elàstica al canell (P - 432)

80,0001,14 91,20

9 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de
polièster i ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada
de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada,
homologat segons CE (P - 433)

10,00037,63 376,30

10 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació
amb tac mecànic (P - 434)

10,00018,38 183,80

11 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors (P
- 435)

20,0007,86 157,20

12 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 436)

20,00014,29 285,80

TITOL 3TOTAL 01.04.01 1.679,64
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OBRA PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓ01
CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT04
TITOL 3 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1510001 m2 Protecció horitzontal sota el forjat col·laborant amb xarxa de fil
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida a
l'estructura de sotaponts de l'encofrat mitjançant ganxos
metàl·lics cada metre, amb el desmuntatge inclòs (P - 437)

210,0000,96 201,60

2 H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions
superficials contra caigudes, amb malla de reforç i traus
perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el
desmuntatge inclòs (P - 438)

156,0003,48 542,88

3 H1512005 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastides tubulars i/o
muntacàrregues amb malla de polipropilè tupida tipus mosquitera,
traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el
desmuntatge inclòs (P - 439)

241,0003,48 838,68

4 H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les
escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN
1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb
corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau
d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el
desmuntatge inclòs (P - 440)

20,00012,19 243,80

5 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim,
en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs (P - 441)

64,11910,64 682,23

6 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser
de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl.lic amb
mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 442)

60,0004,88 292,80

7 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de
servei i amb el desmuntatge inclòs (P - 443)

50,0003,48 174,00

8 H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada
en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 444)

118,0004,18 493,24

9 H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl.lica
tubular i plataforma de fusta, desmuntatge inclòs (P - 445)

21,00024,24 509,04

10 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 446)

50,0000,95 47,50

11 H152W029 u Comporta basculant per a subministrament de material,
d'estructura tubular acoblat a barana i amb el desmuntatge inclòs
(P - 447)

1,0004,18 4,18

12 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diàmetre, amb desmuntatge inclòs (P - 448)

100,0000,16 16,00

13 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució,
amb 3 perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a
380 mm2 i una alçària màxima d'11,5 m, cable de coure de secció
35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat (P - 449)

1,00032,16 32,16

14 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 450) 1,0000,00 0,00

15 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 451)

1,00015,87 15,87
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16 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 452)

1,00015,87 15,87

17 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 453)

1,00015,87 15,87

18 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 454)

1,00015,87 15,87

19 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre
de control elèctric, adherit (P - 455)

1,0000,00 0,00

20 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 456)

1,00015,87 15,87

21 HBBAF007 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 457)

1,00015,87 15,87

22 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 458) 10,0000,32 3,20

23 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 459)

41,0001,05 43,05

24 HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i
amb el desmuntatge inclòs (P - 460)

6,0001,90 11,40

25 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb
el desmuntatge inclòs (P - 461)

25,0000,95 23,75

26 HBC1S0K0 u Llanterna de tràfic amb difusor, recarregable (P - 462) 1,0000,00 0,00

27 HX11X08X m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals
de tub d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 0)

174,0005,90 1.026,60

28 HX11X09X u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs (P - 0)

8,00025,60 204,80

TITOL 3TOTAL 01.04.02 5.486,13

OBRA PRESSUPOST  TECNOCAMPUS MATARÓ01
CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT04
TITOL 3 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 467)

5,0004,03 20,15

2 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 468)

3,0002,42 7,26

3 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 469)

3,0002,42 7,26

4 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 470)

3,0005,64 16,92
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5 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8
m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 471)

1,0005,64 5,64

6 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 472)

1,0005,64 5,64

7 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 473)

1,0002,42 2,42

8 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 474)

1,0000,83 0,83

9 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 475)

1,0001,61 1,61

10 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P
- 476)

2,0000,81 1,62

11 HQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a
obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica
1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell (P - 465)

8,00033,29 266,32

12 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes
d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre
xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2
inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric
50 litres (P - 463)

8,00038,14 305,12

13 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra
de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes
d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre
xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 464)

8,00038,14 305,12

14 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic
d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i
sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l.
i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs
(P - 466)

8,000116,72 933,76

15 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 477)

4,00097,27 389,08

16 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 478) 200,00015,39 3.078,00

TITOL 3TOTAL 01.04.03 5.346,75
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NIVELL 4: TITOL 4 Import
Titol 4 01.01.03.01 FAÇANES 42.724,68
Titol 4 01.01.03.02 COBERTES 4.488,89

01.01.03 TANCAMENTS PRIMARISTitol 3 47.213,57

Titol 4 01.01.05.01 PAVIMENTS 106.868,79
Titol 4 01.01.05.02 CELS RASOS 51.486,12
Titol 4 01.01.05.03 PINTURA 18.342,65
Titol 4 01.01.05.04 APLACATS, ENRAJOLATS, FOLRATS 38.399,53

01.01.05 ACABATS INTERIORSTitol 3 215.097,09

Titol 4 01.01.06.01 FUSTERIA INTERIOR 18.660,69
Titol 4 01.01.06.02 ELEMENTS D'ENFOSQUIMENT 4.192,48
Titol 4 01.01.06.03 MANYERIA 4.324,18
Titol 4 01.01.06.04 PORTES TALLAFOC 1.215,44
Titol 4 01.01.06.05 FUSTERIA ALUMINI 8.965,38

01.01.06 TANCAMENTS SECUNDARISTitol 3 37.358,17

Titol 4 01.02.01.01 SANEJAMENT FECAL 2.736,92
01.02.01 SANEJAMENTTitol 3 2.736,92

Titol 4 01.02.02.02 ESCOMESA 2.892,35
Titol 4 01.02.02.03 PRODUCCIÓ ACS 2.019,90
Titol 4 01.02.02.04 DISTRIBUCIÓ 6.138,20
Titol 4 01.02.02.05 APARELL SANITARIS 10.345,39

01.02.02 LAMPISTERIATitol 3 21.395,84

Titol 4 01.02.03.06 INTAL·LACIÓ D'ENLLAÇ 2.319,75
Titol 4 01.02.03.07 GRUP ELECTROGEN 1.350,14
Titol 4 01.02.03.08 SAI 3.662,08
Titol 4 01.02.03.09 QUADRE GENERAL DE BAIXA TENSIÓ 17.562,24
Titol 4 01.02.03.0A COMPENSACIÓ ENERGIA REACTIVA 5.018,08
Titol 4 01.02.03.0B LÍNIES GENERALS 16.069,00
Titol 4 01.02.03.0C QUADRES ELÈCTRICS SECUNDARIS 24.229,15
Titol 4 01.02.03.0D INSTAL·LACIÓ INTERIOR 25.929,17
Titol 4 01.02.03.0E MECANISMES 6.963,95
Titol 4 01.02.03.0F LLUMENERES 37.309,31

01.02.03 ELECTRICITATTitol 3 140.412,87

Titol 4 01.02.04.0G PRODUCCIÓ 1.760,31
Titol 4 01.02.04.0H UNITATS AUTONOMES 3.722,05
Titol 4 01.02.04.0I DISTRIBUCIÓ D'AIGUA 22.118,01
Titol 4 01.02.04.0J ELEMENTS TERMINALS AC 77.494,58
Titol 4 01.02.04.0K DISTRIBUCIÓ D'AIRE 50.027,00
Titol 4 01.02.04.0L CONTROL I GESTIO 9.793,28

01.02.04 CLIMATITZACIÓTitol 3 164.915,23

Titol 4 01.02.05.0M INFRASTRUCTURES 2.461,40
Titol 4 01.02.05.0N MEGAFONIA 4.998,65
Titol 4 01.02.05.0O SISTEMA DE CABLEJAT ESTRUCTURAT 11.828,48
Titol 4 01.02.05.0P SISTEMA DE GESTIÓ D'INSTAL·LACIONS 12.482,12
Titol 4 01.02.05.0Q AUDIOVISUALS AULES 11.018,28

01.02.05 COMUNICACIONSTitol 3 42.788,93

Titol 4 01.02.06.0R XARXA DE BIE'S 1.568,84
Titol 4 01.02.06.0S EXTINTORS 489,25

01.02.06 PROTECCIÓ CONTRAINCEDISTitol 3 2.058,09

Titol 4 01.02.07.0T DETECCIÓ AUTOMÀTICA D'INCENDIS 14.817,43
Titol 4 01.02.07.0U CONTROL D'ACCESSOS 1.586,72
Titol 4 01.02.07.0V CCTV 4.365,24
Titol 4 01.02.07.0W INTRUSIÓ 3.661,94

01.02.07 PROTECCIÓ PATRIMONIALTitol 3 24.431,33

Titol 4 01.03.01.01  1.488,00
01.03.01 CONTROL DE QUALITATTitol 3 1.488,00
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699.896,04

NIVELL 3: TITOL 3 Import
Titol 3 01.01.01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 5.170,11
Titol 3 01.01.02 ESTRUCTURA 56.769,71
Titol 3 01.01.03 TANCAMENTS PRIMARIS 47.213,57
Titol 3 01.01.04 DIVISIONS INTERIORS 137.109,27
Titol 3 01.01.05 ACABATS INTERIORS 215.097,09
Titol 3 01.01.06 TANCAMENTS SECUNDARIS 37.358,17
Titol 3 01.01.07 EQUIPAMENT FIX 15.189,67
Titol 3 01.01.08 PARTIDES ALÇADES 595,20

01.01 OBRA CIVILCapítol 514.502,79

Titol 3 01.02.01 SANEJAMENT 2.736,92
Titol 3 01.02.02 LAMPISTERIA 21.395,84
Titol 3 01.02.03 ELECTRICITAT 140.412,87
Titol 3 01.02.04 CLIMATITZACIÓ 164.915,23
Titol 3 01.02.05 COMUNICACIONS 42.788,93
Titol 3 01.02.06 PROTECCIÓ CONTRAINCEDIS 2.058,09
Titol 3 01.02.07 PROTECCIÓ PATRIMONIAL 24.431,33
Titol 3 01.02.08 GASOS MEDICINALS 2.150,30
Titol 3 01.02.09 DIVERSOS 7.258,68

01.02 INSTAL·LACIONSCapítol 408.148,19

Titol 3 01.03.01 CONTROL DE QUALITAT 1.488,00
01.03 CONTROL DE QUALITATCapítol 1.488,00

Titol 3 01.04.01 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 1.679,64
Titol 3 01.04.02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 5.486,13
Titol 3 01.04.03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 5.346,75

01.04 SEGURETAT I SALUTCapítol 12.512,52

936.651,50

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 OBRA CIVIL 514.502,79
Capítol 01.02 INSTAL·LACIONS 408.148,19
Capítol 01.03 CONTROL DE QUALITAT 1.488,00
Capítol 01.04 SEGURETAT I SALUT 12.512,52

01 Pressupost  TECNOCAMPUS MATARÓObra 936.651,50

936.651,50

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost TECNOCAMPUS MATARÓ 936.651,50

936.651,50

Euro
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936.651,50PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..........................................................................

121.764,7013,00 % DESPESES GENERALS SOBRE 936.651,50.....................................................
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Subtotal 1.114.615,29

21,00 % IVA SOBRE 1.114.615,29..................................................................................... 234.069,21

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 1.348.684,50€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( UN MILIÓ TRES-CENTS QUARANTA-VUIT MIL SIS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB
CINQUANTA CENTIMS )
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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  
 
Sobre els components 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb 
el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el 
marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 
del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres 
Directives europees que li siguin d’aplicació.  
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de 
productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb 
les corresponents directives Europees.  

Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.2 Control de 
recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 
Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel 
projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació 
comprendrà, almenys, els següents documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació 
corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin 
transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o 
disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques 
tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb 
l'establert en l’article 5.2.3; i  
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en 
l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.  
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, equips i 
sistemes emparats per ella.  

Control de recepció mitjançant assaigs 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i 
proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats 
per la D.F.  
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa 
sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 
  

Sobre l’execució.  
Condicions generals.  
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construcció, 
d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director 
de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les 
instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.  

Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.3 
Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, 
els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les 
verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació 
aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada 
poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions 
que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.  
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius.  
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques 
d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

 
Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o 
totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves 
de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 
 

Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", 
estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament 
l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables 
sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.  
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan 
referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 



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

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



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

SISTEMA ESTRUCTURA 
  
 
SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA 
 
1 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ  
Conjunt d’elements de formigó armat o pretensat que conformen una estructura destinada a garantir la resistència i l’estabilitat de l’edifici i 
la dels seus components en condicions de seguretat, funcionalitat i aspectes acceptables durant el període de vida útil de l’edifici. Ha de 
dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals, 
amb la seguretat que estableix la normativa DB SE, seguretat estructural i DB SI-Annex C. Formigó Armat. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB SI-Annex C. Formigó Armat, DB HS 1, DB HE 1. 
Instrucció de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Instrucció pel projecte i l’execució de Forjats unidireccionals de Formigó Estructural realitzats amb elements prefabricats, EFHE. 
RD 642/2002. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 

Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985. 
Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96. 
Fabricació i utilització d’elements resistents per a pisos i cobertes. RD 1630/1980. 
Actualització de les fitxes d’autorització d’usos de sistemes de forjats. BOE. 06.03.97.  
UNE. UNE 36832:97, UNE 36-831 
  
1.1 Tipus d’elements  
1.1.1 Forjats 
Es defineix com a sostre l'element estructural de l'edifici per a separació de pisos, mitjançant un empostissat d'elements resistents o nervis 
que treballen a flexió, un reblert d'espais entre nervis amb cossos alleugerits i un formigonat de la superfície superior, a més d'un reblert 
de carcanyols per aconseguir un element que treballi de forma solidària.  
Forjats unidireccionals, constituïts per elements superficials plans amb nervis de formigó armat, flectint essencialment en una direcció, el 
cantell del qual no excedeix de 50 cm, la llum de cada tram no excedeix de 10 m i la separació entre nervis és menor de 100cm.  
Forjats reticulars, estructures constituïdes per plaques massisses o alleugerides amb nervis de formigó armat en dos direccions 
perpendiculars entre si, que no posseeixen, en general, bigues per a transmetre les càrregues als suports i descansen directament sobre 
suports amb o sense capitell. La separació entre eixos de nervis no serà major de 100 cm i l'espessor de la capa superior no serà inferior 
a 5cm, disposant-se en la mateixa una armadura de repartiment en malla. 
  
Components 
Biguetes prefabricades de formigó o formigó i ceràmica, per a armar. 
Peces d’entrebigat per a forjats de biguetes, amb funció d’alleugeriment o resistent. 
Formigó per a armar (HA), de resistència o dosificació especificats a la D.T., abocat en obra per a farciment de nervis i formant llosa 
superior (capa de compressió). 
Armadura col·locada en obra.  
Característiques tècniques mínimes 
En les biguetes armades prefabricades l'armadura bàsica estarà disposada en tota la seva longitud. L'armadura complementària inferior 
podrà anar disposada solament en part de la seva longitud. Les peces d’entrebigat poden ser de ceràmica o formigó, poliestirè expandit i 
altres materials suficientment rígids que no produeixin danys al formigó ni a les armadures. En peces resistents, la resistència 
característica a compressió no serà menor que la resistència de D.T. del formigó d'obra amb que s'executi el forjat. La grandària màxima 
de l'àrid no serà major que 20 mm. No s'utilitzaran filferros llisos com a armadures passives, excepte com a components de malles 
electrosoldades i en elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.  
Control i acceptació 
Es complirà que tota peça d’entrebigat sigui capaç de suportar una càrrega característica d’ 1kN, repartida uniformement en una placa de 
200x75x25 mm, situada en la zona més desfavorable de la peça i el seu comportament davant el foc segons DB SI-Annex C. Formigó 
Armat. En cada subministrament que arribi a l'obra d'element resistents i peces d’entrebigat es realitzaran les comprovacions que els 
elements i peces estan legalment fabricats i comercialitzats. Segell CIETAN en biguetes. Identificació de cada bigueta o llosa alveolar amb 
la identificació del fabricant i el tipus d'element. Que les biguetes no presentin danys. Es prendran les precaucions necessàries en 
ambients agressius, respecte a la durabilitat del formigó i de les armadures, d'acord amb l'article 37 de la Instrucció EHE.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
L'hissat i apilament de les biguetes en obra es realitzarà seguint les instruccions indicades per cada fabricant, de manera que les tensions 
a les quals són sotmeses es trobin dintre dels límits acceptables, emmagatzemant-se en la seva posició normal de treball, sobre suports 
que evitin el contacte amb el terreny o amb qualsevol producte que les pugui deteriorar. En els plànols de forjat es consignarà si les 
biguetes requereixen o no apuntalament i, si s’escau, la separació màxima entre corretges.  
Els forjats de formigó armat es regiran per la Instrucció EFHE, per la D.T. i l'execució de forjats unidireccionals de formigó armat o 
pretensat, havent de complir, en el que no s'oposi a això, els preceptes d’Instrucció EHE.  
Fases d’execució 
Estintolaments. Es disposaran llates d’empostissat de repartiment per al suport dels puntals. Si les llates d’empostissat de repartiment 
descansen directament sobre el terreny, caldrà assegurar-se que no es puguin assentar en ell. En els puntals es col·locaran traves en 
dues direccions, per a aconseguir un apuntalament capaç de resistir els esforços horitzontals que puguin produir-se durant el muntatge 
dels forjats. En cas de forjats de pes propi major que 3 kN/m² o quan l'altura dels puntals sigui major que 3 m, es realitzarà un estudi 
detallat de les fixacions. Les llates d’empostissat es col·locaran a les distàncies indicades en D.T. En els forjats de biguetes armades es 
col·locaran les fixacions anivellades amb els suports i sobre d’ells es col·locaran les biguetes. L'espessor de cofres, sotaponts i taulers es 
determinarà en funció de l'apuntalament. Els taulers duran marcada l'altura a formigonar. Les juntes dels taulers seran estanques, en 
funció de la consistència del formigó i forma de compactació. S'unirà l'encofrat a l'apuntalament, impedint tot moviment lateral o fins i tot 
cap amunt (aixecament),durant el formigonat. Es fixaran els tascons i, si s’escau, es tibaran els tirants. 
Replanteig de la planta de forjat. Col·locació de les peces de forjat. S'hissaran les biguetes des del lloc d'emmagatzematge fins al seu lloc 
d'ubicació, agafades de dos o més punts, seguint les instruccions indicades per cada fabricant per a la manipulació, a mà o amb grua. Es 
col·locaran les biguetes en obra donades sobre murs i/o encofrat, col·locant-se posteriorment les peces d’entrebigat, paral·leles, des de la 
planta inferior, utilitzant-se revoltons cecs i estintolant segons el que es disposa en l’apartat de càlcul. Si alguna resultés danyada afectant 
a la seva capacitat portant serà rebutjada. En els forjats no reticulars, la bigueta quedarà encastada a la biga, abans de formigonar. 
Finalitzada aquesta fase, s'ajustaran els puntals i es procedirà a la col·locació dels revoltons, els quals no invadiran les zones de 
massissat o del cos de bigues o suports. Es disposaran els passatubs i s’encofraran els buits per a instal·lacions. En les volades es 
realitzaran els oportuns ressalts, motllures i goterons, que es detallin a la D.T.; així mateix es deixaran els buits precisos per a xemeneies, 
conductes de ventilació, passos de canalitzacions, etc... especialment en el cas d'encofrats per a formigó vist. S'encofraran les parts 
massisses al costat dels suports. 
Col·locació de les armadures. L'armadura de negatius es col·locarà preferentment sobre l'armadura de repartiment, a la que es fixarà per 
a que mantingui la seva posició. 
Formigonat. Es regarà l'encofrat i les peces d’entrebigat. Es procedirà a l'abocament i compactació del formigó. El formigonat dels nervis i 
de la llosa superior es realitzarà simultàniament. Per bigues planes el formigonat es realitzarà després de la col·locació de les armadures 
de negatius, essent necessari el muntatge del forjat. Per bigues de cantell en cas de forjats recolçats el formigonat de la biga serà anterior 
a la col·locació del forjat i en cas de forjats semiencastats després de la col·locació del forjat. El formigó col·locat no presentarà 
disgregacions o buits en la massa, la seva secció en qualsevol punt del forjat no quedarà disminuïda en cap punt per la introducció 
d'elements de l'encofrat ni altres. Les juntes de formigonat perpendiculars a les biguetes haurien de disposar-se a una distància de suport 
no menor que 1/5 de la llum, més enllà de la secció on acaben les armadures per a moments negatius. Les juntes de formigonat 



paral·leles a les mateixes és aconsellable situar-les sobre l'eix dels revoltons i mai sobre els nervis. La compactació del formigó es farà 
amb vibrador, controlant la durada, distància, profunditat i forma del vibrat. No es rastellarà en forjats. S'anivellarà la capa de compressió, 
es guarirà el formigó i es mantindran les precaucions per al seu posterior enduriment. 
Despuntalament. Es retiraran les fixacions segons D.F. No es treuran ni retiraran puntals de forma sobtada i sense prèvia autorització de 
la D.F. i s’adoptaran precaucions per a impedir l'impacte dels encofrats sobre el forjat. 
Acabats. Presentarà una superfície uniforme, sense irregularitats, amb les formes i textures d'acabat en funció de la superfície encofrant. 
Control i acceptació 
Dues comprovacions per cada 1000 m² de planta.  
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols : Nivells i replanteig, Encofrat, Col.locació de peces del 
forjat i armadures, Abocat i compactació del formigó, Juntes, Curat del formigó, Desencofrat, Comprovació de fletxes, contrafletxes i 
toleràncies. 
  
Amidament i abonament 
m² realment executats, descomptant forats de superfície més grans 1 m² . 
En el preu d'abonament s'inclouran els materials, els treballs d'encofrat, apuntalament i desencofrat, així com la formació d'elements 
resistents singulars, tal com reforços, corretges, traves, enjovats, formació de forats per pas d'instal·lacions i les previsions d'ancoratges 
per a altres fàbriques, segons previsions del D.T. o instruccions de la D.F.  
  
2 ESTRUCTURES D’ACER  
Conjunt d’elements d’acer que conformen una estructura destinada a garantir la resistència mecànica, l’estabilitat i l’aptitud al servei, 
inclosa la durabilitat per a qualsevol tipus d’edifici. Realitzat amb perfils d’acer laminats en calent, perfils d’acer conformats en fred o 
calent, utilitzats directament o formant peces compostes. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient front a les accions i a 
les influències previsibles en situacions normals i accidentals segons CTE DB SE-A Seguretat estructural. Acer, mantenint, a més, la 
resistència al foc durant el temps necessari perquè puguin complir-se les exigències de seguretat en cas d’incendi., segons CTE DB SI , 
seguretat en cas d’incendi. Els tipus d’elements a les estructures d’acer poden ser: pilars, bigues i biguetes, llindes, traves, encavallades, 
corretges i tots els elements d’ancoratge i auxiliars de l’estructura d’acer. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-A, DB SI-6, DB SI-Annex D. Resistència al foc dels elements d’acer, DB 
HS 1, DB HE 1. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials d’aportació de soldadures UNE-
EN ISO 14555:1999. Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090-1:1997. 
  
Components 
Perfils i xapes d’acer laminat en calent 
Perfils foradats d’acer laminat en calent 
Perfils i plaques conformats en fred 
Reblons d’acer de cap esfèric, de cap bombejat o de capota plana. 
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència 
Soldadures 
Cordons i cables 
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer.  
Característiques tècniques mínimes 
Acers en xapes i perfils. Característiques mecàniques mínimes dels acers, segons UNE EN 10025, 10210-1:1994 i 10219-1:1998. Perfils i 
xapes d’acer laminat en calent. De les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, així com de les sèries L, LD. T, rodó, quadrat o rectangle. 
Perfils foradats d’acer laminat en calent. De les sèries rodó, quadrat o rectangle. Perfils i plaques conformats en fred. De les sèries L, LD, 
U, C , Z, o Omega. 
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència. El moment torsor del collat, la disposició dels forats i el seu 
diàmetre ha d’ésser l'indicat per la D.F. Característiques mecàniques dels acers dels cargols ordinaris segon (CTE-DB SE-A 4.3). 
Soldadures. Realitzades per arc elèctric amb resistència a tracció del metall dipositat més gran que 37, 42 o 52 kg/mm² . 
Cordons i cables. Formats per diversos filferros d’acer enrotllats helicoidalment de forma regular, els acers utilitzats tindran entre 70 i 200 
kg/m² de resistència. Es pendran precaucions només en cas d’unions entre xapes de gran espessor. 
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer. Especificacions de durabilitat segons UNE ENV 1090-
1:1997 
Ductilitat. Comprovada segons les temperatures a que estarà sotmesa l’estructura en funció del seu emplaçament. 
Control i acceptació 
En el cas de materials avalats pel certificat del fabricant, el control serà una relació entre l’element i el seu certificat d’origen. Quan no sigui 
així, s’establirà un procediment mitjançant assaigs per un laboratori independent, o en solucions de caràcter singular les recomanacions o 
normatives de prestigi reconegut. (CTE-DB SE-A 12.3). 
  
Execució 
Condicions prèvies 
El constructor ha d’elaborar els plànols de taller i el programa de muntatge i s’ha d’aprovar per la D.F. La preparació de les unions que 
s'hagin de realitzar a obra es faran a taller. Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu 
que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. La secció de l'element no ha de quedar 
disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició 
dels elements de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva. Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el 
muntatge es soldin a les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a 
cops. Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec Particular 
la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura. 
Condicions de manipulació i emmagatzematge 
S’han de seguir les instruccions del fabricant i respectar dades de caducitat. S’han d’emmagatzemar i manipular sense produir 
deformacions permanents ni danys en la superfície. S’evitarà tot contacte amb el terreny i l’aigua. 

Fases d’execució 
Preparació de la zona de treball 
Replanteig i marcat d’eixos 
Col.locació i fixació provisional de la peça 
Aplomat i nivellació definitius 
Execució de les unions per soldadura. Es realitzarà un pla de soldatge on s’inclouran: els talls de les unions, les dimensions i els tipus de 
soldadura, les especificacions sobre el procés i la seqüència de soldadura. Els tipus de soldadura són: Per punts, en angle, a topall i en 
tap i trau.(CTE-DB SE-A 10.3). Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i el vent, i a una temperatura > 0°C. Els components han 
d’estar correctament fixats. Les superfícies i vores han de ser les apropiades pel procés de soldat, exemptes d’humitat, de fissures, 
d’entelladures i materials que afectin el procés o qualitat de les soldadures. Els cordons de soldadura successius no han de produir 
osques. 
Execució de les unions amb cargols. Els forats pels cargols s'han de fer amb perforadora mecànica, d'un sol cop els forats que travessin 
dues o més peces, eliminant posteriorment les rebaves. La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats en que 
sigui previsible la rectificació per coincidència, que s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor. El diàmetre nominal mínim serà de 12mm, 
la rosca pot estar inclosa en el pla de tall, i l’espiga del cargol ha de sortir de la rosca de la femella desprès del roscat del pla de tall. La 
utilització de femelles i volanderes queda especificada al CTE-DB SE-A 10.4. El collat de cargols sense pretesar, i el collat de cargols 
pretesats queda especificat al CTE-DB SE-A 10.5. El cargols d'una unió s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final, 
començant pels situats al centre, i s'han d'acabar d'apretar en una segona pasada. 
Recobriment superficial. Preparació de les superfícies. Les superfícies que hagin d’estar en contacte amb el formigó, han de netejar-se i 
no pintar-se. No s’ha de començar a pintar sense haver-ne eliminat les escòries. Els mètodes de recobriment de les estructures d’acer 
són: galvanització i pintura. En el procés de galvanització. Les soldadures han d’estar segellades, si hi ha espais en l’element fabricat es 
disposaran forats de purga i les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura d’imprimació anticorrosiva amb dissolvent 
àcid o adollat abans de ser pintades. En el procés de pintat. Abans de començar, es comprovarà que les superfícies i pintures compleixen 
els requisits del fabricant. Pintat amb capes d’imprimació antioxidant i anticorrosiu. Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar 
una segona o tercera capa de protecció, sempre en un to diferent, segons les especificacions de la D.F. Les parts que hagin de quedar de 
difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, després de la 
inspecció i l'acceptació de la D.F. i abans del muntatge. No es pintaran els cargols galvanitzats o amb protecció antiòxid. 
Toleràncies d’execució (CTE-DB SE-A 11.2). Per edificis de llargària <= 30m: Tolerància total ±20mm. Nivell superior del pla del pis ± 
5mm. Distància entre pilars consecutius ±15mm. Distància entre bigues consecutives ±20mm. Desviació en inclinació dels pilars. Per 
edificis de 6 plantes de 3m. Vh= 0,07m. Excentricitat no intencionada del recolzament d’una biga e0<=5mm. En plaques base i pilars e1 i 
e2 <= 5mm. 
Control i acceptació 
Control de qualitat de la fabricació a taller (si s’escau), on s’inclourà el control de la documentació de taller (CTE-DB SE-A 12.4). 
Control de qualitat de muntatge, on s’inclourà la documentació de muntatge corresponent (CTE-DB SE-A 12.5). 
Toleràncies de fabricació (CTE-DB SE-A 11.1). Perfils amb doble T soldats: Alçada del perfil ± 3 a 8mm en funció de l’alçària. Seccions 
amb caixó: Desviacions de ± 3 a 5mm en funció de les dimensions de les xapes. Components estructurals: Planor: L/1000 ó 3mm, 
Contrafletxa L/1000 ó 6mm. Ànimes i enrigidors: Desviacions per distorsió de l’ànima o distorsions de l’ala.  
  
Amidament i abonament  
kg d’acer per amidar les bigues, biguetes, corretges, encavallades, llindes, pilars, traves, elements d'ancoratge i elements auxiliars 
corresponents a les estructures d’acer, incloent-hi en el preu tots els elements i operacions d'unió, muntatge, assaigs, protecció, ports 
necessaris, etc., per a la completa execució d'acord amb el Projecte i indicacions de la D.F. 
Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, així com la protecció i pintura que siguin necessàries, d'acord amb la normativa 
vigent. El pes unitari pel seu càlcul ha de ser el teòric. Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 
D.F. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
  
SISTEMA ENVOLVENT 
 
SUBSISTEMA FAÇANES   
1 OBERTURES  
Part semitransparent de l’envolvent tèrmica d’un edifici, practicables o no, que dóna prestacions de lluminositat, confort, ventilació i 
connexió.  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-HE1, Demanda energètica; en relació a al transmitància tèrmica (U), i factor solar (Fs) i 
permeabilitat a l’aire. CTE-HS1, Impermeabilitat, en relació a la trobada de les façanes amb obertures. CTE DB SU seguretat d’utilització. 
CTE-DB SE-AE, Document Bàsic Seguretat Estructural-Accions a l’Edificació. CTE- DB HR, Protecció enfront del soroll.  
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D. 21/2006. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios, NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
UNE. 
UNE 12.207:2000. Fusteria material, segons UNE 85.218.1985. UNE 85103:1991 Puertas i cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, 
clasificación y características. UNE 85.222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje, col.locació amb llistó de vidre o amb 
perfils conformats de neoprè. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
  
1.1  Envidrament  
 
1.1.1 Vidres plans  
Vidre estirat a màquina, de cares planes i paral·leles. Fabricat en diversos gruixos, capes i qualitats. Forma part de les obertures dels 
edificis.  



Els vidres en funció del seu ús i composició es classifiquen en: 
Vidre Simple.  Envidrament format per una sola fulla de vidre.  
Vidre Laminat. Envidrament format per una o més llunes unides per làmina butiral, tractades superficialment o no, suspès amb perfil 
conformat de neoprè a la fusteria aconseguint un conjunt unitari que resti unit en cas de ruptura.  
Vidre Aïllant o doble. Envidrament format per dos vidres separats per cambra d’aire aconseguint  aïllament o control  tèrmic, acústic o 
solar per mitjà del tractament dels vidres.  
Vidre Trempat. Envidrament format per una lluna o vidre imprès sotmès a un tractament tèrmic de trempat amb més resistència als 
esforços d’origen mecànic i tèrmic.  
Vidre resistent al foc. Envidrament format per vidres trempats, laminats amb intercalats intumescents, o bé amb vidres revestits amb capes 
d’òxids metàl·lics.  
  
Components 
Vidre. En funció del gruix de cadascuna de les fulles, els vidres plans es classifiquen en: vidre prim (1,5 a 1,75mm), vidre semidoble (2 a 
2,5mm), vidre doble (3mm), cristallina (4-6mm) i lluna polida ( 4-10mm). En funció dels productes vitris utilitzats el  vidre pot ser: Vidre 
incolor: transparent i de cares completament paral·leles. Vidre de baixa emissió: incolor, tractat superficialment per una cara amb òxids 
metàl·lics i metalls nobles i aconseguint reduir les pèrdues de calor per radiació. Vidre de color filtrant: acolorit en massa amb òxids 
metàl·lics, reduint el pas de radiacions infraroges, visibles i ultraviolades. Vidre de color: acolorit en massa mitjançant addició d'òxids 
metàl·lics estables. Vidre de protecció solar: incolor, de color filtrant, o de color, amb una de les seves cares tractada mitjançant dipòsit de 
capa de silici elemental, obtenint una alta reflexió de llum visible i infraroja solar. Vidre imprès: translúcid, obtingut per bugada contínua i 
posterior laminació de la massa de vidre en fusió.  
Sistema de fixació. Amb massilles, bandes preformades, o perfils de PVC. L’envidrament anirà suportat pels bastiments de la 
corresponent fusteria de fusta, d’acer, d’alumini, de PVC, o bé fixat directament a l’estructura mitjançant fixacions mecàniques o 
elàstiques. 
Característiques tècniques mínimes  
Vidres. Vidre laminat. Compost per dos o més llunes unides per interposició de làmines de matèria plàstica quedant, en cas de 
trencament, adherits els trossos de vidre al butiral. El nombre de fulles serà com a mínim: dues en cas de baranes i ampits; tres en cas 
d’envidrament antirobatori; quatre en cas d’envidrament  antibala. Vidres aïllants tèrmics i acústics. Conjunt format per dos o més llunes, 
separades entre si per cambres d’aire deshidratat. La separació entre llunes està definida per un perfil separador, generalment metàl·lic, 
en el seu interior s’introdueix el producte dessecant i l’estanquitat està assegurada mitjançant un doble segellat perimetral (vidre amb 
cambra d’aire). L’aïllament acústic es millora, omplint la cambra amb gasos i utilitzant vidres laminars amb resines. Vidres de control solar. 
Són vidres que fan treballar la transparència, modificant-la segons el grau de protecció contra la radiació solar directa. Poden ser vidres 
colorats en massa i/o amb tractaments superficials, que generen unes capes (incolores, colorades i reflectants) en una de les superfícies 
del vidre. Poden anomenar els següents tipus: vidre reflector, lluna amb una de les seves cares reflectants, obtinguda mitjançant una capa 
metàl·lica dipositada per piròlisi; vidre filtrant, llunes colorades, mitjançant l’addició d’òxids metàl·lics estables, no deformen les imatges al 
seu través. Redueixen el pas de les radiacions infraroges, visibles i ultraviolades . Vidre trempat. Sotmès a un tractament tèrmic de 
trempat, que li confereix un augment de resistència a esforços d'origen mecànic i tèrmic, pel que és obligada la seva col·locació en 
claraboies, i en qualsevol element translúcid de coberta.  Vidres de seguretat. Vidres que han estat sotmesos a un tractament tèrmic de 
temprat,  augmentant  la seva resistència als esforços d’origen mecànic i tèrmic, o poden ser vidres laminars normals o que poden 
incorporar capes de policarbonat.  Es classifiquen en els següents nivells de seguretat: Nivell A-Seguretat física (impactes fortuïts, caiguda 
persones, etc., Nivell B-Anti-agressió i anti-obatori (impactes intencionats d’objectes contundents), Anti-bala (Impactes de munició d’arma). 
Vidres resistents al foc. Vidres obtinguts per diferents tractaments i composicions: vidres temprats, vidres laminats amb intercalats 
intumescents o gels i vidres revestits amb capes d’òxids metàl·lics.   
Sistema de fixació. Les folgances entre el vidre i el galze s'ompliran mitjançant emmassillat total, bandes preformades, perfils de PVC o 
EPDM, etc. Les llunes s'encunyaran al bastidor mitjançant perfil continu o tascó de suport, (perimetrals i laterals o separadors), de 
naturalesa incorruptible, inalterable a temperatures entre –10 ºC i +80 ºC, compatible amb els productes d'estanquitat i el material que 
estigui constituït el bastidor. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Vidre i Escumes 
elastomèriques. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
La fusteria haurà de ser muntada i fixada, amb les imprimacions i tractaments que calguin, i amb tots els ferratges muntats. S’ha de 
col·locar de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o deformacions del suport. Ha de quedar ben 
fixat en el seu emplaçament. No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls. Tots els materials utilitzats han de 
ser compatibles entre ells. El conjunt ha de ser totalment estanc. Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a 
l'exterior. Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge. Se suspendran els treballs quan la seva 
col·locació s'efectuï des de l'exterior, la velocitat del vent sigui superior a 50 km / h i la temperatura sigui inferior a 0ºC. Quan estigui format 
per dues llunes de diferent gruix, la més prima es col·locarà a l'exterior i la més gruixuda a l'interior. 
Vidre trempat. El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l’obra i no s’admet cap manufactura 
posterior. Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el metall. 
Fases d’execució 
Fusteria vista. Els bastidors estaran equipats de galzes, col·locant l’envidrament amb les folgances perimetrals i laterals especificades a 
les normes UNE, que emplenades posteriorment serviran perquè l’envidrament no pateixi en cap punt esforços deguts a les seves pròpies 
dilatacions o contraccions. El vidre es fixarà al galze mitjançant un ribet, que depenent del tipus de bastidor seran: bastidors de fusta, 
ribets de fusta o metàl·lics clavats o cargolats al cèrcol; bastidors metàl·lics, ribets de fusta cargolats al cèrcol o metàl·lics cargolats o 
mitjançant clips; bastidors de PVC, ribets mitjançant clips, metàl·lics o de PVC; bastidors de formigó, ribets cargolats a tacs de fusta 
prèviament rebuts en el cèrcol o amb la interposició d'un cèrcol auxiliar de fusta o metàl·lic que permeti la reposició o substitució eventual 
de la fulla de vidre.  
Les llunes s'encunyaran al bastidor mitjançant perfil continu o tascons de suport (perimetrals i laterals o separadors). 
Tascons de suport. En bastidors d'eix de rotació vertical, un sol tascó de suport situat al costat més proper al pern en el bastidor a la 
francesa, i també un sol tascó de suport en l'eix de gir per a bastidor pivotant. En els altres casos sempre de dos en dos se situen a una 
distància dels cantons del volum igual a L/1.  
Tascons laterals. Com a mínim dues parelles per cada costat del bastidor, situats en els extrems dels mateixos i a una distància de 1/10 
de la seva longitud i pròxims als tascons de suport i perimetrals, però mai coincidint amb ells. 
Segellat. Per aconseguir l'estanquitat entre les llunes i els seus marcs es segellarà la unió amb massilles elàstiques, bandes preformades 
autoadhesives o perfils extrusionats elàstics. 
Toleràncies d’execució. Alçària del galze i franquícia perimetral: Vidres laminars o simples de gruix ≤ 10mm, i alçàries de galzes de 10 a 
25mm (toleràncies de ± 1.0 a ± 2,5mm), i franquícies perimetrals de 2 a 6mm, (toleràcies de ± 0.5 a ± 1,0mm); Vidres laminars o simples 

de gruix ≥ 10mm, i alçàries de galzes de 16 a 25mm (toleràncies de ± 1,5 a ± 2,5mm), franquícies perimetrals de 5 a 6mm (toleràcies de ± 
0.5 a ± 1,0mm); Vidres amb cambra d’aire de gruix ≤ 20mm, i alçàries  de galzes de 18 a 25mm (toleràncies de ± 1,5 a ± 2,5mm), les 
franquícies perimetrals de 3 a 5mm (toleràncies ± 0,5mm.); Vidres amb cambra d’aire ≥20mm de gruix, i alçàries de galzes de 20 a 25mm 
(toleràncies de ± 2,0 a ± 2,5mm), i franquícies perimetrals de 4 a 5mm (toleràncies ± 0,5mm.); En el cas de la col·locació amb perfils 
conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins a 2mm. Amplària del galze i franquícia lateral: Les toleràncies de la franquícia lateral 
són per als vidres col·locats a l’anglesa o amb llistó; Vidre simple de gruix Amplària del galze i franquícia lateral: Vidre de gruix de  6 a 
60mm, franquícia lateral  amb tolerància de ± 0,5mm  i amplària de galze amb tolerància de ± 1,0 a ± 6,5mm, en funció del seu gruix.  
Vidres. Els vidres haurien de ser protegits amb les condicions adequades per a evitar deterioracions originades per causes químiques, 
impressions produïdes per la humitat, ja sigui per caiguda d'aigua sobre els vidres o per condensacions degudes al grau higrotèrmic de 
l'aire i variacions de temperatura; ,mecàniques, cops, ratlladures de superfície, etc. Envidrament amb vidre laminar i perfil continu. Serà 
del tipus especificat i no tindrà discontinuïtats. Les variacions en el gruix no seran superiors a ± 1 mm o variacions superiors a ± 2 mm en 
la resta de les dimensions. Envidrament amb vidre doble i perfil continu. Serà del tipus especificat i no tindrà discontinuïtats. Les variacions 
en el gruix no seran superiors a ± 1 mm o variacions superiors a ± 2 mm en la resta de les dimensions. Col·locació del vidre de doble fulla: 
en cas de fulles amb diferent gruix, la més gruixuda no s'ha col·locat a l'interior. Envidrament amb vidre doble i massilla. Col·locació 
correcta dels tascons, amb tolerància en la seva posició ± 4 cm. Col·locació de la massilla sense discontinuïtats, esquerdes o falta 
d'adherència. Les variacions en el gruix no seran superiors a ± 1 mm o variacions superiors a ± 2 mm en la resta de les dimensions. 
Col·locació del vidre de doble fulla: en cas de fulles amb diferent gruix, la més gruixuda no s'ha de col·locar a l'interior. 
Segellat. Es verificarà que la secció mínima del material de segellat en massilles plàstiques d'enduriment ràpid és de  25 mm2; i en 
massilles plàstiques d'enduriment lent és de 15 mm2. 
Control i acceptació 
Comprovació una cada 50 envidraments, però com a mínim d'un per planta. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Vidres, Envidrament amb vidre 
laminar i perfil continu, Envidrament amb vidre doble i perfil continu, Envidrament amb vidre doble i massilla i Segellat.  
  
Amidament i abonament 
m2 amidada la superfície envidriada totalment acabada. Incloent sistema de fixació: emmassillats, bandes preformades, etc..., protecció i 
neteja final. 

En la majoria dels vidres plans cal prendre el múltiple immediatament superior tant en llargària com en amplària de 3cm. 
  
SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS 
 
1 AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagació del foc. Hauran de complir la suficient resistència al foc 
segons la normativa del CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura, prenent els valors de les diferents accions i coeficients els 
obtinguts al DB-SE. Aquests materials poden ser: pintures, morters o plaques. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SI. 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció. 
Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis. RD 1942/1993. 
Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de 
resistència en front al foc. RD 312/2005. 
Taula per a la Interpretació de la Normativa de Seguretat Contra Incendis, TINSCI. 
Instrucció Técnica Complementària, ITC-MIE-AP 5. BOE. 149; 23.06.82. 
Manual d’Autoprotecció. Guia pel desenvolupament del Pla d’Emergència contra incendis i d’evacuació de locals i edificis. 
Prevenció d’incendis en allotjaments turístics. BOE. 20.10.79. 
Protecció contra incendis en establiments sanitaris. BOE. 252; 07.01.79. 
Reglament de Seguretat contra incendis en els establiments industrials. RD. 2267/2004. 
UNE. UNE 48287-1:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 1: Requisitos. 
UNE 48287-2:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 2: Guía para la aplicación  
  
1.1 Morters 
Formació de revestiment aïllant amb morter sobre elements superficials o lineals. 
  
Components 
Revestiment aïllant d'1 a 1,5 cm de gruix amb morter d'escaiola i perlita estès sobre elements superficials amb mitjans manuals. 
Revestiment aïllant de 2 a 5 cm de gruix amb morter de ciment i perlita amb vermiculita, projectat sobre elements superficials o lineals. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. A la superfície 
seca no hi ha d'haver fissures, forats o d'altres defectes . S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. S'han de picar els elements no rugosos 
per tal d'afavorir l'adherència del morter. La temperatura de treball ha de ser ≥ 5°C. S'ha d'aplicar abans que s'hagi iniciat el procés 
d'adormiment. S'ha de protegir de pluges, glaçades, temperatures altes, vibracions i impactes fins al seu enduriment. No s'han d'afegir 
additius al producte preparat. 
Fases d’execució 
Aïllament estès amb mitjans manuals. Neteja i preparació del suport, estesa del material. La superfície del revestiment ha de quedar llisa, 
amb la planor i l'aplomat previstos. Toleràncies d'execució: Planor: ± 10 mm/2 m, Aplomat: ± 10 mm/3m. 
Aïllament projectat. Neteja i preparació del suport, projecció del material en varies capes, curat. L'aïllament ha de quedar ben adherit al 
suport. L'element ha de quedar revestit de manera uniforme i amb acabat rugós. Toleràncies d'execució: per gruix de 2 a 5cm entre –2 a 
+15 mm. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
  
2 AÏLLAMENTS TÈRMICS-ACÚSTICS 



Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagació de la calor, 
fred i/o sorolls. Aquests materials poden ser rígids, semirígids, flexibles, granulars, 
pulverulents o pastosos. 

  

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE, d'Estalvi d'Energia. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la demanda energètica. 
DB HR, Protecció enfront del soroll. 
Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006. 
  
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
Llei de protecció contra la contaminació acústica. Llei 16/2002. 
Llei del soroll. Ley 37/2003. 
Contaminació acústica. RD 1513/2005. 
Normes sobre la utilització de les espumes d’urea-formol usades com aïllants a l’edificació. BOE. 113; 11.05.84 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

  

  
2.1 Rígids, semirígids i flexibles  
  
Components 
Aïllants rígids (poliestirè expandit, vidre cel·lular, llanes de vidre revestides amb làmines d'algun altre material), camises aïllants, aïllants 
semirígids, aïllants flexibles (llanes de vidre aglomerat amb material sintètic, llanes de roca aglomerada amb material industrial, 
poliuretans, polietilens), fixacions: material d’unió (adhesius o coles de contacte o de pressió, adhesius tèrmics) o amb subjeccions (feix 
d’alumini, perfils laterals, claus inoxidables amb cap de plàstic i cintes adhesives) 
Característiques tècniques mínimes 
Aïllament en camises aïllants. En canonades i equips situats a la intempèrie, les juntes verticals se segellaran convenientment. L'aïllament 
tèrmic de xarxes enterrades haurà de protegir-se de la humitat i dels corrents d'aigua subterrànies o vessaments. Les vàlvules, argolles i 
accessoris s'aïllaran preferentment amb casquets aïllants desmuntables de diverses peces, amb espai suficient perquè al llevar-los es 
puguin desmuntar aquelles. 
Aïllament en plaques. Formació d’aïllament amb plaques i feltres de diferents materials, poliestirè expandit, extruït, expandit amb ranures 
en una de les seves cares, expandit moldejat per a terra radiant, escumes de poliuretà, de llana de vidre o llana de roca, de suro 
aglomerat, de vidre cel·lular. Totes es poden col·locar fixades mecànicament, i sense adherir. Els poliestirens, llanes de vidre i suro 
aglomerat es poden col·locar també amb morter i adhesiu. Les de vidre cel·lular amb morter i pasta de guix. Les de poliuretà, llanes de 
vidre i suro aglomerat també es poden col·locar amb oxiasfalt. Només les plaques de poliestirè poden anar fixades als connectors que 
uneixen la paret passant amb l'estructura i subjectes a aquests mitjançant volanderes de plàstic. 
Aïllament en plafons sandwich. Revestiments fonoabsorbents realitzats amb panells de planxa perforada i llana de roca a l'interior. 
Control i acceptació 
Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. Els materials que vinguin avalats per Segells o Marques de 
Qualitat haurien de tenir la garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes exigides en el DB HE 1 
del CTE, pel que podrà realitzar-se la seva recepció sense necessitat d'efectuar comprovacions o assajos. Les unitats d'inspecció estaran 
formades per materials aïllants del mateix tipus i procés de fabricació, amb el mateix espessor en el cas dels quals tinguin forma de placa 
o flassada. Les fibres minerals duran SEGELL INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques dimensionals i la seva densitat 
aparent. Aquestes característiques es determinaran cada 1.000 m² de superfície o fracció, en camises aïllants cada 100 m o fracció i en 
formigons cel·lulars espumosos cada 500 m² o fracció.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. El 
suport ha de ser net. Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h. 
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació. El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o 
d'altres accions que el puguin alterar. El poliuretà i el poliestirè s'ha de protegir d'una exposició solar molt llarga. 
Fases d’execució 
Preparació de l'element (retalls, etc...) 
Neteja i preparació del suport. Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, a trencajunt. En les plaques que van fixades als 
connectors, el junt entre les plaques no ha de coincidir amb el connector de la paret. En les plaques col·locades no adherides, s'han de 
prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no el desplacin. Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper 
kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'aïllament. Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, 

làmina plàstica de color blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament. Quan l'aïllament porta paper 
kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva. Qualsevol forat a la barrera de vapor en l'execució, ha de 
ser reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor. 
Col·locació de l'element 
Plaques col·locades amb adhesiu, oxiasfalt, emulsió bituminosa o pasta de guix. El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, 
greixos, olis, etc.). El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant. 
Plaques moldejades per a terra radiant. Les plaques han de quedar encaixades per les vores, col·locades de manera que les ranures per 
a allotjar els conductes de calefacció, quedin alineades i siguin contínues. La cara llisa de la placa ha de quedar recolzada sobre la base 
del paviment i els resalts per a suport dels conductors, han de quedar a la part superior. 
Aïllament exterior per a suport de revestiment continu. La barreja adhesiu-ciment, ha de ser homogènia. No ha de tenir grumolls ni parts 
seques. L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant. La fixació mecànica de les plaques s'ha de fer desprès de 24 h, com 
a mínim, d'haver-les col·locat. El procés d'aplicació de la malla ha de constar d'una primera capa d'adhesiu, col·locació de la malla a 
pressió sobre l'adhesiu fresc i a continuació, una capa d'adhesiu. La malla ha de cobrir tota la superfície a revestir i quedar totalment 
recoberta per l'adhesiu. En els punts singulars (cantonades, angles d'obertures, etc...), la malla ha d'anar reforçada. Ha de formar una 
superfície plana, sense bosses. Ha de quedar ben adherida al revestiment. Gruix de la capa d'adhesiu sota les plaques: ≤ 6 mm. 
Encavalcament de la malla: ≥ 10 cm i planor: ± 3 mm/2 mm. 
Control i acceptació 
L'aïllament anirà protegit amb els materials necessaris perquè no es deteriori amb el pas del temps. El recobriment o protecció de 
l'aïllament es farà de tal manera que aquest quedi subjecte amb el pas del temps. Haurà de comprovar-se la correcta col·locació de 
l'aïllament tèrmic, la seva continuïtat i la inexistència de ponts tèrmics en fronts de forjat i suports, segons les especificacions de la D.T. o 
de la D.F. Es comprovarà la ventilació de la cambra d'aire si n’hi hagués. 
  
Amidament i abonament 
m² de planxes o panells totalment col·locats, incloent segellat de les fixacions en el suport, en el cas que siguin necessàries. 
ml de camises aïllants.  
  
 
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 
 
SUBSISTEMA PARTICIONS 
 

1 ENVANS 
Paret sense missió portant.  

1.1 Envans prefabricats  

1.1.1 Plaques de cartró-guix  
Tancament de panells prefabricats de cartró-guix amb ànima cel·lular, amb entramat interior metàl·lic o de fusta, que constitueixen 
particions interiors. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents 
Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el 
bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcció, RY-85. BOE. 10/06/1985 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 165; 
11/07/90. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
Components 
Plaques o panells prefabricats, entramat interior, pastes i cintes. 
Característiques tècniques mínimes 
Plaques o panells prefabricats. Estaran constituïts per: ànima cel·lular de llana de roca o fibra de vidre, dues plaques de cartró-guix 
encolades a l'ànima cel·lular, de guix de prefabricats (YP), folrades amb cartró. El guix podrà ser hidrofugat (si la partició pertany a un 
nucli humit) o amb additius que li confereixen duresa, resistència al foc, etc... En les seves cares no s'apreciaran fissures, concavitats, 
deformacions o asprors i admetran ser tallades amb facilitat. 
Entramat interior. Format per una sèrie d'elements verticals i horitzontals que podran ser llistons de fusta o perfils d'acer galvanitzat (perfils 
en O, muntants en C, mestres, angulars, etc...). A més contaran amb una sèrie d'accessoris com encreuament entre perfils, etc... La 
fixació perfil - perfil o placa – perfil es realitzarà mitjançant cargols d'acer o suports elàstics per a millorar l'aïllament acústic. 
Pastes. Podran ser per a acabat de la superfície del panell o per al reomplert de juntes entre panells. 
Cintes. Per a enfortir el tractament de juntes, (paper microperforat), o per a reforçar cantons (cantoneres). 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Plaques de cartró-guix, 
guixos i escaioles, Perfils d'alumini anoditzat i Perfils de fusta. 



Execució 
Condicions prèvies 
Una vegada replantejades les particions i els marcs de les portes, es col·locaran regles telescòpiques a cantonades, trobades, i al llarg de 
la partició cada 2-3 m. Tots els elements singulars que puguin afectar a l'execució com, juntes de dilatació, buits, etc... haurien d'estar 
replantejats. En cas d'entramat interior de fusta, es col·locarà un llata-guia de longitud i ample igual als de l'envà, fixant-lo al sòl mitjançant 
claus o cargols. Així mateix es col·locaran llistons en el sostre i laterals de l'envà, quedant anivellats i aplomats. En cas d'entramat amb 
perfilaria metàl·lica, s'interposarà una banda autoexpansiva entre perfils canals i terra. En les unions entre panells es col·locarà cinta 
perforada sobre el reomplert de les juntes, es rejuntarà amb nova pasta i dues mans de pasta fina, i s'escatarà la superfície. En les unions 
d'envans amb altres elements, es col·locarà paper microperforat i pasta de juntes. El conjunt de l'entramat ha de ser estable i 
indeformable. Ha de definir un pla vertical paral·lel al de la divisòria acabada, tot i comptant amb el gruix de les plaques que ha de 
suportar. Ha de quedar encerclat per perfils fixats amb tacs i visos al terra, sostre i paraments dels quals arrenqui la divisòria. 
Fases d’execució 
Replanteig dels perfils.  
Col·locació, aplomat o anivellat i fixació dels perfils. Els muntants han d'anar encaixats a pressió en el perfil del terra i en el del sostre. 
Només han de quedar fixats amb visos els muntants dels punts singulars (acords amb altres paraments, buits de pas, etc...). La longitud 
dels muntants ha de ser 15 mm més curta que l'alçària lliure que han de cobrir. La modulació dels muntants no ha de variar en els buits de 
pas, i s'ha de mantenir sobre la llinda. Cal preveure el reforç de l'entramat amb elements metàl·lics o bé de fusta, en aquells punts que 
hagin de suportar elements pesats fixats a la divisòria (radiadors, llibreries, etc...) Per a l'execució de les cantonades i trobades de 
paraments, els perfils de terra i sostre s'han de tallar perpendicularment a la seva directriu per resoldre la trobada per testa, comptant 
però, amb els gruixos de les plaques que hagin de passar. Queden expressament prohibides les trobades a biaix d’escaire 
Toleràncies d'execució. Distància entre les fixacions al parament: + 5 mm; aplomat: ± 5 mm/3 m. 
En cas d'entramat interior de fusta. Els panells es col·locaran encarrilant-los en el llistó del forjat superior, interposant entre cada dos 
panells un llistó quadrat. En els buits es col·locarà un pre-cèrcol de llistons quadrats de costat igual a l'ànima de l'envà. Els panells es 
clavaran als llistons amb claus que travessin la placa sense trencar el cartró exterior. Una vegada muntat l'envà es taparan les juntes amb 
un material de reomplert, cobrint-se després amb cinta protectora. 
En cas d'entramat de fusteria metàl·lica. Els muntants es fixaran als canals, en cantons, arrencades d’envans i buits de portes o finestres. 
En els buits, els muntants delimitaran els cèrcols i es col·locaran canals en les llindes de buits reforçant les unions amb muntants amb plec 
de 20 cm de longitud. 
Acabats. L'envà quedarà pla i aplomat, presentant un aspecte net, sense ressalts ni trencaments. 
Control i acceptació 
Dues comprovacions per planta. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols 
següents: Gruixos, Desploms, Unió entre els envans i Planor. 
Amidament i abonament 
m² d'envà de panells prefabricats de cartró-guix amb ànima cel·lular, sobre estructura galvanitzada autoportant, llest per a pintar. Fins i tot 
replanteig, preparació, cort i col·locació de les plaques i estructura suport, anivellació i aplomat, formació de premarcs, execució d'angles i 
pas d'instal·lacions, acabat de juntes part proporcional de minvaments trencaments i accessoris de fixació i neteja. 
  
SUBSISTEMA PAVIMENTS 
 
1 CONTINUS 
Revestiment de sòls en interiors executats de forma continua amb un conglomerant i un material d'addició, podent rebre diferents tipus 
d'acabat. 
Poden ser de formigó, terratzo continu, de morters o de resines sintètiques. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el 
paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
Components 
Conglomerant, àrids, aigua, additius en massa, productes d’acabat, pintura, desmoldejant, resina d’acabat, malla electrosoldada de rodons 
d’acer, làmina impermeable, juntes, materials de revestiment i sistemes de fixació. 
Característiques tècniques mínimes 
Conglomerant. Ciment. Complirà les exigències en quant a composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la 
Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. 
Materials bituminosos. Podran ser de barreja en calent constituïda per un conglomerant bituminós i àrids minerals. 
Materials sintètics. Resines sintètiques, etc... 
Àrids. La sorra podrà ser de mina, riu, platja rentada, matxucat o barreja d'elles. La grava podrà ser de riu, matxucat o pedrera. 
Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. 
Additius en massa. Podran ser pigments.  
Productes d'acabat. Pintura. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució: aigua (és el cas de la 
pintura al tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...) o dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a 
l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, pintures 
bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com: cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines 
sintètiques, etc...). Desmoldejant, servirà de material desencofrant per als motlles o patrons d'imprimir, en cas de paviments continus de 
formigó amb teixidura “in situ” permetent extreure teixidures de les superfícies de formigó durant el seu procés d'enduriment. No alterarà 
cap de les propietats del formigó, haurà de ser estable, servirà al formigó com producte impermeabilizante impedint el pas de l'aigua, 
alhora que dota al formigó de major resistència a la gelada. Així mateix serà un element de guarit que impedirà l'evaporació de l'aigua del 
formigó.  

Resina d'acabat. Haurà de ser incolora, i permetrà ser acolorida en cas de necessitat. Haurà de ser impermeable a l'aigua, resistent a la 
base, als àcids ambientals, a la calor i als llamps UV (no podrà groguejar en cap cas). Evitarà la formació de fongs i microorganismes. 
Podrà aplicar-se en superfícies seques o humides, amb fred o calor, podrà repintar-se i disposarà d'una excel·lent rapidesa d'assecat. 
Realçarà els colors, formes, teixidures i volums dels paviments acabats. 
Malla electrosoldada de rodons d'acer.  
Làmina impermeable.  
Juntes. Pel reomplert de les juntes s’utilitzaran: elastòmers, perfils de PVC, bandes de llautó, etc... Pel segellat de juntes, material elàstic 
de fàcil introducció en les juntes. Els tapajunts podran ser: perfils o bandes de material metàl·lic o plàstic. 
Sistema de fixació.  
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Conglomerant, Àrids, Material 
d'addició, Ciments, Aigua i Arenes (àrids).  
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, 
Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de 
resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant 
l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de 
lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 
Execució.  
Condicions prèvies 
En cas de paviment continu amb aglomerat bituminós i amb asfalt fos, sobre la superfície del formigó del forjat o solera es donarà una 
emprimació amb un reg d'emulsió de betum. En cas de paviment de formigó continu tractat superficialment, amb morter de resines 
sintètiques o morter hidràulic polimèric, s'eliminarà la beurada superficial del formigó del forjat o solera mitjançant gratat amb raspalls 
metàl·lics. En cas de paviment continu de formigó tractat amb morter hidràulic, si el forjat o solera tenen mes de 28 dies, es gratarà la 
superfície i s'aplicarà una emprimació prèvia, d'acord amb el tipus de suport i el morter a aplicar. 
En tots els casos es respectaran les juntes de la solera o forjat. En els paviments situats a l'exterior, se situaran juntes de dilatació formant 
una quadrícula de costat no major de 5 m que alhora faran paper de juntes de retracció. En els paviments situats a l'interior, se situaran 
juntes de dilatació coincidint amb les de l'edifici, i es mantindran en tot el gruix del revestiment. Quan l'execució del paviment continu es 
faci per bandes, es disposaran juntes en les arestes longitudinals de les mateixes. 
Fases d’execució 
Paviment continu amb morter de resines sintètiques. En cas de morter autoanivellant, aquest s'aplicarà amb espàtula dentada fins a un 
gruix no menor de 2 mm. En cas de morter no autoanivellant, aquest s'aplicarà mitjançant plana o espàtula fins a un gruix no menor de 4 
mm.  
Paviment continu amb morter hidràulic polimèric: el morter es compactarà i allisarà mecànicament fins a gruix no menor de 5 mm. 
Paviment de terratzo continu. Preparació i comprovació de la superfície d’assentament. Preparació dels junts. Col·locació del morter 
d’emprimació. Col·locació de la malla de fibra de vidre. Col·locació de la malla alveolar. Col·locació del morter d’acabat. Rebaixat, polit i 
abrillantat. En el paviment o hi ha d’haver esquerdes, taques, canvis de tonalitat ni d’altres defectes superficials. La superfície del paviment 
ha de ser polida i abrillantada. No s’hi ha de veure marques ni senyals de la polidora. La superfície acabada ha de ser plana i ha de tenir 
una textura uniforme i una coloració homogènia. Gruix de la capa del morter d’emprimació: 3mm. Gruix de la capa del morter d’acabat: 
10mm. Absorció d’aigua (UNE 127-002). 
Paviment de formigó. Acabat sense additius. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. Col·locació de l'armadura, si és el 
cas. Col·locació i vibratge del formigó. Realització de la textura superficial. Protecció del formigó i cura. No hi ha d'haver esquerdes ni 
discontinuïtats. La superfície acabada ha d'estar remolinada mecànicament o lliscada. Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el 
nivell previstos. Hi ha d'haver junts transversals de retracció cada 25m² amb distàncies entre ells no superiors als 5 m. Els junts han de ser 
d'una fondària ≥ 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm, i han de complir les especificacions del seu plec de condicions. Hi ha d'haver junts 
de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts en les trobades amb d'altres 
elements constructius. Aquests junts han de ser d'1cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junts de 
formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar que coincideixin amb els junts de retracció. Duresa Brinell 
superficial de la capa de morter (UNE EN ISO 6506/1) mesurada amb una bola de 10 mm de diàmetre ≥ 3 kg/mm2. Resistència 
característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies serà ≥ 0,9 x Fck. Toleràncies d'execució: Gruix: ± 10% del gruix; 
Nivell: ± 10 mm; Planor: ± mm/3 m. El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient d’entre 5°C i 40°C. S'ha de vibrar fins a 
aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la 
resistència prevista, s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de durar com a mínim 15 dies en temps calorós i 
sec, i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
Acabats. Amb empedra. serà amb pedres anivellades sobre capa de morter de 5 cm. S'estendrà la beurada de ciment sobre les juntes, 
regant-se posteriorment durant 15 dies. S'eliminaran les restes de beurada i es netejarà la seva superfície. Amb graveta. Serà amb capa 
de barreja de sorra i grava d'almenys 3 cm d'gruix col·locada sobre el terreny, de manera que quedi solta o ferma. Amb terratzo in situ. 
Serà amb capa de 2 cm de sorra sobre el forjat o solera, sobre la qual s'estendrà una capa de morter de 1,50 cm, malla electrosoldada i 
altra capa de morter de 1,50 cm. Una vegada piconada i anivellada aquesta capa, s'estendrà el morter d'acabat disposant banda per a 
juntes en quadrícules de costat no major de 1,25 m. Es farà mitjançant polit amb màquina de disc horitzontal de la capa de morter 
d'acabat. Amb aglomerat bituminós. Serà amb capa d'aglomerat hidrocarbonat estesa mitjançant procediments mecànics fins a gruix de 
40 mm. L'acabat final es farà mitjançant compactació amb corrons, durant la qual, la temperatura de l'aglomerat no baixarà de 80ºC. 
Tractat superficialment. S'aplicarà el tractament superficial del formigó (enduridor, recobriment), en capes successives mitjançant, brotxa, 
raspall, corró o pistola. De formigó tractat amb morter hidràulic: serà mitjançant aplicació del morter hidràulic sobre el formigó per 
espolvorejar amb un morter en sec o a la plana amb un morter en pasta. 
Amb morter hidràulic polimèric. L'acabat final podrà ser de pintat amb resines epoxi o poliuretà, o mitjançant un tractament superficial del 
formigó amb enduridor. De formigó tractat superficialment amb enduridor-colorant. Podrà rebre un acabat mitjançant aplicació d'un agent 
desmoldejant, per a posteriorment obtenir teixidura amb el model o patró triat; aquesta operació es realitzarà mentre el formigó segueixi en 
estat d'enduriment plàstic. Una vegada endurit el formigó, es procedirà al rentat de la superfície amb aigua a pressió per a desincrustar 
l'agent desmoldejant i matèries estranyes. Per a finalitzar, es realitzarà un segellat superficial amb resines, projectades mitjançant sistema 
airless d'alta pressió en dues capes, obtenint així el rebuig de la resina sobrant, una vegada segellat el porus en la seva totalitat. 
Juntes. En cas de junta de dilatació: l'ample de la junta serà de 10 a 20 mm i la seva profunditat igual al del paviment. El segellat podrà ser 
de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts per pressió o ajustament. En cas de juntes de retracció: l'ample de la junta serà de 5 a 
10 mm i la seva profunditat igual a 1/3 del gruix del paviment. El segellat podrà ser de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts. 
Prèviament la junta es realitzarà mitjançant un calaix practicat a màquina en el paviment. Segons el CTE DB HS punt 2.2.3. 
Control i acceptació 
Comprovació del suport: Es comprovarà la neteja del suport i emprimació. Gruix de la capa de base i de la capa d'acabat. Disposició i 
separació entre bandes de juntes. Planor amb regla de 2m. 
Amidament i abonament 
m² de paviment continu realment executat. Incloent pintures, enduridors, formació de juntes eliminació de restes i neteja. 



m3 de volum realment executat. 
Paviment de formigó acabat amb additius. Mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la D.T. Aquests criteris inclouen 
l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la 
unitat. No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. No és d'abonament en aquesta unitat d'obra 
el reg de cura. No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. No s'inclou dins d'aquesta unitat 
d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent. Estesa amb regle vibratori, queda inclòs el muntatge i 
desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas en que sigui necessari. 
  
SUBSISTEMA CEL RAS 
Parament horitzontal col·locat sota del forjat, subjecte mitjançant estructura vista o no, amb la finalitat de reduir l’alçada d’un local, i/o 
augmentar l’aïllament acústic i tèrmic, i ocultar possibles instal·lacions o parts de l’estructura. El cel ras pot estar format per: plaques 
d'escaiola, plaques de fibres minerals o vegetals, plaques de guix laminat, plaques metàl·liques o lamel·les de PVC o metàl·liques. Els 
tipus de cel ras poden ser: per a revestir amb sistema fix, de cara vista amb sistema fix, de cara vista amb sistema desmuntable amb 
entramat vist, de cara vista amb sistema desmuntable amb entramat ocult. 
  
Normes d’aplicació 
Requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat. D 259/2003. 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SI, Documents Bàsics Seguretat contra incendis. CTE-DB HR, Documents Bàsics Protecció enfront 
al soroll.  
Yesos y escayolas para la construcción y Especificaciones técnicas de los prefabricados de yesos y escayolas. R.D 1312/1986. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
  
Components 
Plaques, estructura d’armat de plaques per cel ras continu, sistemes de fixació, material per a reomplir les juntes entre planxes per a cel 
ras continu, estructura oculta travada per a cel ras amb plaques i Elements decoratius com ara motllures. 
Característiques tècniques mínimes 
Plaques. Panell d'escaiola, acabat: amb: cara exterior llisa o en relleu, amb/sense fissurat i/o material acústic incorporat, etc... Les plaques 
d'escaiola no tindran una humitat superior al 10% en pes, en el moment de la seva col·locació. Panells metàl·lics. De xapa d'alumini, (gruix 
mínim de xapa 0,30 mm, gruix mínim de l’anoditzat, 15 micres), de xapa d'acer zincat, lacat, etc... amb acabat perforat, llis o en reixeta, 
amb o sense material absorbent acústic incorporat. Placa rígida de conglomerat de llana mineral o altre material absorbent acústic. 
Plaques de cartró-guix amb/sense cara vista revestida per làmina vinílica. Placa de fibres vegetals unides per un conglomerant, serà 
incombustible i estarà tractada contra la podriduda i els insectes. Panells de tauler contraxapat. Lamel·les de fusta, alumini, etc... 
Estructura d'armat de plaques per a sostres continus. Estructura de perfils d'acer galvanitzat o alumini amb acabat anoditzat (gruix mínim 
10 micres), longitudinals i transversals. 
Sistema de fixació. Element de suspensió, mitjançant vareta roscada d'acer galvanitzat amb ganxo tancat en ambdós extrems, perfils 
metàl·lics, galvanitzacions, tirants de reglatge ràpid, etc... en cas que l'element de suspensió siguin canyes, aquestes es fixaran mitjançant 
pasta d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques. L’element de fixació al forjat, si és de formigó, podrà ser mitjançant clau d'acer galvanitzat 
fixat mitjançant tir de pistola i ganxo amb rosca, si són blocs d’entrebigat, podrà ser mitjançant tac de material sintètic i dolla roscada 
d'acer galvanitzat, si són biguetes, podrà ser mitjançant abraçadora de xapa galvanitzada. 
Element de fixació a placa. Per a sostres continus podrà ser mitjançant filferro d'acer recuit i galvanització, paletada d'escaiola i fibres 
vegetals o sintètiques, perfils laminats ancorats al forjat, amb o sense perfileria secundària de suspensió, i caragolam per a la subjecció de 
les plaques, etc,... Per a sostres registrables, podrà ser mitjançant perfil en T d'alumini o xapa d'acer galvanitzada, perfil en O amb pinça a 
pressió, etc..., podent quedar vist o ocult. 
Material de reomlert de juntes entre planxes per a sostres continus. Podrà ser de pasta d'escaiola. 
Escaiola. Complirà les especificacions recollides en el Plec general de condicions per a la recepció de guixos i escaioles RY-85 . 
Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades.  
Estructura oculta de travada de les plaques: podrà ser mitjançant varetes roscades, perfils en T d'alumini o xapa d'acer galvanitzat amb 
creuetes de travada en les trobades, etc... La rematada perimetral, podrà ser mitjançant perfil angular d'alumini o xapa d'acer 
galvanitzada. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Plaques d'escaiola, Guixos, 
Escaioles i Perfils d'alumini anoditzat.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
L'apilament dels materials haurà de fer-se a cobert, protegint-los de la intempèrie. Les plaques es traslladaran en vertical o de cantell, 
evitant-ne la manipulació horitzontal. Per a col·locar les plaques caldrà realitzar ajustaments previs a la seva col·locació, evitant forçar-les 
perquè encaixin en el seu lloc. S'hauran disposat, fixat i acabat totes les instal·lacions situades sota forjat; les instal·lacions que hagin de 
quedar ocultes haurien de sotmetre's prèviament a les proves necessàries per al seu correcte funcionament. Preferiblement s'hauran 
realitzat les particions, la fusteria de buits exteriors i caixes de persianes estaran col·locades i preferiblement envidriades, abans de 
començar la col·locació del cel ras. S'evitaran els contactes bimetàl·lics: Zinc amb acer, coure, plom o acer inoxidable; Alumini amb plom o 
coure; Acer dolç amb plom, coure o acer inoxidable; Plom amb coure o acer inoxidable; Coure amb acer inoxidable. S'hauran obtingut els 
nivells en tots els locals objecte d'actuació, marcant-se de forma indeleble tots els paraments i elements singulars i/o sobresortints dels 
mateixos, tals com pilars, marcs, etc... D'aquesta manera s'haurà triat l'altura del cel ras tenint en compte que, com a mínim, aquesta serà 
de 10 cm. 
Fases d’execució 
Replanteig del nivell del cel ras. 
Fixació dels tirants de filferro al sostre.  
Col·locació de les plaques.  

Segellat dels junts. 
Sistema fix i entramat de perfils. Replanteig dels eixos de la trama de perfils. Col·locació i suspensió dels perfils de la trama. Col·locació 
de les plaques. 
Sistema desmuntable i suspensió amb barra roscada. Replanteig dels eixos de la trama de perfils. Col·locació dels perfils perimetrals, 
entrega als paraments i suspensió de la resta de perfils de la trama. Col·locació de les plaques. 
Sostres continus. Es disposaran un mínim de 3 elements de suspensió, no alineats i uniformement repartits per metre quadrat. La 
col·locació de les planxes es realitzarà disposant-les sobre llistons de pam que permetin la seva anivellació, col·locant les unions de les 
planxes longitudinalment en el sentit de la llum rasant, i les unions transversals alternades, quan es tracti de plaques d'escaiola. En cas de 
fixacions metàl·liques i varetes suspensores, aquestes es disposaran verticals i el lligat es realitzarà amb doble filferro de diàmetre mínim 
0,70 mm. Quan es tracti d'un sistema industrialitzat, es disposarà l'estructura subjectant ancorada al forjat i cargolada a la perfilaria 
secundària (si n'hi ha), així com la perimetral. Les plaques es cargolaran perpendicularment a la perfileria i alternades. En cas de fixació 
amb canyes, aquestes es rebran amb pasta d'escaiola de 80l d'aigua per 100kg d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques. Aquestes 
fixacions podran disposar-se en qualsevol adreça. Les planxes perimetrals estaran separades 5 mm dels paraments verticals. Les juntes 
de dilatació es disposaran cada 10 m i es formaran amb un tros de planxa rebuda amb pasta d'escaiola a un dels costats i lliure en l'altre. 
Sostres registrables. Les varetes roscades que s'usin com a element de suspensió, s'uniran per l'extrem superior a la fixació i per l'extrem 
inferior al perfil de l'entramat, mitjançant maniguet o rosca. Les varetes roscades que s'usin com a elements de travada, es col·locaran 
entre dos perfils de l'entramat, mitjançant maniguet. La distància entre varetes roscades, no serà superior a 120 cm. Els perfils que formen 
l'entramat i els perfils de rematada es situaran convenientment anivellats, a les distàncies que determinin les dimensions de les plaques i a 
l'altura prevista en tot el perímetre. La subjecció dels perfils de rematada es realitzarà mitjançant tacs i cargols de cap pla, distanciats un 
màxim de 50 cm entre si. La col·locació de les plaques s'iniciarà pel perímetre, donant a l'angle de xapa i sobre els perfils de l'entramat. La 
col·locació de les plaques acústiques metàl·liques, s'iniciarà pel perímetre transversalment al perfil o, donant suport per un extrem a 
l'element de rematada i fixada al perfil o mitjançant pinces, la suspensió es reforçarà amb un cargol de cap pla del mateix material que les 
plaques. 
Control i acceptació 
El reomplert d'unions entre planxes, s'efectuarà amb fibres vegetals o sintètiques i pasta d'escaiola, en la proporció de 80l d'aigua per 
cada 100kg d'escaiola, i s'acabaran interiorment amb pasta d'escaiola en una proporció de 100l d'aigua per cada 100kg d'escaiola. El fals 
sostre quedarà net, amb la seva superfície plana i al nivell previst. El conjunt quedarà estable i indeformable. Abans de realitzar qualsevol 
tipus de treballs en el fals sostre, s'esperarà almenys 24 hores. Per a la col·locació de lluminàries, o qualsevol altre element, es respectarà 
la modulació de les plaques, suspensions i travada. El fals sostre quedarà net, amb la seva superfície plana i al nivell previst. El conjunt 
quedarà estable i indeformable. 
  
Amidament i abonament 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, obertures ≤ 1 m2, 
no es dedueixen; obertures > 1 m2; es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que 
comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
  
SUBSISTEMA REVESTIMENTS 
 
1 PINTATS 
Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i instal·lacions, amb preparació 
prèvia de la superfície, situats tant a l'interior com a l'exterior, que serveixen com element decoratiu o protector. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-A, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Acer, Pintat estructures d’acer. 
Components 
Emprimació, pintures, vernissos i additius en obra. 
Característiques tècniques mínimes 
Emprimació. Preparació de la superfície a pintar, podrà ser: emprimació anticorrosiva, emprimació per a galvanitzacions i metalls no ferris, 
emprimació per a fusta o tapaporus, emprimació segelladora per a guix i ciment, etc... 
Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució, aigua (és el cas de la pintura al 
tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...); mitjà de dissolució, dissolvent orgànic (és el cas de la 
pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, 
pintures bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, 
resines sintètiques, etc...).  
Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig del següent capítol: Pintura. 
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents 
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen 
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, 
les seves característiques aparents. 
Execució 
Condicions prèvies 
L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i l'acabat requerit. La superfície d'aplicació estarà anivellada i uniforme. La 
temperatura ambienti no serà major de 28 ºC a l'ombra ni menor de 12 ºC durant l'aplicació del revestiment. L’assolellament no incidirà 
directament sobre el pla d'aplicació. En temps plujós se suspendrà l'aplicació en paraments no protegits. Temps d'assecat especificats pel 
fabricant. S’evitaran, en les zones pròximes als paraments en període d'assecat, la manipulació i treball amb elements que desprenguin 
pols o deixin partícules en suspensió.  
Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal·lacions, baixants, etc... I es protegiran abans d’iniciar el pintat.  
Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescències salines i l'alcalinitat amb tractament químic; 
s’eliminaran les taques superficials produïdes per floridura i es desinfectarà amb fungicides. Les taques d'humitats internes que duguin 
dissoltes sals de ferro, s'aïllaran amb productes adequats. En cas de pintura ciment, s'humitejarà totalment el suport. 
Superfícies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes fungicides, es substituiran els nusos mal 
adherits. Es realitzarà una neteja general de la superfície i es comprovarà el contingut d'humitat. Se segellaran els nusos mitjançant goma 
laca, assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels mateixos i s'escataran les superfícies. 
Superfícies metàl·liques. Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es realitzarà un rascat d'òxids mitjançant 
raspall metàl·lic, seguit d'una neteja manual acurada de la superfície. S'aplicarà un producte que desgreixi a fons de la superfície. 
Fases d’execució 



Pintura al tremp. S'aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus del maó, guix o ciment i una mà d'acabat. 
Pintura a la calç. S'aplicarà una mà de fons amb pintura a la calç diluïda, fins a la impregnació dels porus del maó o ciment i dues mans 
d'acabat.  
Pintura al silicat. S'aplicarà una mà de fons i altra d'acabat.  
Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores.  
Pintura plàstica, acrílica, vinílica. Si és sobre maó, guix o ciment, s'aplicarà una mà d’emprimació selladora i dues mans d'acabat; si és 
sobre fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació tapaporus, posterior escatat i dues mans d'acabat.  
Pintura a l'oli. S'aplicarà una mà d’emprimació amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps entre 24 i 48 hores.  
Pintura a l'esmalt. Prèvia emprimació del suport s'aplicarà una mà de fons amb la mateixa pintura diluïda en cas que el suport sigui guix, 
ciment o fusta, o dues mans d'acabat en cas de superfícies metàl·liques.  
Pintura martelè. S'aplicarà una mà d’emprimació anticorrosiva i una mà d'acabat a pistola.  
Laca nitrocel·lulòsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació no grassa i en cas de superfícies metàl·liques, una 
mà d’emprimació antioxidant; a continuació, s'aplicaran dues mans d'acabat a pistola.  
Vernís hidròfug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicarà el nombre de mans.  
Vernís gras o sintètic. Es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d'un escatat fi del suport, s'aplicaran dues mans d'acabat. 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta: humitat, segons exposició 
(exterior o interior) i nusos. Maó, guix o ciment: humitat inferior al 7 % i absència de pols, taques o eflorescències. Ferro i acer: neteja de 
brutícia i òxid. Galvanització i materials no ferris: neteja de brutícia i desgreixat de la superfície. Preparació del suport: emprimació 
selladora, anticorrosiva, etc... Pintat: nombre de mans. Aspecte i color, escrostonament, falta d'uniformitat, etc... 
Amidament i abonament 
m² de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del suport i de la pintura, mà de fons i mà/s d'acabat 
totalment acabat, i neteja final. 
  
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS 
 
SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES 
 
 
 
 
 
 
___________________, ____ de _________________ del 20___  
 
 
Arquitecte collegiat: 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMPLIACIÓ DE L’AULARI DEL TECNOCAMPUS MATARÓ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT SEGONS REIAL DECRET 1627/1997 estudi de seguretat i salut 

MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 

1. OBJECTE D'AQUEST ESTUDI 
 
 
 
 
El present estudi de seguretat i salut laboral, annex al Projecte, desenvolupa la problemàtica específica de seguretat del Projecte  
d’ampliació de l’aulari del Tecnocamptaró. 
 
L’estudi servirà per donar les directrius bàsiques a l’empresa constructora i al contractista per tal de que porti a terme les seves 
obligacions en el camp de la prevenció dels riscs d’accidents i malalties professionals, es redacta d'acord amb les 
característiques assenyalades en el Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre de 1997, i en concret dóna compliment a l'article 4 
d'aquest Reial decret. 
 
La finalitat de l’estudi és fer una previsió dels riscos d’accidents i malalties professionals possibles per tal de prendre les mesures 
preventives i de protecció oportunes per tal que no es produeixi cap accident ni s’indueixi a cap malaltia professional durant la 
realització de l’obra i que les condicions de seguretat siguin les més idònies possibles. 
 
2. SITUACIÓ DE LES OBRES 
 
Les obres del Projecte de l'aulari del Tecnocampus de Mataró. 
 
3. PROPIETARI- PROMOTOR: 
 
El promotor Tecnocampus de Mataró. 
 
4. AUTOR DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
L'estudi de seguretat i salut laboral ha estat redactat per Pere Peix i Gallofré, Arquitecte Tècnic, col·legiat número 9.029 del 
Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Barcelona. 
 
 4.1. Direcció facultativa de l’obra: 
 
 Xavier Sales i Torrent  (Arquitecte) 
 Pere Peix i Gallofré    (Arquitecte Tècnic) 
 
5. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
El projecte descriu la construcció de l’ampliació de l’aulari del Tecnocampus de Mataró. 
 
6. PRESSUPOSTOS 
 
 6.1. Pressupost d’execució material del projecte 
 
El pressupost d'execució material del Projecte és de SIS-CENTS SETANTA-UN MIL CENT TRENTA-NOU EUROS AMB 
SETANTA-UN CÈNTIMS ( 671.139,71 Euros ). 
 
 6.2. Pressupost de l’estudi de seguretat i salut 
 
El pressupost estimat de l'estudi de seguretat i salut és de DOTZE MIL SIS-CENTS EUROS (12.600 Euros). 
 
7. ACCESSOS A LES OBRES 
 
Atès que les obres es troben en una zona en que l’amplada dels carrers limítrofs és suficient, no es considera problemàtic 
l’accés de la maquinària ni dels treballadors a l’obra. 
 
Afectació a vianants: 
 
Es tindran en compte les següents mesures de protecció per cobrir el risc de les persones que transitin per les immediacions de 
l’obra: 
 
- Muntatge de tanca, per separar la zona d’obra de la zona de trànsit exterior. S’haurà de procedir a la col·locació d’una tanca 
metàl·lica opaca reglamentària d’alçada igual o superior a 2,5 metres. 
 
- Quan sigui necessari ocupar la vorera durant la realització de les obres, accés i sortida de maquinària principalment, es 
canalitzarà el trànsit de vianants per l’exterior de la vorera amb proteccions a base de tanques metàl·liques. També es 
col·locaran senyals de trànsit per avisar els conductors que passin pel carrer. 

 
8. TERMINI D'EXECUCIÓ 
 
Es preveu una durada d'execució dels treballs de 4 mesos. 
 
 
9. NOMBRE DE TREBALLADORS 
 
Es preveu una mitjana de 7 treballadors, amb un màxim de 10 treballadors. 
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10. CIRCULACIÓ DE PERSONES ALIENES A L’OBRA 
 
Estarà totalment prohibit el pas dins de l’obra a tota persona aliena a la mateixa. 
 
11. SERVEIS DE PREVENCIÓ 
 
 11.1. Servei tècnic de seguretat i salut 
 
El contractista principal disposarà d'assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o extern. 
 
 11.2. Servei mèdic 
 
Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o mancomunat. 
 
Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, haurà de passar el reconeixement mèdic 
prelaboral obligat. Són també obligades les revisions mèdiques anuals dels treballadors ja contractats. 
 
12. COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 
 
Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació vigent i allò que disposa el conveni col·lectiu 
provincial del sector. 
 
Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements acreditats de primers auxilis, amb el 
vist-i-plau del servei mèdic. És interessant que participi en el Comitè de Seguretat i Salut. 
El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que s'hagi consumit. 
 
13. INSTAL·LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT 
 
Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i característiques, al que preveuen a  
l'especificat els articles 44 de l'Ordenança general de seguretat i higiene, i 335,336 i 337 de l'Ordenança laboral de la 
construcció, vidre i ceràmica. 
 
14. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l’estudi de seguretat i salut que siguin abonables al contractista 
principal, serà idèntic al que s'apliqui a l'estat d'amidaments del projecte d'execució. 
 
15. PREVENCIÓ DEL RISC 
 
 15.1. Proteccions individuals 
 

- Cascos: per a totes les persones que participen a l'obra, incloent-hi visitants. 
- Guants d'ús general. 
- Guants de goma. 
- Botes d'aigua. 
- Botes de seguretat. 
- Granotes de treball. 
- Ulleres contra impactes i antipols. 
- Protectors auditius. 
- Mascaretes antipols. 
- Cinturó de seguretat de subjecció. 
- Roba contra la pluja. 
- Proteccions necessàries per a les operacions de soldadura. 

 
 15.2. Proteccions col·lectives i senyalització 
 

- Senyals de trànsit. 
- Senyals de seguretat. 
- Tanques de limitació i protecció. 
- Xarxes verticals. 
- Xarxes horitzontals. 
- Viseres de protecció. 
- Baranes de protecció. 

 
 15.3. Informació 
 
Tot el personal, a l’inici de l’obra o quan s’hi incorpori, rebrà de la seva empresa, la informació dels riscos i de les mesures 
correctores que farà servir en la realització de les seves tasques. 
 
 15.4. Formació 
 
Tot el personal ha de rebre, a l’ingressar a l'obra, l'exposició i la informació dels mètodes de treball i dels riscos que aquests 
comporten juntament amb les mesures de seguretat que hauran de fer servir. 
 
A partir de la tria del personal més qualificat, es faran cursets de socorrisme i primers auxilis, de manera que a l’obra es disposi 
d'algun socorrista. 
Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a l'obra ha rebut formació en matèria de seguretat i salut. 
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 15.5. Medicina preventiva i primers auxilis 
 
Es disposarà d'una farmaciola amb el material necessari. 
 
S'haurà d'informar en un rètol visible a l’obra de l'emplaçament més proper dels diversos centres mèdics (serveis propis, mútues 
patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals, etc.) on s'ha de portar el possible accidentat perquè rebi un tractament 
ràpid i efectiu. 
 
 15.6. Reconeixement mèdic 
 
Tot el personal que comenci a treballar a l'obra haurà de passar un reconeixement mèdic, que es repetirà al cap d'un any. 
 
16. PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS 
 
Es senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç de la zona d'obres amb el carrer, i s'adoptaran les mesures de 
seguretat que cada cas requereixi. 
Es senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, i es prohibirà el pas a tota persona aliena, col·locant els tancaments necessaris. 
 
Es tindrà en compte, principalment: 
 
 - La circulació de la maquinària prop de l’obra. 
 - La interferència de feines i operacions. 
 - La circulació dels vehicles prop de l’obra. 
 
17. INSTAL·LACIONS MÈDIQUES 
 
La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit. 
 
18. COORDINADOR DE SEGURETAT 
 
El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execució de les obres per a que assumeixi les funcions que 
el RD 1627/1997, es defineixen. 
 
19. PLA DE SEGURETAT 
 
El contractista principal està obligat a redactar un pla de seguretat i salut abans de l’inici de l'obra, en què s'analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin, adaptant aquest Estudi de seguretat i salut als seus mitjans i mètodes d'execució. 
 
Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial decret 1627/97, amb la finalitat que puguin 
presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin oportuns, i puguin procedir al compliment de l'acta d'aprovació 
visada col·legiadament pel col·legi professional corresponent. 
 
Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes de les alteracions i incidències que 
puguin produir-se en el decurs de l'execució de l'obra o bé per variacions en el projecte d'execució que ha servit de base per 
elaborar aquest estudi de seguretat i salut, requerirà l'aprovació del tècnic autor de l'estudi de seguretat i salut, així com del 
coordinador en matèria de seguretat en la fase d'execució d'obres. 
 
Aquest pla de seguretat i salut, juntament amb l'aprovació del coordinador, l'enviarà el contractista als serveis territorials de 
Treball de la Generalitat, carrer Carrera, 20-24 de Barcelona amb la comunicació d'obertura de centre de treball, com és 
preceptiu. 
 
20. AVÍS PREVI 
 
El promotor ha d’efectuar un avís als Serveis Territorials de treball de la Generalitat, carrer Carrera, 20-24 de Barcelona, abans 
de l’inici de les obres. 
 
L’avís previ és redactarà d’acord amb el disposat en l’annex III del RD 1627/1997, de data 24-10-97. 
 
21. LLIBRE D'INCIDÈNCIES 
 
A l'obra hi haurà un llibre d’incidències facilitat per la Direcció Facultativa, que haurà d'estar en poder del contractista o 
representant legal o del coordinador de seguretat en fase d’execució, i a disposició de la direcció facultativa, l'autoritat laboral o el 
representant dels treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes perquè el coordinador o, si no cal 
coordinador, la Direcció Facultativa notifiqui a la Inspecció de treball a Barcelona, Travessera de Gràcia, 303-311 dins del termini 
de 24 hores. 
 
 
 

 
                                                                                                    Barcelona, novembre del 2015 
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MEMÒRIA TÈCNICA 
 

MOVIMENT DE TERRES 

1.- Introducció. 
  
1.1 Definició: 
  
És el conjunt d’activitats que tenen com a objectiu preparar el solar per a la construcció del futur edifici. 
  
1.2 Diferents tipus de moviment de terres: 
Esplanacions:  - desmunts. 
   - terraplens. 
Buidats.   
  
Excavacions de rases i pous.  
   
1.3 Observacions generals: 
  
L’activitat de moviment de terres comporta, bàsicament, l’excavació, el transport i l’abocada  de terres, per aquest motiu 
s’ha de: 
 Planificar el moviment de terres considerant totes les activitats que s’han de desenvolupar amb tots els recursos 

humans i tècnics. 
 Coordinar les diferents activitats amb la finalitat  d’optimitzar aquests recursos. 
 Organitzar, per posar a la pràctica la planificació i la seva coordinació, amb aquesta finalitat s’establiran els diferents 

camins de circulació de la maquinària de moviment de terres, així com les zones d’estacionament d’aquesta 
maquinària, si el solar ho permet. 

 Finalment, una previsió d’elements auxiliars  com  ara: bastides amb escales adossades, maquinària per al moviment 
de terres, maquinària per al transport horitzontal i vertical, etc.; previsió dels Sistemes de Protecció Col·lectiva, dels 
Equips de Protecció Individual i de les Instal·lacions d’Higiene i Benestar; així com una previsió d’espais per poder 
moure adequadament la maquinària. 

 
Tot això amb l’objectiu de què es realitzi al temps prefixat en el Projecte d’Execució Material de l’obra amb els mínims 
riscos d’accidents possibles. 
 
BUIDATS 

1.- Definició i  descripció. 
 
1.1 Definició : 
Excavació de terres que, en tot el seu perímetre, es troben per sota del nivell d´esplanació o de la rasant del terra. 
    
1.2 Descripció : 
Un cop s’hagi realitzat l’enderrocament  de l’edificació existent o l´esbrossada del solar, es pot començar amb les tasques del 
buidat. Aquestes es realitzen en alguns casos després d' haver estat realitzats els murs pantalles i si no és així, el tècnic 
competent  calcularà el talús precís pel sosteniment de les terres, segons la seva naturalesa ; i inclòs suposant que, a causa de 
les dimensions del solar no es pogués fer aquest talús en tot el seu desenvolupament, el tècnic competent   calcularà el mur de 
sosteniment necessari. 
  
Per a realitzar l´excavació esdevindrà imprescindible considerar l´equip humà necessari:  

- Conductors de maquinària per realitzar o dur a terme l´excavació. 
- Operaris especialitzats per desenvolupar els treballs auxiliars d´excavació i sanejament. 
- Conductors de camions o traginadores de trabuc “dúmpers” pel transport de terres. 
- Senyalistes. 

  
Els recursos tècnics per realitzar el buidat consistiran, bàsicament en maquinària de moviment de terres, és a dir : 

(28) Excavadores. 
(29) Camions o traginadores de trabuc “dúmpers”. 

  
El treball a desenvolupar per aquesta maquinària s´iniciarà una vegada replantejat el solar (cas que no hi hagués tancaments 
pantalla): 

- Creant les vies d' accés al solar, en cas necessari. 
- Creant les vies i rampes de circulació dins del solar, per la maquinària, des de la rasant de l'accés dels  carrers. 
- Excavant i sanejant fins a la cota d´enrasament de la cimentació. 
- Evacuant les terres obtingudes en l´excavació. 

 

BUIDATS 

2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació. 
 
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel Departament de Treball 
de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en la seva avaluació s’han tingut en 
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compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant : la probabilitat és la 
possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització 
del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció de la 
tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’Article 
7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.  
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el  d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el seu cas 
controlar   i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
   
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 

del  Risc 
 1.- Caigudes de  persones a diferent nivell.                         BAIXA         MOLT GREU     MEDI 
 2.- Caigudes de  persones al mateix nivell.                      BAIXA               LLEU         ÍNFIM 
 3.-Caiguda d’objectes per desplom.                       ALTA      MOLT GREU   CRÍTIC  
 5.-Caiguda d’objectes.                                                    BAIXA          GREU             BAIX 
 8.-Cops amb elements mòbils de màquines.            BAIXA           GREU       BAIX 
 9.-Cops amb objectes o eines.                        BAIXA                 LLEU            ÍNFIM 
 12.-Atrapaments per bolcada de màquines.                BAIXA         MOLT GREU       MEDI  
 16.-Contactes elèctrics.                                             BAIXA      MOLT GREU      MEDI 
 20.-Explosions.                                                         BAIXA     MOLT  GREU    MEDI 
 21.-Incendis.                                                           BAIXA        MOLT  GREU     MEDI 
 22.-Causats per éssers vius.                                      BAIXA      LLEU              ÍNFIM  
 23.-Atropellaments, cops  i topades contra vehicles.        ALTA         MOLT GREU    CRÍTIC 
 28.-Malalties causades per agents físics.          MÈDIA            GREU         MEDI  

 
 
OBSERVACIONS : 
(3)  Risc específic  degut al lliscament de terres no coherent i sense contenció. 
(8) Risc  degut al moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16, 20  I 21) Risc específic  degut a serveis afectats 
(28) Risc causat per vibracions del traginadora de trabuc ”dumper”  i del martell trencador  i  risc  degut al nivell de soroll. 
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3.- Norma de Seguretat 
  
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
  
 S’instal·larà la tanca de limitació del solar i, si ja s’hi trobés, es revisaran els seus possibles desperfectes. 
 S’haurà de procurar independitzar l’entrada de vehicles pesants a l’obra de l’entrada de personal d’obra i de les 

oficines. 
 S’ha de  procurar establir zones d’aparcament de vehicles tant del personal d’obra com de maquinària de moviment de 

terres. 
 S’ha de senyalitzar l’obra amb els senyals d’advertència, prohibició i obligació en els seus accessos i, 

complementàriament, en els talls d’obra on calgui. 
 Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat s’ha d’assegurar que ja es trobin construïdes les 

instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’obra restant, i si encara no fos així, es construirien 
tenint presents aquestes especificacions. 

 
PROCÉS 
 El personal encarregat de la realització de  buidats haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús dels mitjans 

auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat  possible. 
 Si en l’edifici afí, abans d’iniciar l’obra,  hi hagués esquerdes, es posaran testimonis per observar si aquestes progressen. 
 En el procés de realització del buidat, en el cas d’un solar entre mitjaneres, es vetllarà pel comportament de les edificacions 

afins (aparició d’esquerdes, descalçament de les sabates, etc.). 
 En la realització de l’excavació del talús s’ha de realitzar un sanejament de pedres separades que puguin  provocar una 

certa inestabilitat. 
 Si aquest sanejament es realitza manualment es col·locarà en la part superior del talús, en  la seva  corona, una sirga, 

convenientment ancorada, a la qual anirà subjectada el treballador mitjançant el seu cinturó de seguretat, aquest també, 
convenientment ancorat.  

 S’aconsella, malgrat això, realitzar aquest sanejament mitjançant l’excavadora. 
 En la realització de la rampa d’accés a la zona de buidat s’ha de construir amb pendents, corbes i amplada que permetin la 

circulació de la maquinària de moviment de terres en les millors condicions de rendiment i seguretat. 
 S’haurà d'establir la senyalització de seguretat vial a la sortida de camions mitjançant el senyal de perill indefinit amb 

el rètol indicatiu de sortida de camions. 
 En l’interior de l’obra, s’ha de col·locar senyals de limitació de velocitat, així com senyals indicatius de la pendent de la 

rampa.  
 En l’entrada a l’obra s’establirà un torn d’un operari (senyalitzador) per  guiar l’entrada i  la sortida de camions a l’obra i 

especialment en els casos necessaris de parada del trànsit vial. 
 Aquest operari haurà  d’anar amb els senyals manuals de “stop” i “direcció obligatòria”. 
 El senyalitzador haurà d’anar dotat d’una armilla  de malla lleugera i reflectora. 
 En la realització de l’excavació del solar, s’ha de preveure la possibilitat de la presència d’alguns dels serveis afectats 

(línia elèctrica subterrània, conduccions de gas o d’aigua, telefonia, clavegueram). 
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 En presència de línies d’electricitat aèries dintre del solar, tot esperant que aquestes siguin desviades, i davant la 
possibilitat d’un contacte elèctric directe, es mantindrà una distància de seguretat, entre l’estructura metàl·lica de la 
maquinària que circula a prop dels cables (la distància recomanada esdevé de  5 metres). 

 L’accés de vianants a les cotes inferiors es realitzarà mitjançant escales incorporades a una bastida metàl·lica tubular 
modular. 

 El trànsit de camions en el solar, per a l’evacuació de terres, estarà dirigit per un cap (encarregat, capatàs). 
 En cas que hi hagués una inundació, a causa de nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà immediatament, l’eixugada 

corresponent per  evitar així  el reblaniment de les bases dels talús o de socabament de les fonamentacions veïnes. 
 És  prohibit el trànsit de vehicles a una distància menor de 2 metres de la vorera del talús. 
 En el cas de trànsit de vianants, s’haurà de col·locar a 1 metre del coronament del talús, una barana de seguretat de 

90 cm. 
 És prohibit l’aplec de materials a distàncies inferiors a 2 metres de la vorera del talús. 
 S’haurà de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
 És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició que haurà de quedar 

senyalitzada a la part exterior de la cabina del conductor. 
 En tot moment els treballadors empraran casc, granota de treball i botes de seguretat i en els casos que els  calgui, 

guants, cinturó de seguretat, canelleres i protectors auditius. 
 Un cop realitzat el buidat, s’ha de fer una revisió general de l’edificació contigua amb la finalitat d’observar les lesions 

que puguin haver sorgit a causa del buidat. 
 El solar haurà de quedar, a la rasant de la futura fonamentació, net i endreçat. 
 De cara als futurs treballs es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, esmentada amb 

anterioritat, incorporada a una bastida. 
 
ELEMENTS AUXILIARS 
   
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per  realitzar els treballs d’aquesta activitat. 
   
Camions i dúmpers de gran tonatge 
Retroexcavadora 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a l’obra atenent als 
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
 Les proteccions col·lectives esmentades en les normes de seguretat es troben constituïdes per:  
- Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i entornpeu. L’alçada de la barana  serà de 

90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruixària i 10 cm d’alçada. Els muntants hauran d’estar 
situats a 2,5 metres entre ells com a  màxim. 

- Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o palenques de peus inclinats units a la part 
superior per un tauló de fusta. 

  
 Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa assenyalada en aquesta 

activitat : 
- Senyal de perill indefinit.  
- Senyal del pendent de la rampa. 
- Senyal de limitació de velocitat. 
- Senyal de prohibit avançar. 
- Senyal de pas preferent. 
- Senyal manual de "stop" i " direcció obligatòria". 
- Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 
   
 
 Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa assenyalada  

en  aquesta activitat :  
- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal d’advertència de perill en general. 
- Senyal de prohibit  el pas als vianants. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.  
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els 
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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5.- Relació d’Equips de protecció individual. 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
  
 Treballs d’excavació i transports mecànics  (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (de manera especial en les traginadores de trabuc “dúmpers” de  petita cilindrada). 
  
 Treballs auxiliars (operaris)  : 
- Cascos. 
- Botes de seguretat de cuir per als llocs secs. 
- Botes de seguretat de goma  per als llocs humits. 
- Guants de lona i cuir (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
- Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
- Canelleres. 
- Armilla d’alta visibilitat. 
  
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà  als treballadors dels 
mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
  
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts en el RD 773/1997, del 30 de 
maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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1.- Definició i descripció. 
  
1.1 Definició: 
  
Rasa: Excavació llarga i estreta que es realitza per sota del nivell de la rasant  a cel obert. 
Pou: Excavació a cel obert, de poca superfície i gran profunditat, de secció poligonal o circular. 
    
1.2 Descripció : 
   
La secció transversal de la rasa tindrà com a màxim 2 metres d’amplada  i 7 de profunditat. 
La secció transversal dels pous no superarà els 5 m2 de secció i els 15 m. de profunditat. 
L’excavació es podrà  realitzar tant amb mitjans manuals com amb mitjans mecànics. 
El nivell freàtic es trobarà a una cota inferior, a la cota més baixa de l’excavació. Es pot considerar el cas que aquest hagi 
estat rebaixat artificialment. 
En aquest tipus d’excavació s’inclou el replè parcial o total de la mateixa. 
En la realització de la excavació el tècnic competent haurà de definir el tipus d’estrebació a emprar segons les 
característiques del terreny. 
  
Per  realitzar l’excavació serà imprescindible i necessari considerar l’equip humà següent:  

(30) Conductors de maquinària per  realitzar l’excavació. 
(31) Operaris per realitzar l’excavació manual. 
(32) Operaris pels treballs d’estretament. 
(33) Conductors de camions o traginadora de trabuc “dúmper” pel transbordament  de terres. 

  
  
Els recursos tècnics per realitzar les excavacions de les rases i els pous consistiran, bàsicament, en maquinària de 
moviment de terres, és a dir : 
a) Màquines excavadores. 
b) Camions o traginadora de trabuc “dúmper”. 
  
El treball a desenvolupar per aquestes maquinàries s’iniciarà un cop replantejades les rases o pous: 
- Excavant en profunditat fins a cota  i en el cas de les rases avançant en longitud alhora. 
- Evacuant les terres obtingudes en l’excavació. 
- Estrebant el terreny a mesura que es vagi avançant. 
- En el cas dels  pous s’haurà d’il·luminar el tall d’obra, en els casos que també sigui necessari, ventilació. 
 
El procés d’estretament es realitzarà des de la part superior de l’excavació (la rasant) fins a la part inferior. 
El destrebament  es realitzarà en el sentit invers. 
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2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació. 
 
 
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel Departament de Treball 
de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en la seva avaluació s’han tingut en 
compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant : la probabilitat és la 
possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització 
del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció de la 
tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’Article 
7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.  
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el  d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el seu cas 
controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
   
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 

del  Risc 
 1.-Caigudes de  persones a diferent nivell.                         MÈDIA GREU MEDI 
 2.-Caigudes de  persones al mateix nivell.                           BAIXA LLEU ÍNFIM 
 3.-Caiguda d’objectes per desplom.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
 4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  MÈDIA LLEU BAIX 
 5.-Caiguda d’objectes.  ALTA GREU ELEVAT 
 6.-Trepitjades sobre objectes.  MÈDIA LLEU BAIX 
 7.-Cops contra objectes immòbils.  MÈDIA LLEU BAIX 
 8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  BAIXA GREU BAIX 
 9.-Cops amb objectes o eines.  MÈDIA LLEU BAIX 
 12.-Atrapaments per bolcada de màquines. BAIXA MOLT GREU MEDI 
 16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
 20.-Explosions.  BAIXA MOLT  GREU MEDI 
 21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 
 23.-Atropellaments, cops  i topades contra vehicles.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
 28.-Malalties causades per agents físics  MÈDIA GREU MEDI 
 29.-Malalties causades per agents biològics  MÈDIA GREU MEDI 

   
   
 
OBSERVACIONS : 
(3)  Risc específic causat per  lliscades de terres no coherents  i sense contenció. 
(8)   Risc a causa del moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16, 20  I 21)   Risc específic causat per serveis afectats 
(28)   Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dumper”  i del martell trencador i risc causat pel  nivell de 
soroll. 
(29)   Risc causat per l’extracció de terres contaminades. 
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3.- Norma de Seguretat. 
   
POSADA A  PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
  
Atesos  els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat de la construcció, s’haurà d’assegurar que ja es trobin 
construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’ obra restant. Si encara no fos així, es 
construirien .. 
 
PROCÉS 
Rases 
 
 El personal encarregat de la realització de les rases haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús dels mitjans 

auxiliars necessaris per al desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat. 
 Qualsevol estrebament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per personal competent i  amb  la corresponent 

experiència. 
 No s’han  d’enretirar les mesures de protecció d’una rasa mentre els operaris estiguin treballant a una profunditat igual o 

superior a 1,30 m. sota la rasant. 
 En rases de profunditat major de 1,30 m., sempre que hi hagi operaris treballant al seu interior, es mantindrà un altre de 

guàrdia en l’exterior que pugui actuar com al seu ajudant en el treball i cridar l’alarma, posat que es produeixi qualsevol 
situació d’emergència. 

 S’acotaran les distàncies mínimes de separació entre els operaris en funció de les eines que emprin. 
 Abans de començar la jornada de treball es revisaran diàriament els estrebaments  tensant els estampidors quan estiguin 

afluixats. Tanmateix es comprovaran que estiguin expedits els llits d’aigües superficials. 
 Es reforçaran aquestes mesures preventives, després d’interrupcions de treball de més d’un dia i/o d’alteracions 

atmosfèriques com pluja o gelades. 
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 S’evitarà colpejar l’estrebament durant operacions d’excavació. Els estampidors, o d’altres elements de la mateixa, no 
s’utilitzaran per al descens o ascensos, ni s’empraran per a la suspensió de conduccions ni càrregues, havent de 
suspendre’s d’elements expressament calculats i situats a la superfície. 

 En general, els estrebaments o parts d’aquests, es trauran només quan ja no els utilitzin i deixin  de tenir utilitat. En  
aquesta operació es començarà per les franges horitzontals, i començant  per la part inferior del tall. 

 La profunditat màxima permesa sense que calgui estrebar des de la part superior de la rasa, suposant que el terreny 
sigui suficientment estable, no serà superior a 1,30 m. Malgrat això, s’ha de protegir la rasa amb un capcer. 

 L’alçada màxima sense estrebar, en el fons de la rasa (a partir de 1,40 m.) no superarà els 0,70m. encara que el 
terreny sigui d’una  qualitat molt bona. En cas contrari, cal baixar la taula fins que estigui clavetejada en el fons de la 
rasa, emprant a la vegada petites corretges auxiliars amb els seus corresponents estampidors amb la finalitat de crear 
els espais necessaris lliures provisionals on podent anar realitzant els treballs d'estesa de canalitzacions, formigonada, 
etc., o les operacions precises a què van donar lloc a l’excavació d’aquesta rasa. 

 Encara que els paraments d’una excavació siguin aparentment estables, s’estrebaran sempre que es prevegi el 
deteriorament del terreny, com a  conseqüència d’una llarga durada de l’obertura. 

 Esdevé necessari estrebar a temps, i el material previst amb aquesta finalitat haurà d’estar a peu d’obra i en quantitat 
suficient, amb temps, havent estat revisat i amb la garantia de què es troba en perfecte estat. 

 Tota excavació que superi els 1,60 de profunditat haurà de tenir, a intervals regulars, de les escales necessàries per 
facilitar l’accés dels mateixos operaris o la seva evacuació ràpida en el cas de perill. Aquestes escales han de tenir un 
desembarcament fàcil, ultrapassant el nivell del terra en 1 m., com a mínim. 

 L’ aplec de materials i de les terres extretes en talls de profunditat més gran de 1,30m, es disposaran a distància no 
menor de 2 m. de la vorera del tall. 

 Quan les terres extretes es trobin contaminades es desinfectaran, així com les parets de les excavacions 
corresponents. 

 No es tolerarà sota cap  concepte el soscavat del talús o parament. 
 Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles a prop de la vorera del tall es col·locaran tanques mòbils que 

s’il·luminaran, durant la nit, cada deu metres amb punts de llum portàtil i grau de protecció no menor d’IP. 44 segons 
UNE 20.324. 

 En general les tanques acotaran no menys d’un metre el pas de vianants i dos metres el de vehicles. 
 En talls de profunditat major de 1,30 m.; els estrebaments hauran de sobrepassar, com a mínim, 20 cm. el nivell 

superficial del terreny. 
 Es disposarà a l’obra, per a proporcionar en cada cas  l’equip indispensable a l’operari, d’una provisió de palanques, 

tascons, barres, puntals, taulons, que no s’utilitzaran per a l’estrebament i es reservaran per  l’equip de salvament, així 
com d’altres medis que puguin servir per eventualitats o puguin socórrer als operaris que puguin accidentar-se. 

 El senyalitzador ha d’anar dotat  d’una armilla de malla lleugera i reflectant. 
 En la realització de l’excavació, s’ha de considerar la possibilitat de la presència d’alguns dels serveis afectat (línies 

elèctriques subterrànies, conduccions de gas, conduccions d’aigua, telefonia, clavegueram). 
 Si en el solar es té constància de la presència d’alguna línia d’electricitat subterrània, que creui o estigui instal·lada a 

escassa distància del traçament de la rasa a excavar, es realitzaran  prospeccions per conèixer la seva correcta 
ubicació, i es realitzaran els tràmits oportuns amb l’empresa subministradora de l’electricitat perquè talli el 
subministrament elèctric d’aquestes línies abans d’iniciar  els treballs, per evitar el risc de contacte elèctric.  

 Si a causa de necessitats de programació de l’obra, quan iniciem els treballs d’excavació no s’ha tallat el 
subministrament elèctric d’aquesta línia, amb evident risc de contacte directe durant l’obertura de la rasa, haurà 
d’estar prohibida la realització de la mateixa mitjançant mitjans mecànics, només es permetrà l’excavació manual 
prenent totes les precaucions necessàries. 

 En cas d’inundació, degut al nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà, immediatament, l’eixugada corresponent per evitar 
així, el reblaniment de les bases al talús. 

  Posat que, s’hagués de treballar a la mateixa vorera de la rasa els operaris hauran d’emprar  el cinturó de seguretat 
convenientment lligat. 

 L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuir en terreny sec, o botes 
de goma en presència de fangs. 

 En cas d’usar el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors auditius,  davantal. 
 S’ha de procurar la presència  mínima dels treballadors al voltant de les màquines. 
 Es prohibeix la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que s’ha de senyalitzar a 

la part exterior de la cabina del conductor. 
 Cal deixar el tall, en acabar els treballs, net i endreçat. 
 Per als futurs treballs, es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, referida amb anterioritat, 

incorporada a una bastida. 
 Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el seu accés i, complementàriament, en 

els talls que sigui precís. 
 
Pous 
 El personal encarregat de la realització dels pous haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús dels mitjans 

auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat en la mesura del possible.   
 S’hauran d’estrebar  les parets dels pous a mesura que es vagi aprofundint, sense que la distància entre el fons del 

pou i la vorera inferior de l’estrebament superi mai els 1,5 metres. 
 A mesura que s’aprofundeixi el pou, s’haurà d’instal·lar en aquest, una escala que compleixi amb les disposicions  

exigides a la nostra legislació. Qualsevol estrebament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per 
personal competent i  amb  la deguda experiència. 

 Als terrenys que siguin susceptibles d’inundació, els pous hauran de tenir de mesures que facilitin la ràpida evacuació 
dels treballadors. 

 Posat que  fos necessari bombejar constantment un pou, s’haurà de disposar d’un equip auxiliar de bombeig. 
 En tota excavació de pous s’emprarà un mesurador d’oxigen. 
 S’establirà una comunicació entre els treballadors de l’interior del pou i els de l’exterior. 
 Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en l’excavació del pou hauran d’estar protegits, en la  mesura 

que es pugui, contra la caiguda d’objectes. 
 S’ha de protegir la part superior del pou amb tanques  o bé amb baranes, arquits, etc. 
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 Si l’excavació de pou es realitzés durant la nit s’haurà d’il·luminar convenientment la part superior i els entorns del 
pou. 

 Sempre que hi  hagi persones dins d’un pou, el fons del mateix haurà d’estar convenientment il·luminat i alhora, 
disposarà d’una il·luminació d’emergència. 

 Els aparells elevadors instal·lats a sobre del pou hauran de : 
a) Tenir una resistència i una estabilitat suficients pel treball que aniran a exercir. 
b) No ha de suposar cap perill pels treballadors que es trobin al fons del pou. 
c) L’aparell elevador haurà de disposar d’un limitador de final de carrera, del ganxo, així com     d’una balda  de 

seguretat  instal·lada al seu mateix ganxo. 
d) L’operador de grua que manipuli l’aparell elevador haurà de tenir la suficient visibilitat, perquè des de la part 

superior pugui observar la correcta elevació de la càrrega  sense cap  risc per la seva part de caiguda al buit 
tot i utilitzant el cinturó de seguretat convenientment  lligat. 

e) S’haurà de preveure el suficient espai lliure vertical entre la politja elevadora i el cubell quan aquest es trobi 
al capdamunt del pou. 

f)  El cubell haurà  d’estar lligat al ganxo, el qual haurà de disposar d’una balda de seguretat de manera que 
no es pugui desfermar . 

g) Els torns que  es trobin col·locats a la part superior del pou, hauran de ser instal·lats de manera que es 
pugui enganxar i desenganxar el cubell sense cap perill . 

h) Quan s’utilitzi un torn accionat manualment s’haurà de col·locar al voltant de la boca del pou un plint de 
protecció. 

i) El tro d’hissar ha de tenir un fre, que s’haurà  de comprovar abans de començar cada jornada. 
j) No s’han d’omplir les galledes o baldes fins a la seva vora, si no fins només els dos terços de la seva 

capacitat. 
k) S’hauran de guiar durant el seu hissat els cubells plens de terra. 

 
 Posat que sigui necessari, s’haurà d’instal·lar un sistema de ventilació forçat introduint aire fresc canalitzat cap al lloc 

de treball. 
 En finalitzar la jornada o en interrupcions, llargues, es protegiran les boques dels pous de profunditat major de 1,30 m. 

amb un tauló resistent, xarxes o qualsevol altre element equivalent. 
 En cas de realitzar l’excavació del pou en una zona pels vianants i amb trànsit de vehicles es realitzarà un tancant de 

manera que els vehicles romanguin a una distància mínima de 2 metres i en cas de trànsit de vianants  a 1 metre. 
 En tots dos casos, es senyalitzarà amb les respectives senyales viàries de “perill obres" s’il·luminarà, per la nit, 

mitjançant punts de llum destellants.  
 L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuir en terreny sec, o botes 

de goma en presència de fangs. 
 Posat que s’empri el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors auditius, davantal. 
 Qualsevol mena de consum elèctric haurà d’estar protegida mitjançant un interruptor diferencial, per  evitar el risc de 

contacte elèctric no desitjat degut a un defecte d’aïllament. 
 Cal vetllar  per a que els cables conductors i la infraestructura "aparellage" de connexió estiguin en bon estat, 

substituint-les  posat que s’observi qualsevol mena de deteriorament. 
 S’ha de procurar la presència  mínima dels treballadors al voltant de les màquines. 
 És prohibida la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que s’ha de senyalitzar a 

la part exterior de la cabina del conductor. 
 Cal deixar el tall  d’obra, en acabar els treballs, net i endreçat. 
 Pels futurs treballs es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, esmentada amb anterioritat, 

incorporada a una bastida. 
 Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el seu accés i, complementàriament, als 

talls on sigui precís. 
 
Elements Auxiliars 
 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat, que 
complirà amb la normativa següent: 

Camions i dúmpers de gran tonatge 
Retroexcavadora 
 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a l’obra atenent als 
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
RASES I POUS 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
     
 Les proteccions col·lectives esmentades a les normes de seguretat es troben constituïdes per : 
- Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o palanques de peus inclinats units a la part 

superior per un tauló de fusta. 
  
 Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat : 
- Senyal de perill indefinit. 
- Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 
- Senyal de limitació de velocitat. 
- Senyal de prohibit avançar. 
- Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 
- Balisament destellant per a la seguretat de la conducció nocturna. 
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 Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada en 

aquesta activitat: 
- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap.  
- Senyal de protecció obligatòria de la vista 
- Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.  
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
  
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es col·locaran a l’obra seguint els 
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
 
 
 

RASES I POUS 

5.- Relació d’Equips de protecció  individual. 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
 
 Treballs d’excavació i transports mecànics  (conductors): 
- Cascos. 
- Guants de cuir.  
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (de manera especial a les traginaries de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 
  
 Treball en rases i pous (operaris)  : 
- Cascos. 
- Botes de seguretat de cuir pels llocs secs. 
- Botes de seguretat de goma  pels llocs humits. 
- Guants de lona i cuir (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
- Canelleres. 
- Armilla de malla lleugera i reflectant. 
   
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà  als treballadors dels 
mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de  realitzar l’empresa constructora (Art. 7 
RD 1627/1997). 
  
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al RD 773/1997, del 30 
de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
     
CONTENCIÓ 

1.-Introducció 
 
1.1 Definició:  
Obra de fàbrica o de moviment de terres disposats per contenir el terraplè o desmunt, suportant o anul·lant les empentes 
horitzontals. 
 
1.2 Tipus de cimentació: 
Es distingeixen els diferents tipus de contenció: 

Naturals: 
 Talús. 

Artificials:   
 murs de sosteniment.  
 murs pantalla. 

 
1.3 Observacions generals: 
- L’activitat de contenció, en el cas de talús comporta l’excavació del terreny, de tal  manera que en la seva part alta estigui 

més ficat al massís que a la base, obtenint-se l’inclinació del terreny segons els paràmetres geotècnics d’aquest per 
anul·lar els esforços horitzontals de les terres. 

- El mur de sosteniment es construeix des de la rasant inferior fins a la rasant superior per a la contenció del tall del terreny 
creant en el desmuntatge previ o en un procés de terraplenada. El mur de sosteniment està constituït, bàsicament, per 
dos elements: 

 La fonamentació superficial. 
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 El mur, la construcció del qual consisteix en la col·locació d’armadures, encofrat, l’abocada del  formigó, vibrat i 
desencofrat, de manera que les seves dimensions permetin contenir les terres en el seu extradós, anul·lant les empentes 
horitzontals. 

- El tancament pantalla es construeix  des de la rasant superior per a la contenció del tall de les terres, necessària per a la 
realització del buidat posterior. Per a l’execució del tancament pantalla s’hauran de seguir els passos següents : 

 construcció del muret guia. 
 perforació de rases, amb l’ús de llots tixotròpics si sorgeix el nivell freàtic. 
 col·locació d’encofrat de juntes entre plafons. 
 col·locació d’armadures. 
 Abocada del formigó als plafons. 
 extracció d’encofrats de juntes. 
 demolició de caps de plafons. 
 execució de la biga de lligat de plafons. 
- Per realitzar totes aquestes activitat per als diferents tipus de contenció, s’ha de  programar i organitzar el tall d’obra, 

adequadament. 
- S’ha de considerar, abans d’iniciar aquesta activitat, que ja s’hagin instal·lat les tanques perimetrals de limitació del solar 

per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com, també, les preses 
provisionals d’obra (aigua i electricitat). 

 
MURS DE CONTENCIÓ 

1.- Definició i  descripció. 
   
1.1 Definició: 
Mur de formigó armat amb fonamentació superficial, de directriu recta i secció constant, per sostenir relleus drenats entre 
explanades horitzontals, amb desnivells menors de 6 metres. 
     
1.2 Descripció: 
 Construcció de capçal: 
- Es farà un replanteig de les fonamentacions del mur. 
- S’excavarà fins a la cota definida en el projecte anivellant la rasant i compactant el terreny. 
- Es col·locaran les armadures. 
- Formigonat de la rasa, deixant els ferros d’espera. 
  
  Construcció del mur: 
- Es col·locaran les armadures del mur, previ cosit amb els ferros d’espera de la  superficial. 
- Es  col·locaran els motlles de l’encofrat ancorats per a evitar el seu bolc.  
- Es col·locaran els passadors de subjecció dels plafons de l’encofrat. 
- Abocada del formigó per capes i, simultàniament, es farà un correcte vibrat. 
- Es desencofrarà, quan el formigó armat tingui la consistència establerta en el projecte d’execució. 
- Es continuaran regant les superfícies del mur. 
  
 Per realitzar els murs de sosteniment serà imprescindible considerar l’equip humà següent : 

1. Encofradors. 
2. Ferrallistes. 
3. Operaris d’abocada i vibrat del formigó. 
4. Conductors de formigonera. 
5. Operaries per al bombeig del formigó. 
6. Conductors de grues. 

  
 També s’haurà de tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme els murs de sosteniment: 

1. Maquinària: camió formigonera, grua, traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada per al transport auxiliar, 
maquinària taller ferralla, bomba de formigó, serra circular, etc. 

l) Eines manuals. 
m) Preses provisionals d’aigua i electricitat. 
n) Instal·lacions d’higiene i benestar. 

 
 
MURS DE CONTENCIÓ 

2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació. 
 
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel Departament de Treball 
de la Generalitat, considerant en cada activitat només els riscos més importants. I en la seva avaluació s’han tingut en 
compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant que la probabilitat és la 
possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització 
del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció de la 
tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’Article 
7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre. L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de 
prioritats per anul·lar o en el seu cas controlar  i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es 
desenvolupen a continuació. 
 
 
Riscos Probabilitat  Gravetat Avaluació 
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del  Risc 
 1.-Caigudes de  persones a diferent nivell.     CRÍTIC ALTA MOLT GREU 
 2.-Caigudes de  persones al mateix nivell.                      MÈDIA LLEU BAIX 
 3.-Caiguda d’objectes per desplom.                          MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
 4.-Caiguda d’objectes per manipulació.                       BAIXA LLEU ÍNFIM 
 5.-Caiguda d’objectes.                                                   BAIXA GREU BAIX 
 6.-Trepitjades sobre objectes.                                       BAIXA LLEU ÍNFIM 
 7.-Cops contra objectes immòbils.                         BAIXA LLEU ÍNFIM 
 8.-Cops amb elements mòbils de màquines.        MÈDIA GREU MEDI 
 9.-Cops amb objectes o eines.                     MÈDIA LLEU BAIX 
 16.-Contactes elèctrics.                                             MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
 18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives  MÈDIA LLEU BAIX 
 23.-Atropellaments, cops  i topades contra vehicles.     BAIXA MOLT GREU BAIX 
 26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.        ALTA LLEU MEDI 
 28.-Malalties causades per agents físics.         MÈDIA GREU MEDI 

   
 
 
OBSERVACIONS : 
 
  (3)      Risc específic causat per lliscades de terres no coherents  i sense contenció. 
  (6)      Risc específic amb encofrats de fusta.  
  (8)      Risc  degut al bombament de formigó “cop d’ariet”  i a l’ús de la serra circular. 
  (16)    Risc específic causat per serveis afectats 
  (28)    Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dúmper”. 
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3.- Norma de Seguretat 
   
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
   
 La pendent de les rampes d’accés a les cotes inferiors a la rasant del carrer no superaran el 10%. 
 El camí d’accés de la maquinària pesada a la cota de base dels murs s'assenyalarà adequadament. 
 L’accés del personal de l’obra a la rasant de fonamentació es realitzarà per camins independents als camins de 

circulació de la maquinària. 
 L’accés a cotes inferiors a la rasant del carrer es realitzarà mitjançant escales incorporades a mòduls de la bastida 

tubular. 
 En cas que aquests camins d’accés presentin qualsevol risc de caiguda a diferent nivell es col·locaran baranes de 

seguretat. 
 Com que els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat dels murs de sosteniment s’haurà  
   d’ assegurar que ja es trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució                 
   de l'obra restant. 
 
PROCÉS   
   
 El personal encarregat en la realització dels murs de sosteniment haurà de conèixer els riscos específics, així com  

l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat possible. 
 L’excavació de la rasa per albergar la fonamentació es realitzarà mitjançant retroexcavadora, i en les seves maniobres 

s’haurà d’evitar la circulació del personal pel radi d'acció de la mateixa. 
 L’abocada de les terres sobre la traginadora de trabuc “dúmper” o camió es realitzarà guiat per un capatàs o per un 

encarregat. 
 Quan es finalitzi l’operació de càrrega de terres al camió o traginadora de trabuc “dúmper", i abans d’iniciar-se el 

transport, s’haurà de cobrir aquestes amb una lona. 
 El transport d’armadures des de la zona de replega a la rasa es realitzarà mitjançant la grua mòbil, convenientment 

eslingada i guiada. 
 Els operaris que realitzin la col·locació de les armadures en la rases hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 

cuiro, granota de treball i botes de cuiro de seguretat. 
 L’operari que realitzi  l'abocament del formigó i el posterior vibrat haurà d’usar casc de seguretat, guants de neoprè, 

granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.  
 Un cop es produeixi l’enduriment de la fonamentació, es col·locarà el motlle de l’encofrat corresponent a l’extradós del 

mur, ancorat evitant així la seva bolcada. 
 El transport dels motlles de l’encofrat es realitzarà amb una grua mòbil, convenientment eslingada. 
 El lligat de l’eslinga al motlle es realitzarà a través d’un element resistent de l’encofrat. 
 Per evitar moviments pendulars, el motlle anirà conduït, mitjançant una corda lligada per un operari al  mateix motlle. 
 En primer lloc, es col·locarà el motlle corresponent a l'extradós del mur degudament esbiaixat evitant així la bolcada. 
 Abans de la col·locació del motlle, aquest serà untat amb un líquid desencofrant, per a aquesta tasca l'operari utilitzarà 

guants de goma de neoprè per evitar el contacte directe amb aquest líquid (desencofrant). 
 L'operari que col·loqui les armadures haurà d'utilitzar casc de seguretat, guants de cuir, granota de treball i botes de 

seguretat de cuir. 
 En la confecció de les tapes laterals, si es treballa amb la serra circular, el treballador caldrà que tingui la precaució 

d'emprar els acompanyadors per  tallar les peces petites. 
  Es construirà a la part superior de l'encofrat del mur una plataforma de treball que anirà de cap a cap del mur, 

aquesta plataforma haurà de tenir com a mínim 60 cm. d'amplària i en el seu perímetre s'haurà  d'instal·lar  la 
corresponent barana de seguretat. 
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 L' accés a aquesta plataforma es realitzarà mitjançant escala manual. 
 O mitjançant una passarel·la des de la rasant superior de les terres, sempre que aquesta es mantingui 

aproximadament horitzontal. 
 En la col·locació de passadors, entre els encofrats, és prohibit d'enfilar-se per  l'encofrat, per realitzar aquesta 

col·locació, s'utilitzaran escales o bastides. 
 L'operari que guiï l'abocada del formigó haurà d' emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de treball i 

botes de goma de seguretat de canya alta.  
 L'abocada es realitzarà per capes evitant l'acumulació excessiva dintre del motlle. 
 L'encarregat vetllarà en tot moment que no es produeixin moviments de l'encofrat deguts a la pressió hidrostàtica del 

formigó fresc. 
 El vibrador, i també l'aparell convertidor de freqüència, es trobaran protegits per un doble aïllament. 
 Durant els processos de vibrat el treballador haurà d'usar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de treball i 

botes de goma de seguretat de canya alta.  
 El subministrament elèctric al convertidor del vibrador, ambdós es trobaran convenientment aïllats d'acord amb  les 

instruccions del Reglament de Baixa Tensió. 
 S'eslingaran els motlles a desencofrar per evitar, simplement, la seva caiguda, mentre que l'operari els desenganxa 

mitjançant tascons o altres eines. 
 És prohibit de desencofrar amb la grua. 
 Els motlles es retiraran i es netejaran per  mantenir l'obra endreçada i neta. 
 
ELEMENTS AUXILIARS 
   
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran per realitzar els treballs d'aquesta activitat. 

Planta de formigó 
Bombatge de formigó 
Serra circular 
 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra atenent als 
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut  que ha de realitzar 
l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
MURS DE CONTENCIÓ 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i  Senyalització. 
 
 Les proteccions col·lectives citades a les normes de seguretat es troben constituïdes per: 
- Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i sòcol. L'alçada de la barana  serà de 90 

cam., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cam de gruix i 10 cam d'alçada. Els muntants hauran d' estar situats a 
2,5 metres entre ells com a  màxim. 

- Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d' alçària. 
  
 Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, en conformitat a la normativa assenyalada en aquesta 

activitat : 
- Senyal de perill indefinit.  
- Senyal de la pendent de la rampa. 
- Senyal de limitació de velocitat. 
- Senyal de prohibit avançar. 
- Senyal de pas preferent. 
- Senyal manual de “stop” i “direcció obligatòria”. 
- Cartell indicatiu d'entrada i sortida de camions. 
 
 Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d'abril, com es disposa a la normativa 

assenyalada en aquesta activitat :  
- Senyal d'advertència de càrrega sospesa .  
- Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d'advertència de risc d' ensopegada. 
- Senyal d'advertència de risc elèctric. 
- Senyal  de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos.  
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d' altres elements de protecció es col·locarà en l'obra tot seguint 
els criteris establerts per la legislació vigent, i reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l' empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
 

MURS DE SOSTENIMENT 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 
    
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 
 
 Treballs d’excavació i transport (conductors i gruistes): 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir.  
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- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (molt especialment per la traginadora de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 
  
 Treball  amb encofrats (encofradors): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Guants de lona i cuir (tipus americà). 
- Granota de treball. 
 
 Treball  amb armadures (armadors): 
- Cascos  de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
- Granota de treball. 
  
 Treballs de formigonada i vibrat:    
- Cascos  de seguretat. 
- Botes de seguretat de goma de canya alta. 
- Guants de neoprè. 
- Granota de treball.  
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels 
mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 
7 RD 1627/1997). 
  
Els Equips de Protecció individual deuran  complir a cada moment els requisits establerts en el RD 773/1997, del 30 de 
maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
FONAMENTS 

1.- Introducció. 
 
1.1 Definició:  
 
Base natural o artificial, sota terra, sobre la qual descansa un edifici. La seva dimensió i tipus es troba en funció del pes de 
l’edifici i de l’aptitud portant del terreny sobre el qual descansa aquest. 
  
1.2 Tipus de fonamentació: 
  
Es classifiquen en dues famílies: 

- fonaments superficials. 
- fonaments profunds. 

  
Dintre dels fonaments superficials es distingeixen: 

- corregudes. 
- lloses. 
- bigues flotants. 
- sabates 

En els fonaments profunds considerem: 
- els pilots realitzats in situ. 
- els pilots prefabricats. 

  
1.3 Observacions generals: 
  
L’activitat constructiva de fonamentació comporta bàsicament; l’excavació, la seva fabricació in situ (ferrallat, formigonat) o 
la clavada del pilot prefabricat. Per això, s’haurà de considerar el transport vertical i horitzontal de tots els elements que 
componen la fonamentació. 
Per realitzar aquesta activitat d’una manera eficient i eficaç, caldrà: 
 Una programació (planificació i coordinació) de les diferents subactivitats que componen la construcció de la 

fonamentació. 
 Una organització del tall d’obra per posar a la  pràctica la programació; per això s’establiran els camins de circulació de 

maquinària, zones d’estacionament, zones de replega de material, etc. 
 Finalment, una previsió d’elements auxiliars, com bastides amb escales adossades, maquinària per al moviment de 

terres, maquinària per al transport horitzontal i vertical, etc.; previsió dels Sistemes de Protecció Col·lectiva, dels Equips 
de Protecció Individual i de les instal·lacions d’higiene i benestar; així com una previsió d’espais per poder moure 
adequadament la maquinària. 

 
Tot això, té l’objectiu que es realitzi en el temps prefixat en el projecte d’execució material de l’obra amb els mínims riscos 
d’accidents possibles. 
  
S’ha de considerar, abans d’iniciar aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les tanques perimetrals de limitació del solar 
per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com, també, les preses d’obra (aigua 
i electricitat). 
En aquesta activitat s’haurà  de considerar la construcció de la  bancada de la futura grua torre.                       
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SABATES 

1.- Definició i descripció. 
     
1.1 Definició: 
 
Eixamplament de la base dels suports verticals pertanyent a estructures d’edificació, sobre terres homogènies 
d’estratigrafia sensiblement horitzontal, encarregat de repartir les càrregues sobre el terreny. 
     
1.2 Descripció: 
 
Les sabates poden ser de formigó en massa o armat, de planta quadrada o rectangular, alhora també, poden ser aïllades o  
esbiaixades. 
Les sabates es construeixen, bàsicament, realitzant una petita excavació de secció quadrada o rectangular, i un cop 
anivellada la rasant a cota, es col·loca l’armadura i posteriorment el formigó, segons les característiques que són descrites 
en el projecte d’execució material. 
L’excavació es pot realitzar manualment o amb maquinària de moviment de terres (retroexcavadora). 
  
Per  realitzar les sabates serà imprescindible considerar l’equip humà següent : 
- operaris per realitzar l’excavació manual. 
- conductors de la maquinària d’excavació. 
- ferrallistes. 
- encofradors. 
- conductors de formigonera. 
- operaris per al  bombeig del formigó. 
- gruistes. 
  
També, caldrà considerar els mitjans auxiliars necessaris per  realitzar la fonamentació: 
- Maquinària: retroexcavadora, camió formigonera, grua mòbil, traginadora de trabuc ”dúmper” de petita cilindrada per al 

transport auxiliar, maquinària taller ferralla, bomba de formigó, tixotròpics i maquinària, etc. 
- Eines manuals. 
- Preses provisionals d’aigua i elèctrica. 
- Instal·lacions d’higiene i benestar. 
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2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació. 
 
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel Departament de Treball 
de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en la seva avaluació s’han tingut en 
compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant : la probabilitat és la 
possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització 
del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció de la 
tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’Article 
7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.  
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el seu cas controlar 
i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 

del  Risc 
 1.- Caigudes de  persones a diferent nivell.  BAIXA GREU BAIX 
 2.- Caigudes de  persones al mateix nivell.                    BAIXA LLEU ÍNFIM 
 4.- Caiguda d’objectes per manipulació.              BAIXA LLEU ÍNFIM 
 6.- Trepitjades sobre objectes.                                        BAIXA LLEU ÍNFIM 
 8.- Cops amb elements mòbils de màquines.        BAIXA GREU BAIX 
 9.- Cops amb objectes o eines.                          BAIXA GREU BAIX 
 11.- Atrapaments per o entre objectes.                   ALTA GREU ELEVAT 
 16.- Contactes elèctrics.                                           BAIXA MOLT GREU MEDI 
 18.- Contactes amb substàncies càustiques o corrosives    MÈDIA LLEU BAIX 
 26.- O. R.: manipulació de materials abrasius.        ALTA LLEU MEDI 
 28.- Malalties causades per agents físics.        MÈDIA GREU MEDI 

 
 
 
OBSERVACIONS : 
 
  (8)   Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres,  bombeig de formigó “cop d’ariet” i 
l’ús de la serra circular. 
  (28)  Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dúmper”. 
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3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

- Els camins d' accés des de l’exterior del solar  cap al tall s’hauran d’establir i senyalitzar adequadament. 
- Posat que els fonaments es trobin a una cota diferent  de la rasant del carrer : 
 Les rampes d’accés al tall d’obra superaran el 10% la pendent. 
 S'instal·larà un accés de vianants independent al de la rampa, per a l’accés del personal a les cotes de cimentació. 
 En el cas de risc de caiguda a diferent nivell, posarà tanques de seguretat. 
Atès  els treballs que es desenvolupen a aquesta activitat s’haurà d’assegurar que ja es trobin construïdes les instal·lacions 
d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’ obra restant   

PROCÉS  

- El personal encarregat en la realització de la fonamentació haurà de conèixer els riscos específics, així com de l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat a la mesura del possible. 

- S’hauran de mantenir a cada moment els talls d’obra nets i endreçats.  
- S’hauran d’emmagatzemar tots els combustibles, olis i gasos a pressió de manera que estiguin protegits de les 

inclemències atmosfèriques : calor, pluja, etc. 
- Les passarel·les i plataformes de treball tindran, com a mínim, una amplada de 60 cm. 
- S’haurà d’evitar  la permanència o pas de  les persones sota càrregues sospeses, tot i  acotant les àrees de treball. 
- Es  suspendran els treballs quan  plogui, nevi  o bufi el  vent amb  una velocitat superior a 50 Km/h, en aquest darrer cas 

es retiraran els materials i eines  que puguin desprendre’s. 
- En les instal·lacions d’energia elèctrica per als elements auxiliars d’accionament elèctric, com formigoneres i vibradors, es 

disposarà a l’arribada dels conductors de preses d’un interruptor diferencial, amb la seva corresponent presa de terra, 
segons el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.  

- Quan l’abocada  del formigó es realitzi pel sistema de bombeig pneumàtic o hidràulic, els tubs de conducció es trobaran 
convenientment ancorats  i es pararà esment en netejar la canonada després del formigonat, donat que la pressió de 
sortida dels àrids poden ser causa  d’accident. 

- Quan s’utilitzin vibradors elèctrics, aquests seran de la  Classe III, segons el Reglament de Baixa Tensió. 
- En  les zones de pas amb risc de caiguda a diferent nivell, es col·locaran tanques tubulars de peus drets, convenientment 

ancorades. 
- Es senyalitzarà l’obra amb els senyals d’advertència, prohibició i obligació en  tots els seus accessos i, de manera 

complementària, als talls d’obra que hi calgui. (Vegeu capítol 4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització, 
d’aquesta fitxa). 

- S’haurà  de construir les zones d’estacionament amb una certa pendent per  facilitar el vessament de les aigües. 
- Posat que es produís qualsevol vessament d’oli en les zones d’estacionament, s’haurà de neutralitzar amb sorra, o 

mitjançant qualsevol altre sistema que sigui també adequat. 
- Els operaris encarregats del muntatge o de la manipulació de les armadures aniran provistos de casc, guants de cuir, 

botes de seguretat de cuiro i puntera reforçada, granota de treball, davantals i cinturó portaeines. 
- Els operaris que manipulin el formigó empraran de casc, guants de neoprè, botes de  goma de canya alta L’operari 

conductor del traginadora de trabuc ”dúmper” empraran casc, guants de cuiro, botes de seguretat, granota de treball, i 
cinturó antivibratori. 

   
ELEMENTS AUXILIARS 
   
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per realitzar els treballs d’aquesta activitat. 

Camions i dúmpers de gran tonatge 
Bombatge de formigó 
Serra circular 
Armadura 
   
   
Sempre que las condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran en l’obra atenent als 
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 

SABATES 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i  Senyalització. 
 
- Les proteccions col·lectives citades en les normes de seguretat es troben constituïdes per : 
 Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçària;  
 
- Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, en conformitat a la normativa 

assenyalada en aquesta activitat : 
 Senyal d’advertència de càrrega sospesa. 
 Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
 Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
 Senyal d’advertència de risc elèctric. 
 Senyal de protecció obligatòria del cap.  
 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
 Senyal de protecció obligatòria de las mans. 
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 Senyal de protecció obligatòria del cos. 
  
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es col·locaran en l’obra tot  seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
 
SABATES                                      

5.- Relació d’Equips de protecció  individual. 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 
- Treballs d’excavació i transports mecànics  (conductors): 
 Cascos. 
 Botes de seguretat. 
 Granota de treball. 
 Cinturó antivibratori (de manera especial en la traginadora de trabuc ”dúmper” de petita cilindrada). 
 
- Treball amb armadures (operaris)  : 
 - Cascos. 
 - Botes de seguretat. 
 - Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
 - Granota de treball. 
 - Davantal, en cas de treballs en taller ferralla. 
 
- Treball de formigonat : 
 - Cascos. 
 - Botes de seguretat de canya alta. 
 - Guants de neoprè. 
 - Granota de treball. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionats als 
treballadors, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 
7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual deuran  complir a cada moment els requisits establerts en el RD 773/1997, del 30 de 
maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
     
ESTRUCTURES 

1.- Introducció. 
 
1.1 Definició:  
Element o conjunt d’elements que formen la part resistent i sustentant d’una construcció. 
  
1.2 Tipus d’estructura: 
Es distingeixen els diferents tipus d’estructures: 
 
- Estructures de formigó armat in situ :  

 de forjats reticulars.  
 de forjats unidireccionals in situ o amb biga prefabricada. 
 de lloses. 

- Estructures metàl·liques:   
 amb xarxes espaials.  
 amb forjats (unidireccionals o lloses de formigó armat).  

- Estructures de fusta:   
- Estructures de fàbrica:   

 
 1.3 Observacions generals: 
La realització de les estructures comporta bàsicament la construcció dels tres tipus d’elements que la componen, tenint en 
compte els materials que s’utilitzen: 
 Verticals: pilars o murs de càrrega. 
 Horitzontals: forjats. 
 Inclinats: muntants d’escales i rampes. 
   
La construcció d’estructures metàl·liques de gran alçada es realitza muntant els pilars i les jàsseres corresponents a tres 
nivells, executant-se posteriorment al corresponent forjat. 
A les  estructures de formigó armat, donades les característiques del formigó, es realitza planta per planta.  
  
 A la  construcció d’estructures s’ha de preveure el transport horitzontal i el vertical: 
 - Al transport horitzontal s’han de considerar els camins d’accés a l’obra, atenent a la seva accessibilitat i seguretat. 
 - Respecte al transport vertical, ha d’estar ja instal·lada a l’obra la grua torre de capacitat d’elevació apropiada 
(tonelàmetres, alçada sota ganxo i abast màxim). 
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Per a realitzar totes aquestes activitats pels diferents tipus d’estructures s’ha de programar l’avenç de l’obra considerant les 
necessitats en el moment (just on time) i organitzar el tall d’obra, especialment les zones d’aplec del material a utilitzar per 
a la realització de l’estructura.  
 
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com ara: bastides amb escales adossades, estintolaments, cindris, 
encofrats, etc. ; previsió dels Sistemes de Protecció Col·lectiva i dels Equips de Protecció Individual; així com una previsió 
d’espais per  poder moure adequadament la maquinària. 
 
S’ha de considerar, abans d’iniciar  aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les tanques perimetrals de limitació del solar 
per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com, també, les preses provisionals 
de l’obra (aigua i electricitat). 
 

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU 

1.- Definició i descripció. 
 
1.1 Definició: 
 
Conjunt d’elements, verticals i horitzontals, de formigó i rodons d’acer corrugat que constitueixen la part resistent i  de 
suport de l’edifici. 
 
1.2 Descripció: 
 
Construcció de pilars: 
- Confecció de les armadures in situ, una vegada realitzades, es transportaran al tall d’obra i es lligaran a les esperes 

convenientment. 
- Per evitar deformacions en les armadures és convenient col·locar prèviament, l'encofrat de només dos costats del pilar. 
- Un cop muntades les armadures es tancarà hermèticament l’encofrat. 
- S’ abocarà el formigó, des de la part superior, mitjançant cubilot, auxiliat per un operari que s’ha de recolzar sobre una 

plataforma de formigonat. 
- A mesura que s’aboqui el formigó, se l’ha de fer vibrar per tal de compactar-lo. 
- Un cop s’hagi adormit el formigó, s’haurà de desencofrar, mitjançant  elements auxiliars manuals. 
  
Construcció del forjat: 
- Col·locació de jàsseres prefabricades, si s’escau. 
- Col·locació de puntals, sotaponts. 
- Col·locació de l’encofrat : taulons o cubetes recuperables.  
- Col·locació biguetes, revoltons , armadures, malla electrosoldada i altres components. 
- Abocada del formigó i el seu  preceptiu vibrat. 
- Per a un adormiment adequat del formigó, aquest s’haurà d’humitejar convenientment.  
- Una vegada el formigó armat tingui la consistència establerta en el projecte d’execució, s’aniran palatinant. 
  
Per  realitzar estructures de formigó serà imprescindible considerar l’equip humà següent: 
 encofradors. 
 ferrallistes. 
 operaris d’abocament i vibrat del formigó. 
 conductors de formigonera. 
 operaris per al bombeig del formigó. 
 operadors de grua. 
  
També serà necessari tenir present els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de l’estructura : 
 Maquinària:  camió formigonera, grua, traginadora de trabuc ”dùmper” de petita cilindrada pel transport auxiliar, si 

calgués, maquinària taller ferralla, bomba de formigó, serra circular, etc. i altres elements auxiliars com ara: puntals, 
sotaponts, taulers, etc. 

 Eines manuals. 
 Instal·lació elèctrica provisional.  
 Instal·lació d’higiene i benestar. 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU 

2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació. 
 
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel Departament de Treball 
de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en la seva avaluació s’han tingut en 
compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant : la probabilitat és la 
possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització 
del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció de la 
tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’Article 
7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.  
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el  d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en el seu cas, 
controlar  i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
 
 
Riscos                                                       Probabilitat Gravetat Avaluació del  
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Risc 
 1.- Caigudes de  persones a diferent nivell.                     ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
 2.- Caigudes de  persones al mateix nivell.                      ALTA GREU ELEVAT 
 3.- Caiguda d’objectes per desplom.                       MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
 4.- Caiguda d’objectes per manipulació.                      MÈDIA LLEU BAIX 
 5.- Caiguda d’objectes.                                                 MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
 6.- Trepitjades sobre objectes.                                          ALTA LLEU MEDI 
 7.- Cops contra objectes immòbils.                             ALTA LLEU MEDI 
 8.- Cops amb elements mòbils de màquines.          BAIXA GREU BAIX 
 9.- Cops amb objectes o eines.                          MÈDIA LLEU BAIX 
10.- Projecció de fragments o partícules.                 BAIXA LLEU ÍNFIM 
11.- Atrapaments per o entre objectes.                    MÈDIA GREU MEDI 
13.- Sobreesforços.                                                 BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics.                                              MÈDIA MOLT  GREU ELEVAT 
18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives      MÈDIA LLEU BAIX 
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.     ALTA LLEU MEDI 
28.-Malalties causades per agents físics.            MÈDIA GREU MEDI 
 
 
 
OBSERVACIONS : 
 
  (6)      Risc específic amb encofrats de fusta.  
  (8)      Risc causat pel bombament de formigó “cop d’ariet”  i a l’ús de la serra circular. 
  (28)    Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dumper”. 
 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU 

3.- Norma de Seguretat 
 
POSADA A PUNT DE L’OBRA  PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT    
 L’accés a cotes inferiors a la rasant del carrer es realitzarà mitjançant escales incorporades a mòduls de bastida 

tubular. 
 Atesos els treballs que es desenvolupen a aquesta activitat de pilotatge s’haurà d’assegurar que ja es troben 

construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’obra restant.  
 
 
PROCÉS 
 El personal encarregat de la realització de l’estructura haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús dels 

mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat  possible.   
 S’hauran de tenir presents les proteccions per evitar riscos de caigudes a diferent nivell en el procés de  construcció 

de l’estructura : 
 
a- Planta en construcció del forjat. 
 Si la construcció del forjat es fa seguint l’encofrat tradicional, es protegirà tot el seu perímetre amb  xarxes subjectes a 

màstils tipus forca. L’ancoratge de l'asta es farà mitjançant caixetí o mitjançant anella segons les característiques del 
forjat. En cas que hi hagués el caixetí, s’haurà de procurar realitzar la seva execució  prenent com a  distància mínima  
la vorera del forjat, de 15 cm. Posat que se subjectés l'asta amb anella, la mateixa tindrà preceptivament una longitud 
d’ancoratge no inferior al cantell del forjat quedant la pota, així mateixa situada, a una distància mínima de 15 cm. de 
la vorera del forjat. La separació màxima dels màstils entre ells serà de cinc metres. La xarxa es col·locarà de forma 
que cobreixi el perímetre del forjat que s’està construint i la planta immediata inferior, ancorant-la en ella. Per aquest  
motiu, en la fase de formigonada d’aquesta planta, es preveuran els elements d’ancoratge com a màxim a cada metre. 
Es prendran les precaucions adequades en totes les cantonades sortints del perímetre del forjat, de col·locar dos 
màstils en esquadra perpendiculars a la façana, amb l’objectiu de què la xarxa tingui la separació necessària per 
adaptar-se al perímetre adequadament. Posat que es donés la impossibilitat tècnica de col·locar xarxes verticals 
sustentades per forques, s’instal·laran xarxes horitzontals sustentades per mènsules, tenint present que s’instal·len al 
forjat immediat inferior al qual s’està construint. 

 En el formigonat de pilars, s’haurà d’emprar la torreta de formigonat amb baranes laterals a la plataforma. 
 
b- A les plantes on es realitzi el desencofrat, neteja i evacuació de material de la planta. 
El personal haurà de portar el cinturó de seguretat, ancorant-lo, posat que s’exposi  a qualsevol risc de caiguda al buit. 
 
c- Altres plantes  fins al tancament. 
 En el cas que a les plantes no es prevegi la realització de cap treball en un període de temps, es procedirà a la seva 

clausura (impediment físic de l’accés). 
 A la resta de les plantes, qualsevol que sigui l’ús que es faci d’elles, es col·locaran baranes en tot  el seu perímetre a 

90 cm. d’ alçada, amb barra intermèdia i entornpeu, es preveurà alhora  que els  muntants de subjecció de la barana, 
estiguin a una distància entre ells com a màxim de 2,5 mts. Per a aquests muntants es recomana emprar els 
guardacossos. També es recomana per  poder operativizar al màxim l’anterior protecció que  en el transcurs de l’aplec 
a les respectives plantes, es realitzi l’elevació de materials d’una forma centralitzada. També es recomana al cap 
d’obra, amb la finalitat de disminuir el nombre de plantes a cobrir, que procedeixi de la manera més ràpida possible a 
executar els tancaments definitius. 
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 Posat que s’instal·lin xarxes tipus tennis plastificades com a baranes es procurarà donar la rigidesa que demani la 
legislació laboral vigent, mitjançant un tub quadrat que s’instal·larà a  la part superior de dita xarxa, tenint present  de 
clavar-la al tub anteriorment citat.. Per a subjectar aquest tub s’hauran d’instal·lar muntants tipus guardacossos. 

 També poden instal·lar baranes modulars formades per una armadura perimètrica de tub buit de 30x30x1 i reforç 
central amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla 
electrosoldada de 15x15 i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en 
forma de muntant. 

 
NOTA: Una altra mesura de protecció perimètrica esdevé la col·locació de bastides metàl·liques modulars situades en el 
perímetre de l’edifici protegint del risc de caiguda alhora que facilita l’accés a les diferents plantes a través de la bastida. 
Aquestes bastides, per a ser eficaces per a aquesta funció, hauran de reunir les següents condicions bàsiques: 
- hauran de cobrir, totalment, el perímetre de la planta que s’està construint. 
- el muntatge de la bastida s’ha de fer prèviament als treballs d’encofrat, de manera que l’estructura de la bastida superi, 

com a mínim, el nivell de la planta de treball amb una alçada equivalent a la distància entre forjats. 
- la separació respecte a l’estructura de l’edifici ha de ser la mínima possible per evitar l’existència de buits entre la bastida  

i el perímetre del forjat. 
 
d- Protecció de buits horitzontals. 
 S’haurà de protegir a la seva totalitat mitjançant la col·locació d’un dels següents elements esmentats en ordre de 

preferència: 
 Malla electrosoldada : La xarxa electrosoldada de repartiment es perllongarà través dels buits en l’execució del mateix 

forjat. Si el projecte no preveu l’ús de la malla electrosoldada, els buits anteriors es protegiran cobrint-los amb la malla 
electrosoldada embeguda al formigó. 

 Baranes : Baranes a 90 cm. d'alçada, amb barra intermèdia i entornpeu sustentat per muntants. És convenient emprar 
el guardacòs com a muntant de la barana. 

 Barana modular : També es recomana  posat que se substituís l’anterior barana,  s’haurà de col·locar la barana 
modular assenyala en l’apartat c4) que estarà sustentada per guardacossos en forma de muntant. 

 Xarxes tipus tennis plastificades: S’instal·laran de manera que la seva part superior disposi d’un tub quadrat al qual es 
clavarà per  donar-li la consistència reglamentària, aquest tub a la vegada serà subjectat per guardacossos a  cada 
2,5 m. 

 
Murs de formigó armat 
 En la realització de murs, mitjançant encofrats lliscants o trepants, S’ha de considerar : 

- es construirà a la part superior de l’encofrat del mur una plataforma de treball que anirà de punta a punta del mur, 
aquesta plataforma ha de tenir com a mínim 60 cm. d´ample i  s’haurà d'instal·lar en  el seu perímetre la 
corresponent barana de seguretat. 

- es recomana instal·lar una xarxa que cobreixi l’espai entre les plataformes. 
- posat que la climatologia fos adversa s’haurà de tenir present la instal·lació de veles que cobreixin les zones de 

treball. 
- s’haurà de garantir a cada moment un accés segur a l'encofrat, mitjançant escales adossades a bastides tubulars 

o sistemes d’elevació mecànica adaptat per a persones. 
- donat el procés continu de construcció de l'encofrat lliscant s’ha de garantir a cada moment la il·luminació de la 

zona de treball i  el seu accés. 
 Abans de  la col·locació del motlle, aquest s’untarà amb líquid desencofrant, per a aquest treball l'operari utilitzarà 

guants de goma de neoprè per evitar el contacte directe amb aquest líquid. En la col·locació de l'encofrat d’elements 
verticals en procés de construcció, no només s’haurà d’anivellar i aplomar sinó que s’haurà d’estintolar per  evitar la 
bolcada deguda al vent. 

 Per a la realització de murs de càrrega de formigó armat, es col·locarà el motlle de l'encofrat corresponent a l’extradós 
del mur, ancorat evitant així la seva bolcada. 

 El lligat de l'eslinga al motlle es realitzarà a través d’un element resistent de l'encofrat. 
 Per evitar moviments pendulars, el motlle anirà conduït, mitjançant una corda lligada al motlle, per un operari. 
 En la confecció de les tapes laterals, si es treballa amb la serra circular, el treballador haurà de tenir present   emprar 

els acompanyadors per  tallar les peces petites. 
 En la col·locació de passadors, entre els encofrats, és prohibit d’enfilar-se per l'encofrat, aquesta tasca s’haurà de 

realitzar auxiliats per escales o bastides. 
 L’abocada s’haurà de realitzar per tongades tot  evitant l’acumulació excessiva dintre del motlle. 
 L’encarregat vetllarà a cada moment que no hi hagi cap  moviment de l'encofrat a causa de la pressió hidrostàtica del 

formigó fresc. 
 
Altres consideracions 
 En  les lloses de formigó, en el procés de ferrallat per evitar l'aixafament de les armadures  s’hauran de col·locar unes 

plataformes de circulació de 60 cm. d´ample, com a mínim. 
 En cas que siguin encofrats unidireccionals amb biguetes prefabricades, s’haurà de circular de manera exclusiva a 

sobre de les bigues i biguetes, o sobre plataformes situades  amb aquesta finalitat. 
 El transport d'armadures, encofrats, puntals, bigueria, sotaponts, i d'altres elements auxiliars per a la realització de 

l'estructura es realitzarà convenientment eslingat, recomanant que l’eslinga sigui de dos braços. 
 Els operaris que realitzin la col·locació de les armadures hauran d'emprar casc de seguretat, guants de cuir, granota 

de treball, botes de cuir de seguretat, cinturó portaeines i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar 
s’hi presenta qualsevol  risc de caiguda a diferent nivell. 

 No s’haurà d’utilitzar l’acer corrugat per fer-ne útils de treball o altres elements auxiliars. 
 L’operari que realitzi l’abocada del formigó i el seu posterior vibrat haurà d’emprar casc de seguretat, guants de 

neoprè, granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.  
 El treballador que condueixi l’abocada del formigó, a través de cubilot o bomba, haurà d’estar situat sobre una 

plataforma de treball, col·locada a la part alta de l’encofrat, de 60 cm d’amplada i barana de seguretat. 
 Aquesta plataforma de treball pot estar sustentada per mènsules ancorades a l’encofrat o per una bastida tubular. 
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 El vibrador estarà protegit de doble aïllament, així com l’aparell convertidor de freqüència. 
 Durant els processos de vibratge el treballador haurà d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de treball 

i botes de goma de seguretat de canya alta.  
 El subministrament elèctric al convertidor del vibrador estarà convenientment aïllat, seguint  les instruccions del 

Reglament de Baixa Tensió. 
 El desencofrat el realitzarà un operari que emprarà guants de cuir, casc de seguretat, granota de treball i botes de 

cuir. 
 És prohibit de desencofrar amb la grua. 
 Els motlles es retiraran i es netejaran, d’aquesta manera es mantindrà l’obra endreçada i neta. 
 El quadre elèctric de zona haurà d’estar protegit per  evitar contactes elèctrics, sobreintensitats i curtcircuits, en 

conseqüència s’haurà de disposar del corresponent interruptor diferencial i dels respectius magnetotèrmics. 
 
ELEMENTS AUXILIARS 
 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per realitzar els treballs d’aquesta activitat. 
 
Escales de mà 
Planta de formigó 
Bombatge de formigó 
Armadura 
 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els 
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar  
l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
 
 Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat es troben constituïdes per: 
  

- Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i entornpeu  L’alçada de la barana  
serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants hauran 
d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a  màxim. 

- Baranes modulars constituïdes per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb tub 
buit i a la  part central d’aquest mòdul es col·locarà un entramat de protecció constituït per una xarxa 
electrosoldada de 150x150mm. i un gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un 
guardacòs en forma de muntant. 

- Barana formada per xarxes tipus tennis plastificades. A la part superior disposa d’un tub quadrat que es 
clavetejarà a la xarxa, aquest tub a la vegada estarà subjectat per guardacossos cada 2,5m. 

- Xarxa electrosoldada de 150x150 mm.  i gruix de 6 mm. 
- Xarxes subjectes a màstils tipus forca: L’ancoratge del màstil es farà mitjançant caixetí o anella segons les 

característiques del forjat. En el cas de caixetí es procurarà realitzar la seva execució prenent com a distància 
mínima a la vorera del forjat, de 15 cm. Posat que es faci la subjecció amb anella, la mateixa tindrà 
preceptivament una longitud d’ancoratge mai inferior a la vora del forjat quedant la pota, així mateixa situada, a 
una distància mínima de 15 cm. de la vorera del forjat. La separació màxima entre màstils serà de cinc metres. La 
xarxa estarà formada per panys de 5x10 metres, de xarxa de 100x100 mm. com a màxim i corda de 4 mm. com a 
mínim. La corda perimetral ha de ser de poliamida de 12 mm. com a mínim. 

- Xarxes horitzontals subjectes per mènsules: formades per un cargol de pressió i un tornapunta. La xarxa estarà 
formada per panys de 3x3 metres, de xarxa de poliamida de 100x100 mm., com a màxim, i corda de 4 mm. com a 
mínim. La corda perimetral ha de ser de poliamida de 12mm. com a mínim. La xarxa serà subjectada al forjat 
mitjançant anelles embegudes en  el procés de formigonat, separades 20 cm i empoltrant-se en el forjat 5 cm. 
com a  mínim. L’altre  extrem de la xarxa anirà agafada a la barra metàl·lica que es recolza en l’extrem de les 
mènsules contigües. Formant tot plegat un conjunt, de manera que quedi garantit el fre de la caiguda d’un 
treballador des d’una alçada de 6 metres com a màxim. 

- Bastides.  
- Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i  2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 

cm. d'ample.  
- Xarxa electrosoldada de 150x150 mm.  i gruix de 6 mm. 
- Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 

cm. d’ample. 
  
 Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa assenyalada  en  

aquesta activitat: 
  

- Senyal d’advertència de càrrega suspesa. 
- Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 
- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
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 Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 

els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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5.- Relació d’Equips de protecció individual. 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
 
 Treballs de  transport (conductors i operadors de grua): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (molt especialment per les traginadores de trabuc ”dúmpers” de petita cilindrada). 
  
 Treballs  amb encofrats(encofradors): 
- Cascos  de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Guants de lona i cuir(tipus americà). 
- Granota de treball. 
 
 Treballs  amb armadures(armadors): 
- Cascos  de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Guants de lona i cuir(tipus americà). 
- Granota de treball. 
  
 Treballs de formigonat i vibrat:    
- Cascos  de seguretat. 
- Botes de seguretat de goma de canya alta. 
- Guants de neoprè. 
- Granota de treball.  
 
 Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà  als treballadors dels 

mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora 
(Art. 7 RD 1627/1997). 

 
Els Equips de Protecció individual hauran de  complir en tot moment els requisits establerts en el RD 773/1997, del 
30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes NE. 
 

ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 

1.- Definició i descripció. 
 
1.1 Definició : 
  
Conjunt d’elements, verticals (pilars) i horitzontals ( jàsseres i biguetes de perfil laminat, rodons d’acer corrugat, entrebigat de 
blocs ceràmics o de morter de ciment i formigó), que constitueixen la part  resistent i sustentant de l’edifici. 
 
1.2 Descripció: 
 
- Característiques : 
Prefabricació i muntatge dels elements, pels quals es redueix el temps d’execució. 
Petites toleràncies, per això, els elements d’acabat s’adapten amb exactitud en efectuar el muntatge. 
No fa falta disposar de grans espais a peu d’obra. 
Es treballa en sec. 
 
 - Construcció de l’estructura: 
Sobre els fonaments es col·locaran les plaques de base dels pilars. 
Es munten, primerament, els pilars de dues o tres plantes, en cas d’edificis en alçada. 
Després es munten les bigues principals.  
La unió entre els elements estructurals es pot realitzar mitjançant passadors o soldadura elèctrica. 
Un cop s’hagi col·locat la bigueria principal es col·loca la xapa de l’encofrat, en el cas de llosa armat, o bigueta i revoltó, en el cas 
d’encofrat unidireccional. 
Finalment es formigona el forjat, repetint-se el cicle. 
  
Per realitzar estructures metàl·liques serà imprescindible considerar l’equip humà següent: 
 encofradors. 
 ferrallistes. 
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 operaris d’abocament i vibrat del formigó. 
 conductors de formigonera. 
 operaris per al bombeig del formigó. 
 operadors de grua. 
 soldadors. 
 operaris especialistes en el muntatge d’estructures metàl·liques. 
 
També serà necessari tenir presents els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de l’estructura: 
 Maquinària: camió formigonera, grua, traginadora de trabuc “dumper” de petita cilindrada pel transport auxiliar, si 

calgués, maquinària taller ferralla, bomba de formigó, estintolaments, escales manuals, plataformes de càrrega i 
descàrrega, bastides, serra circular,etc. 

 Eines manuals. 
 Preses provisionals d’aigua i electricitat.  
 Instal·lació d’higiene i benestar. 
 

ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 

2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació. 
 
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel Departament de Treball 
de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en la seva avaluació s’han tingut en 
compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant : la probabilitat és la 
possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització 
del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció de la 
tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’Article 
7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.  
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el  d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en el seu cas, 
controlar  i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
 
 
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del 

Risc 
 1.- Caigudes de  persones a diferent nivell.   ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
 2.- Caigudes de  persones al mateix nivell. MEDIA GREU MEDI 
 3.- Caiguda d' objectes per desplom MEDIA  MOLT GREU ELEVAT 
 4.- Caiguda d’objectes per manipulació.  MÈDIA LLEU BAIX 
 5.- Caiguda d’objectes.  MEDIA MOLT GREU ELEVAT 
 6.- Trepitjades sobre objectes MEDIA LLEU BAIX 
 7.- Cops contra objectes immòbils MEDIA LLEU BAIX 
 8.- Cops amb elements mòbils de màquines MEDIA GREU MEDI 
 9.- Cops amb objectes o eines.  MEDIA LLEU BAIX 
11.- Atrapaments per o entre objectes.  MEDIA LLEU BAIX 
 15.-Contactes tèrmics.  MEDIA GREU MEDI 
 16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
 18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives   MÈDIA LLEU BAIX 
 19.-Exposició a radiacions.  MEDIA GREU MEDI 
 20.-Explosions.  BAIXA MOLT  GREU MEDI 
 21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 
 26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.  ALTA LLEU MEDI 
 28.-Malalties causades per agents físics. MEDIA GREU MEDI 
 
 
 
OBSERVACIONS : 
 
(6)      Risc específic amb encofrats de fusta. 
(8)      Risc causat pel  bombament de formigó “cop d’ariet” i a l´ús de la serra circular. 
(15  I 19)  Risc específic de la soldadura elèctrica i del tall oxiacetilènic de metalls . 

(34) Risc causat per vibracions del dúmper i radiacions ultraviolades i infrarojes. 
 

ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 

3.- Norma de Seguretat 
 
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT    
 L’accés  a cotes inferiors a la rasant del carrer es realitzarà mitjançant escales incorporades   a mòduls de bastida 

tubular. 
 Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat  de pilotatge s’haurà d’assegurar que ja es trobin 

construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’ obra restant.  
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PROCÉS 
 El personal encarregat de la realització de l’estructura haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús dels 

mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat  possible.   
 S’hauran de tenir presents les proteccions per  evitar riscos de caigudes a diferent nivell en el procés de  construcció 

de l’estructura : 
 
Durant el muntatge de l’estructura metàl·lica. 
 En els desplaçaments per sobre d’una biga els muntadors de l’estructura hauran de portar el cinturó de seguretat 

ancorat a: 
- Un amarratge (de cable o teixit) que abraçarà a la corresponent biga de manera que  no ofereixi cap obstacle en 

el desplaçament del treballador, aquest amarratge es trobarà constituït per un mosquetó en un dels extrems i en 
l’altre per una anella, de manera que el mosquetó s’enganxi a l'anella configurant tot un conjunt que abraci a la 
biga anteriorment esmentada. Aquest amarratge en cas de caiguda al buit del treballador haurà de suportar el pes 
del mateix i quedant així sospès de la biga. 

- Un cable fiador tensat instal·lat de punta a punta de la biga tot i facilitant el desplaçament de l’ancoratge mòbil. 
 
 En els desplaçaments a  alçades diferents de l’estructura s’empraran escales metàl·liques manuals, les quals 

disposaran d’uns garfis en el seu extrem per poder subjectar-se als respectius pilars metàl·lics. 
 
Esdevindrà obligatori disposar de cèrcols de protecció de caiguda en aquestes escales metàl·liques manuals que s’usen com les 
escales de gat, i ancoratge mòbil guiat a la seva part central. 
 
 És prohibit de recolzar-se, asseure's, desplaçar-se per sobre d’una biga alhora que aquesta es troba  suspesa per la 

grua. Tot el treball s’haurà de fer des d'un lloc fix, sense que estigui  suspès per cap grua. 
 La instal·lació de plataformes provisionals entre biga i biga hauran de disposar de les corresponents baranes 

reglamentàries, és  a dir, passamans a 90 cm., barra intermèdia i entornpeu. L’amplada mínima de la plataforma haurà 
de ser de 60 cm. 

 S’ha de procurar que el muntatge de l’estructura metàl·lica no sobrepassi dues o tres plantes de la realització del 
corresponent forjat. 

 Les circumstàncies de què l’ estructura vagi en avançada sobre els treballs en el forjat, permeten que puguin fixar-se 
les proteccions a pilars i bigues principals a l’alçada i al moment adient i d’aquesta forma realitzar els treballs amb total 
seguretat 

 El muntatge de pilars no acostuma a ser problemàtic, realitzat sobre forjat i amb proteccions de xarxes  o barana. El 
muntatge de bigues caldrà  realitzar-lo des de plataformes dissenyades per a aquesta finalitat. 

 
Durant la construcció de forjat. 
 Tot esperant  la construcció de les escales definitives entre les plantes, es garantirà l’accés a  aquestes mitjançant 

escales manuals recolzades, a la seva part superior, a la planta i subjecta a aquesta, així com, en el recolzament de la 
planta inferior tot i procurant que aquesta disposi dels reforços antilliscants. 

 En la col·locació de la xapa metàl·lica de l’encofrat perdut es farà sempre des de la part que ja es trobi col·locada. 
 L’ aplec de xapa, malles electrosoldades, etc. s’ha de fer estratègicament a tota la planta per evitar desplaçaments 

inútils per les bigues. 
 Un cop adormit el formigó s’instal·laran les corresponents xarxes subjectades per mènsules. 
 A la vegada s’instal·laran els ascensors i muntacàrregues auxiliars de l’obra. En referència als ascensors es muntaran 

les corresponents portes per evitar la caiguda al buit, així com les  baranes perimètriques. I en referència als 
muntacàrregues, es posarà una barana abatible per  protegir al personal a la plataforma de càrrega i descàrrega. 
Quan s’aixequi aquesta barana per  entrar la càrrega, quedarà bloquejat el muntacàrregues. 

 A cada planta s’instal·larà a tots  els seus perímetres, tant en l’interior com en l’exterior, dos cables d’acer tensats, un 
d’ells a 90 cm. de terra i altre a 45 cm. de terra. Des del cable superior fins a terra es col·locarà la xarxa tipus tennis 
plastificada la qual serà clavetejada  al forjat ja realitzat i se subjectarà al cable superior. 

   
Protecció de buits horitzontals. 
 Malla electrosoldada: la xarxa de repartiment es perllongarà a través dels buits en l’execució del propi forjat.  
 Fusta: Es taparan els forats amb fusta i en el cas que hi hagi llosa de formigó es clavetejaran a la mateixa. 
 Barana o xarxes:  Posat que el buit sigui d’una dimensió que  faci impossible la col·locació de les malles 

electrosoldades s’instal·laran les corresponents baranes o xarxes horitzontals. 
 
 S’establirà una zona d’aplec on prèviament es compactarà el terreny per a contenir en aquesta les peces de gran 

tonatge. 
 Si l’ aplec de materials es trobés fora de l’àrea d’influència de gir de la grua torre, el transport de perfils metàl·lics de 

l’estructura a aquesta àrea es realitzarà mitjançant una grua mòbil, considerant les dimensions de la càrrega, aquesta 
haurà d’estar dirigida per dos operaris en  el seu transport horitzontal, mitjançant sengles cordes lligades als extrems 
dels perfils per evitar possibles moviments d’oscil·lació. L’eslingat de la càrrega es realitzarà mitjançant eslingues de 
dos braços suficientment separades per  garantir la seva estabilitat (l' angle entre eslingues ha de ser major de 30º). 

 S’ha de complir a cada moment el RD 2370/1996, del 18 de novembre, pel qual s’aprova  la Instrucció tècnica 
complementària MIE-AEM 4 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a grues mòbils 
autopropulsades usades. 

 El transport de perfils, armadures, encofrats, puntals, bigueria, sotaponts, i altres elements auxiliars per a la realització 
de l’estructura es realitzarà convenientment eslingat, recomanant que l’eslinga sigui de dos braços. 

 Les maniobres d’ubicació in situ de pilars i bigues seran guiades per un operari. Entre pilars s’estendran cables de 
seguretat als quals s’hi lligarà el mosquetó de seguretat, que serà emprat en els desplaçaments sobre les ales de les 
bigues. 

 Els operaris que realitzin les tasques de col·locació de perfils metàl·lics hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 
cuir i lona, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en els treballs a desenvolupar hi ha 
qualsevol risc de caiguda a diferent nivell. 
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 Una vegada s’hagi muntat la corresponent jàssera es col·locaran les xarxes tipus mènsula. 
 Les xarxes s’hauran de revisar puntualment una vegada finalitzats els treballs de soldadura realitzats sobre la seva  

verticalitat. 
 És prohibit d’elevar una nova alçada sense comprovar que s’hagin finalitzat els cordons de soldadura a les alçades  

immediates inferiors 
 A les operacions de soldadura per a bigues, jasseres, etc. realitzades in situ es confeccionarà una guíndola de 

soldador, amb una barana perimètrica d’un metre d’alçada formada per passamans, barra intermitja i entornpeu. 
 Per evitar en la mesura del possible l’oxitallada en alçada, els perfiles s’hissaran tallats a la mesura requerida pel 

muntatge.  
 En l’ús del tall oxiacetilènic es tindrà present que el bufador  contingui les vàlvules antirretrocés, que les mànegues 

d’alimentació estiguin en bon ús, que les bombones, de gas estiguin subjectes al carretó portabombones i que els 
manòmetres estiguin en bones condicions. 

 Posat que s’empri el bufador per al tall de perifèria “in situ”, amb risc d’incendi, es procurarà limitar en la mesura del 
possible, la cascada d’espurnes i trossos de ferro fosa, i per això es col·locarà a la seva verticalitat una manta 
ignífuga. 

 Posat que s’empri, la soldadura elèctrica també es procedirà de la mateixa manera, col·locant una manta ignífuga. 
 En l’ús de soldadura elèctrica es tindrà present que el portaelectrodes estigui convenientment aïllat, que els cables 

d’alimentació estiguin en perfecte estat i que el grup de transformació estigui convenientment aïllat per  evitar el risc 
de contactes elèctrics. 

 Posat que es faci el  muntatge de l’estructura metàl·lica a base de passadors, l’operari que realitzi aquesta operació 
emprarà el  cinturó de seguretat convenientment ancorat o situat dintre d’una guíndola. 

 L’operari que realitzi aquest treball haurà d’emprar  casc de seguretat amb protector auditiu tipus orellera, guants de 
cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de seguretat de cuir. 

 En el control de la qualitat de la soldadura mitjançant processos de radiacions gamma, l’operari ha d’anar protegit amb 
davantal, guants adequats i polaines per evitar que les radiacions gamma li arribin el seu cos. 

 És prohibit, en el cas que s’abandoni el tall d’obra, dipositar a terra la pinça i l’elèctrode directament connectat al grup ; 
i inclòs en el cas d’un perllongat abandó del tall d’obra deixar el grup transformador en tensió. 

 És prohibida la permanència d’operaris a la vertical dels treballs de soldadura. 
 En el muntatge de l’estructura metàl·lica l’accés al tall d’obra es realitzarà mitjançant escales manuals, tenint present 

el lligat d’aquestes en la seva part superior i sabates antilliscant a la seva part inferior. 
 Per a l’accés entre plantes, tot esperant l’escala definitiva, es construirà un mòdul d’escala de dos o tres plantes, que 

s’anirà hissant a mesura que vagi avançant l’execució de l’estructura. 
 És prohibit d’enfilar-se directament per l’estructura. 
 No s’ha d’emprar l’acer corrugat per  fer eines de treball o elements auxiliars. 
 Si l’encofrat es troba format per xapes metàl·liques d’encofrat perdut, s’ aplegaran  entre biga i biga,  tot i procurant 

que la seva alçada no sigui mai  superior a 0,5 metres. 
 La col·locació de l’encofrat es realitzarà sempre des de la part que  ja es trobi muntada. 
 La malla electrosoldada s’ aplegarà entre biga i biga,  tot i procurant que la seva alçada no sigui mai  superior a 0,5 

metres. 
 A les lloses de formigó, en el procés de ferrallat per evitar l’aixafament de les armadures caldrà col·locar unes 

plataformes de circulació de 60 cm. d’amplada, com a mínim. 
 Posat que treballem amb encofrats unidireccionals amb biguetes, s’haurà de circular exclusivament sobre les bigues i 

biguetes, o sobre plataformes situades amb aquesta finalitat. 
 L’operari que realitzi l ‘abocada del formigó i el seu  posterior vibrat haurà d’emprar  casc de seguretat, guants de 

neoprè, granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.  
 El vibrador es trobarà protegit de doble aïllament, així com l’aparell convertidor de freqüència. 
 En els processos de vibrat el treballador haurà d’emprar  casc de seguretat, guants de neoprè, granota de treball i 

botes de goma de seguretat de canya alta.  
 El subministrament elèctric al convertidor del vibrador es trobarà convenientment aïllat, conforme a les instruccions del 

Reglament de Baixa Tensió. 
 El quadre elèctric de zona haurà d’estar protegit per evitar contactes elèctrics i sobreintensitats i curtcircuits, per 

consegüent haurà de disposar del corresponent interruptor diferencial i els seus respectius magnetotèrmics. 
 Si hi ha edificis d ‘una gran alçada, en la mesura del possible, un cop realitzat el forjat es procurarà que l’accés del 

personal a la planta es realitzi mitjançant ascensors d’obra, amb la finalitat de  canalitzar el trànsit del personal a 
l’obra. 

 Les elevacions a les diferents plantes, on es prevegi la immediata construcció dels tancaments, es col·locaran 
plataformes de càrrega i descàrrega, per  facilitar l’elevació de material. 

 El trasbals de material paletizat a l’interior de les plantes es realitzarà mitjançant toros. 
 El transport horitzontal, si el forjat ho permet, pot realitzar-se mitjançant carretons elevadors. 
 Una vegada realitzat el forjat, i depenent de les dimensions d’aquest i del material emmagatzemat en ell, es col·locarà 

a prop de l’accés principal un extintor contra incendis del tipus  que es necessiti. 
 Als quadres elèctrics de zona es col·locaran extintors de CO. 
 S’hauran d’emprar mantes ignífuges sempre que per les característiques del  tipus de treball  es pugui produir un 

incendi. 
 S’haurà  de considerar la previsió d’un sistema contra incendis en els talls d’obra on es realitzin treballs susceptibles 

de generar un incendi (per exemple : soldadures, tall de metalls mitjançant bufador, tractament tèrmic mitjançant 
material bituminós). 

 S’haurà de mantenir a cada moment el tall d’obra net i endreçat. 
 S’haurà de garantir, a cada moment, la il·luminació diürna i nocturna. 
 S’haurà de garantir a tots els talls d’obra el subministrament elèctric. 
 S’haurà de garantir el subministrament d’aigua a totes les plantes. 
 S’haurà de garantir l’evacuació de runes. 
 
NOUS ELEMENTS AUXILIARS 
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A aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per  realitzar els treballs d’aquesta activitat. 

Escales de mà 
Grúes i aparells elevadors 
Soldadura elèctrica 
Esmoladora angular 
 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els 
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que  ha de realitzar  
l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 

ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
 
 Les proteccions col·lectives citades a les normes de seguretat es troben constituïdes per : 
  
- Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i entornpeu  L’alçada de la barana  serà de 

90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d'alçada. Els muntants hauran d’estar situats a 
2,5 metres entre ells com a  màxim. 

- Baranes modulars constituïdes per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb tub buit i a 
la  part central d’aquest mòdul es col·locarà un entramat de protecció constituït per una malla electrosoldada de 
150x150mm. i un gruix de ferro de 6mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de 
muntant. 

- Barana formada per xarxes tipus tennis plastificada. A la part superior disposa d’un tub quadrat que es clavarà a la xarxa, 
aquest tub a la vegada estarà subjectat per guardacossos cada 2,5m. 

- Malla electrodosada de 150x150 mm.  i gruix de 6 mm. 
- Xarxes horitzontals subjectes per mènsules : formades per un cargol de pressió i un tornapuntes. La xarxa estarà 

formada per panys de 3x3 metres, de xarxa de poliamida de 100x100 mm., com a màxim, i corda de 4 mm. com a mínim. 
La corda perimètrica ha de ser de poliamida de 12mm. com a mínim. La xarxa es subjectarà al forjat mitjançant anelles 
embegudes en  el procés de formigonat, separades 20 cm i empoltrat-se al forjat 5 cm. com a  mínim. L’altre  extrem de 
la xarxa anirà agafada a la barra metàl·lica que es recolza en l’extrem de les mènsules contigües. Formant tot plegat un 
conjunt, de manera que quedi garantit el fre de la caiguda d’un treballador des d’una alçada de 6 metres com a màxim. 

- Extintors d’incendis tipus A i/o B, segons els casos. 
- Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i  2 metres   amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 cm. d’ample. 
- Extintor de pols química seca. 
 
 Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada  

en  aquesta activitat : 
  
- Senyal d’advertència de càrrega suspesa. 
- Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 
- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de material inflamable. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal de prohibit  el pas als vianants. 
- Senyal de no fumeu. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
 
 Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 

els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 
 
 

ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 

5.- Relació d'Equips de protecció individual. 
 
Els Equips de Protecció Individual de les activitats més representatives: 
 
 Treballs de  transport (conductors i operadors de grua): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (molt especialment per les traginadores de trabuc ”dúmpers” de petita cilindrada). 

 
  Treball  amb encofrats i armadures: 
- Cascos  de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
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- Guants de lona i cuir (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Davantal, en cas de treballs en taller ferralla. 
 
  Pels treballs amb el bufador: 
- Cascos de seguretat. 
- Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions d'infrarojos. 
- Guants de cuir. 
- Davantal de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 
 
 Pels treballs de soldadura elèctrica: 
 - Cascos de seguretat. 
 - Pantalla amb vidre inactínic. 
 - Guants de cuir. 
 - Davantal de cuir. 
 - Granota de treball. 
 - Botes de cuir amb polaines. 
   
 Treballs de bulonat: 
 - Cascos de seguretat. 
 - Botes de seguretat. 
 - Guants de cuir i lona (tipus americà). 
 - Granota de treball. 
 - Botes de cuir amb polaines.  
  
  Treballs de formigonat i vibrat:    
 - Cascos  de seguretat. 
 - Botes de seguretat de goma de canya alta. 
 - Guants de neoprè. 
 - Granota de treball.  
 
 Sempre que les condicions de treball exigeixin d'altres elements de protecció, es dotarà  als treballadors dels 

mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora 
(Art. 7 R.D. 1627/1997). 

  
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al R.D. 773/1997, del 30 
de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
COBERTES 

1.1 Definició: 
 
Conjunt constructiu format per tota una sèrie d’elements que, col·locats en la part exterior d’un edifici el cobreixen i el 
protegeixen de les inclemències del temps. 
  
1.2 Tipus de cobertes: 
Cobertes planes:    

 trepitjables. 
 no trepitjables. 

Cobertes inclinades:  
 de fibrociment.  
 galvanitzades. 
 aliatges lleugers. 
 pissarra.  
 sintètics. 
 teula. 
 xapa. 

Llanternes.   
  
1.3 Observacions generals: 
 
Una vegada s’hagi finalitzat l’estructura es construirà la coberta, amb l’objectiu d’evitar les humitats per filtració o per 
condensació, a part de proporcionar un cert grau  d’aïllament. 
S’haurà de considerar una previsió d’accés a la coberta. 
 
S’haurà de preveure l’aplec de materials necessaris per a la realització de la coberta, amb aquesta finalitat es farà ús dels 
sistemes d'elevació tenint en compte que es recomana, un cop realitzat aquest aplec, cal iniciar el desmuntatge de la grua i 
enllestir el muntatge del muntacàrregues. El muntacàrregues pot arribar fins al forjat de la coberta. 
 
Si atenent a  les característiques de l’obra no s’ha previst l’ús del muntacàrregues es pot instal·lar en el forjat de la coberta 
una Grueta (maquinillo) que ajudarà a enllestir les elevacions del material necessari. La instal·lació de la grueta s’haurà de 
realitzar de manera que quedi garantitzada la seva estabilitat, respectant en cada moment la capacitat màxima d’elevació, 
estipulada en la seva placa de característiques. 
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En la construcció de la coberta només s’ha de desmuntar les proteccions col·lectives en el lloc on s’estigui realitzant 
aquesta.  
 
S’ha de considerar, abans d'iniciar aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les cerques perimetrals de limitació del solar 
per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d'higiene i benestar, tanmateix, les preses provisionals d’obra 
(aigua i electricitat). 
 

COBERTES PLANES 

1.- Introducció. 
 
1.1 Definició: 
 
Conjunt constructiu amb petits pendents (aproximadament inferiors al 5%), que inclouen una làmina totalment impermeable 
i flexible, amb juntes també impermeables, per  facilitar el vessament de l’aigua.  
 
1.2 Descripció: 
   
La coberta plana es construeix sobre l’últim forjat, que li serveix de suport. Generalment, aquest forjat ha estat construït 
igual que la resta. Hauran de ser accessibles pel manteniment. 
 
Les cobertes planes poden tenir cambra de ventilació. 
 
Les fases principals de la construcció d’una coberta plana són : 
- la formació dels pendents. 
- aïllament i impermeabilització. 
- L'acabat. 
 
El sistema utilitzat per a la formació dels pendents dependrà del tipus de coberta, es poden realitzar amb envanet de sostremort i 
solera, o bé mitjançant altres procediments més actuals, com per exemple l’ús de formigó cel·lular, argiles expandides, perlita, 
arlita,etc. 
 
La impermeabilització es pot aconseguir mitjançant : 
 - Teles asfàltiques, aquestes làmines es solapen soldant-se en calent. 
 - Làmines butíliques, la unió es realitza amb coles que actuen com adhesiu. 
 - O recs asfàltics, formant una pel·lícula impermeable aplicada "“in situ"”. 
 
L’acabat té la funció de protegir la impermeabilització. Es pot realitzar amb rajoles comunes o rajoles, etc., si ha de ser transitable 
o amb grava, i teles autoprotegides si no ho ha de ser. 
 
Segons els paràmetres constructius anteriorment esmentats podem distingir diferents tipus de cobertes planes : 
- Terrat a la catalana: consisteix a fer una solera, tan deslligada com sigui possible de les parets laterals, sustentada sobre 

envanets transversals a l’embigat, formant una cambra d’aire. 
- Coberta convencional: 
- Coberta invertida: coberta no trepitjable que té l’aïllament tèrmic col·locat a l’exterior de la cara superior de la làmina 

impermeable, per  protegir-la dels canvis tèrmics. 
  
Per a realitzar estructures de formigó armat serà imprescindible considerar l’equip humà  següent: 
 Operaris d’abocada del formigó cel·lular. 
 Operaris per al bombeig del formigó. 
 Operadors de grua. 
 Paletes. 
 
També serà necessari tenir present els mitjans auxiliars necessaris per  dur a terme la realització de l’estructura : 
 Maquinària:  camió formigonera, grua, traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada pel transport auxiliar,  bomba 

de formigó, etc. 
 Estris: bastides de cavallets, bastida de façana, proteccions col·lectives i personals, etc. 
 Eines manuals. 
 Preses provisionals d’aigua i electricitat.  
 Instal·lacions d’higiene i benestar. 
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2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació. 
 
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel Departament de Treball 
de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en la seva avaluació s’han tingut en 
compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant : la probabilitat és la 
possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització 
del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció de la 
tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’Article 
7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.  
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L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en el seu cas, 
controlar  i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
 
 
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del  

Risc 
 1.- Caigudes de  persones a diferent nivell.                        ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
 2.- Caigudes de  persones al mateix nivell.                      ALTA GREU ELEVAT 
 4.-Caiguda d’objectes per manipulació.                    MÈDIA LLEU BAIX 
 5.-Caiguda d’objectes.                                                ALTA GREU ELEVAT 
 9.-Cops amb objectes o eines.                      BAIXA LLEU ÍNFIM 
11.-Atrapaments per o entre objectes.               BAIXA GREU BAIX 
15.-Contactes tèrmics.                                      BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics MEDIA GREU BAIX 
18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives   MÈDIA LLEU BAIX 
19.-Exposició a radiacions.                                    BAIXA LLEU ÍNFIM 
20.-Explosions.                                                        BAIXA MOLT  GREU MEDI 
21.-Incendis.                                                                BAIXA GREU BAIX 
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.          BAIXA LLEU ÍNFIMI 
27.-Malalties causades per agents quimics BAIXA LLEU ÏNFIM 
28.-Malalties causades per agents físics.          BAIXA GREU BAIX 
 
 
OBSERVACIONS : 
 
(8)      Risc a causa del  bombament de formigó “cop d’ariet”. 
(15  I 19)    Risc específic a causa de la manipulació del calefactor per unir làmines asfàltiques. 
(28)    Risc causat per radiacions d’infraroigs. 
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3.- Norma de Seguretat 
 
POSADA A  PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR  AQUESTA ACTIVITAT 
 
 El muntacàrregues de l’obra es perllongarà per donar servei a la planta coberta, o quan no se’n tingui, s’emprarà la grua 

torre tenint en compte que la ploma passi 3 metres, com a mínim, per sobre de la cota més alta de la coberta. 
 Donats els treballs que es desenvolupen en l’activitat de la construcció de la coberta s’haurà d’assegurar que ja es troben 

construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’obra restant.  
 
PROCÉS 
   
 El personal encarregat de la construcció de la coberta haurà de conèixer els riscos específics de l’ús dels mitjans auxiliars 

necessaris per realitzar la construcció de la coberta amb la major seguretat que sigui  possible. 
 S’hauran de tenir presents les proteccions necessàries per evitar riscos de caigudes a diferent nivell durant la construcció 

de la coberta: 
 
Protecció dels buits perimetrals. 
 
 En primer lloc s’haurà de procurar construir, quan abans millor, si es troba  definit en el projecte, l’ampit perimetral. 
 Posat que aquesta coberta no tingués ampit, s’hauran d’instal·lar en tot el perímetre del forjat de la coberta les 

corresponents baranes de seguretat. 
 Posat que fos totalment impossible anul·lar el risc de caiguda amb els elements constructius o mitjançant baranes de 

seguretat, es recorrerà a cables fiadors lligats a punts forts de la llimatesa, per a l’ancoratge del mosquetó del cinturó de 
seguretat. 

 Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres agafades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 cm. 
d’ample. 

 Bastida de façana: posat que la construcció de l’edifici s’hagi realitzat mitjançant la col·locació d’una bastida de façana es 
procurarà augmentar en un mòdul el mateix amb la finalitat d’anul·lar el risc de caiguda a diferents nivells i per facilitar 
l’accés a aquesta planta des  de la mateixa bastida. En la coronació d’aquestes bastides s’establirà una plataforma 
quallada de taulons en tota la seva amplada complementant-se alhora amb  una barana de seguretat que sobrepassi 90 
cm. la cota del perímetre de la coberta. 

 
Protecció dels buits del forjat horitzontal. 
S’haurà de protegir la seva totalitat mitjançant la col·locació d’un  dels següents elements esmentats a continuació: 
- Malla electrosoldada: la xarxa de repartiment es perllongarà a través dels forats a l'execució del mateix forjat. Posat que 

el projecte no comtepli l’ús de la malla electrosoldada, aquests buits es protegiran cobrint-los amb una  malla 
electrosoldada embeguda al  formigó. 

- Tapes de fusta: els forats es taparan amb fusta i al posat que hi hagi llosa de formigó és clavetejarà a la mateixa. 
- Baranes: Baranes a 90 cm. d’alçada, amb barra intermèdia i entornpeu sustentat per muntants. Es convenient emprar el 

guardacòs (cargols) com muntant de la barana. 
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 Per  evitar el risc de caiguda d’objectes a les elevacions de material al terrat es realitzarà mitjançant bateas (plataformes 
d’hissat). Així com el material ceràmic que s’empri s’hissarà  convenientment lligat o encintat al corresponent palet. 

 Es suspendran els treballs  al terrat quan la velocitat del vent sigui superior a 60 Km/h, per  prevenir del risc de caiguda 
d’objectes i persones. 

 En el cas que es treballi a la coberta, i hi hagi la presència d‘una línia elèctrica d’alta tensió no es treballarà a la coberta 
sense respectar la distància de seguretat; davant de la impossibilitat de respectar aquesta distància, serà necessari 
demanar a la companyia el tall del corrent elèctric per aquesta línia mentre es realitzen aquests treballs.  

 Els rotllos de tela asfàltica es repartiran uniformement per evitar sobrecàrregues, calçats per evitar que rodin per l’efecte 
del vent, aniran ordenats  per zones de treball per facilitar la seva  manipulació. 

 Els recipients que transportin líquids de segellaments (betums, asfalts, morters, silicones) s’ompliran de tal manera que 
no es produeixin vessaments innecessaris. 

 Les bombones de gas butà es mantindran en posició vertical, lligades al carret portabombolles i a l’ombra, evitant la seva 
exposició al sol. 

 L’accés a la coberta amb l’escala de mà no es practicarà en buits inferiors a 50x70 cm. Sobrepassant l’escala en 1 metre 
l’alçada a guardar. 

 El formigó de formació de pendents (o formigó cel·lular, o alleugerit, etc.) es servirà a coberta amb el cubilet de la grua 
torre o, si no n’hi ha mitjançant bombeig. 

 S’establiran "camins de circulació" sobre les zones de procés de fraguat o enduriment d’una amplada de 60cms . 
 Les planxes de polistirè es tallaran sobre banc i només seran admesos talls sobre el terra per realitzar els petits ajusts. 
 Hi haurà una zona d’emmagatzematge habilitada per a productes bituminosos i inflamables, i en aquesta zona hi haurà 

un extintor de pols química seca. 
 Si l’aplec de les bombones es realitza dintre d’un espai tancat cal garantir la seva ventilació. 
 S’instal·laran senyals de perills d’incendis. 
 L’hissat de la grava de remat de la coberta es realitzarà sobre plataformes emplintades. És prohibit d’omplir les 

plataformes per a evitar  d’aquesta manera vessaments innecessaris. 
 Les plataformes d’hissat de grava es governaran mitjançant cordes i mai directament amb les mans o el cos. 
 La grava es dipositarà sobre la coberta per al seu batec i anivellació, tot i evitant sobrecàrregues puntuals sobre el forjat. 
 El material de coberta (teules, pissarres, etc.) s’hissarà sobre plataformes emplintades, segons són enviades pels 

fabricants, perfectament apilonats i anivellats els paquets i lligats tot el conjunt a la plataforma d’hissat. Es repartiran per 
la coberta evitant sobrecàrregues puntuals sobre el forjat. 

 A cada moment la coberta es mantindrà neta i ordenada, amb aquesta finalitat, els plàstics, cartrons, papers i fleixos 
procedents dels diversos empaquetats es recolliran immediatament després d’obrir els paquets per a la seva posterior 
evacuació. 

 Els operaris que realitzin la construcció de la coberta hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir, granota de 
treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat. 

 El quadre elèctric de zona haurà d’estar protegit per evitar contactes elèctrics, sobreintensitats i curtcircuits, així mateix, 
s’haurà de disposar del corresponent interruptor diferencial i els respectius magnetotèrmics.  

 
NOUS ELEMENTS AUXILIARS 
 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per realitzar els treballs d’aquesta activitat. 

Escales de mà 
Grúes i aparells elevadors 
Transpalet manual: carretó manual 
 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els 
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar  
l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
 
 Les proteccions col·lectives esmentades a les normes de seguretat es troben constituïdes per : 
  
- Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i entornpeu de fusta, subjectats a un muntant 

que podrà estar format per un cargol de pressió o un tub embegut al forjat o una fusta  convenientment clavetejada a la 
cantonada del forjat. L’alçada de la barana  serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 
cm d'alçada. Els muntants hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a  màxim. 

- Barana formada per xarxes tipus tennis plastificades. La part superior disposa d’un tub quadrat que es clavetejarà a la 
xarxa, aquest tub alhora estarà subjectat per guardacossos cada 2,5m. 

- Tapes de fusta: es taparan els forats amb fusta i posat que hi hagi llosa de formigó es clavetejarà a la mateixa.  
- Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm. 
- Bastides.  
- Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 cm. 

d’ample. 
  
 Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa assenyalada  en  

aquesta activitat :  
- Senyal d’advertència de càrrega suspesa. 
- Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 
- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
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- Senyal d’advertència de risc d’incendi. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
 
 Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra seguint 

els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).  
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5.- Relació d’Equips de protecció individual. 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
 
 Treballs de  transport (conductors i operadors de grua): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (molt especialment per a la traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada). 
  
 Treballs  amb formigonat: 
 - Cascos  de seguretat de goma de canya lata. 
 - Botes de seguretat. 
 - Guants de neoprè. 
 - Granota de treball. 
 
 Per a treballs  amb l’encenedor de segellament: 
- Cascos  de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
 
 Pel ram de paleta:    
- Cascos  de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Granota de treball.  
- Botes de seguretat de goma de canya alta. 
- Cinturó de seguretat, si calgués. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionats  als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
  
Els Equips de Protecció individual s’hauran de  complir a cada moment els requisits establerts al RD 773/1997, del 
30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
 
TANCAMENTS EXTERIORS 

1.1 Definició: 
 
Element constructiu que tanca i limita lateralment l’edifici. 
 
 
1.2 Tipus de tancaments exteriors : 
Façanes de fàbrica :   

- blocs.  
- maons: 

 obra vista. 
 revestit. 
 acabats penjats. 

- vidre. 
  
Façanes prefabricades :   

- tancament cortina.  
- plafons pesats de formigó.  
- plafons lleugers. 
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1.3 Observacions generals : 
 
La construcció dels tancaments exteriors s' haurà de realitzar un cop s´hagi finalitzat el forjat corresponent, per això haurà 
de considerar-se, en primer lloc, l’aplec del material a  les respectives plantes per a la confecció d'aquest tancament. 
 
Segons criteris d'eficàcia i seguretat,  l’empresa constructora haurà de considerar una previsió d'elements auxiliars, com 
bastides penjades i/o bastides de façana, plataformes elevadores, etc. 
 
En la construcció del corresponent tancament només s’hauran de desmuntar les proteccions col·lectives al lloc on s'estigui 
construint.  
 
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical dels materials es preveurà que estigui instal·lat el muntacàrregues, les 
guies del qual estaran perfectament ancorades a l'estructura de l'edifici, segons criteris d'eficàcia i eficiència respecte a 
d’altres aparells elevadors. També es pot considerar el desmuntatge de la grua torre si no s’ha previst cap elevació de pes 
superiors a la capacitat dels corresponents muntacàrregues, i tenint present que en casos puntuals es pot recórrer a la grua 
mòbil. 
 
A causa de la construcció dels tancaments, cal garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant  punts de 
llum, la potència dels quals serà d’una intensitat lumínica mitjana de 100 lux. 
 
Cal assegurar-se, abans d'iniciar aquesta activitat, que ja s'hagin instal·lat les tanques perimetrals de limitació del solar per  
evitar l'entrada de personal aliè a l' obra; les instal·lacions d' higiene i benestar, tanmateix, les preses provisionals de obra 
(aigua i electricitat). 
 

TANCAMENTS CORTINA 

1.- Definició i descripció. 
 
 
1.1 Definició: 
 
Tancament d’edificis constituït per una estructura auxiliar que passa per davant de l’estructura de l’edifici i sobre la qual 
s’acoblen els elements lleugers de tancament. 
 
 
1.2 Descripció: 
  
El tancament cortina estarà constituït fonamentalment pels següents elements: 
 Estructura auxiliar, el muntatge de la qual es realitzarà segons els següents sistemes: 

Sistema 1 : format per muntants verticals i travessers horitzontals. 
Sistema 2 : format només per muntants verticals. 

 Elements de tancament, pròpiament dits. 
 
Pel sistema 1: elements opacs i/o transparents que s’acoblin individualment i per separat sobre l’estructura auxiliar. 
Pel sistema 2 : plafons complets executats en taller formats per elements opacs i/o transparents muntats sobre bastidor i 
que s’ acoblen sobre els muntants. 
 
Per realitzar els tancaments de tancament cortina, serà imprescindible considerar l’equip humà següent: 
 Operaris de grua 
 Muntadors de subestructura metàl·lica  
 Soldadors 
 Vidriers 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per tal de dur a terme la realització de 
tancaments cortina: 
 
 Maquinària: grua. 
 Estris: bastides de façana, penjats, plataformes elevadores, proteccions col·lectives i personals, etc.. 
 Eines manuals. 
 Preses provisionals d’aigua i electricitat. 
 Instal·lacions d’higiene i benestar. 
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2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 
 
 
En la relació dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació editada pel Departament de Treball de la Generalitat, 
considerant en cada activitat només els riscos més importants. I en la seva avaluació s’han tingut en compte les 
consideracions constructives del Projecte d’Execució material de la obra, considerant que la probabilitat és la possibilitat 
que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència esperada normalment de la materialització del risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció de la 
tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’Article 
7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  
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L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o, en el seu cas, controlar 
i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
 
Riscos                          Gravetat   Probabilitat Avaluació 

del risc 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.                    ALTA        MOLT GREU     CRÍTIC 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.                   ALTA              GREU            ELEVAT 
3.-Caiguda d’objectes per desplom.                            MÈDIA         MOLT GREU    ELEVAT 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.                    BAIXA        LLEU              ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes.                                              ALTA         GREU            ELEVAT 
6.-Trepitjada d’objectes.                                            ALTA            GREU            ELEVAT 
7.-Cops contra objectes immòbils.                             ALTA             LLEU               MEDI 
9.-Cops contra objectes o eines.                               MÈDIA        LLEU                BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules.                   MÈDIA           LLEU                BAIX  
11.-Atrapaments per o entre objectes.                        MÈDIA            LLEU                 BAIX 
13.-Sobreesforços.                                                      BAIXA           LLEU          ÍNFIM 
14.-Exposició a temperatures extremes.                     BAIXA        GREU       BAIX 
15.-Contactes tèrmics.                                                BAIXA            GREU       BAIX 
16.-Contactes elèctrics.                                              MÈDIA          GREU             MEDI 
19.-Exposició a radiacions.                                       MÈDIA          GREU               MEDI  
20.-Explosions.                                                         BAIXA         MOLT  GREU     MEDI 
21.-Incendis.                                                             BAIXA         GREU         BAIX 
26.-O. R.: manipulació de materials tallants.              ALTA            LLEU             MEDI 
28.-Malalties causades per agents físics.                   MÈDIA        GREU         MEDI  

 
OBSERVACIONS : 
 
(14, 19 i 28) Risc específic de la soldadura elèctrica i del tall oxiacitilènic de metalls. 
(26)   Risc específic de manipulació de vidres. 
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3.- Norma de Seguretat 
 
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
 
 Es garantirà el subministrament dels elements que conformen l’estructura del tancament cortina als diferents talls, 

mitjançant la grua torre. 
- Ateses les feines que es desenvolupen a l’activitat de tancaments, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les 

instal·lacions d’Higiene i benestar definitives per l’execució de la resta de l’obra.  
 
PROCÉS 
 
 El personal encarregat de la construcció de la façana ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars 

necessaris per realitzar la construcció d’aquesta amb la major seguretat possible. 
 Per tal d’evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net, ordenat i convenientment il·luminat (100 

lux mesurats a una alçada sobre el terra prop dels 2 metres). 
 Els muntants i travessers de l’estructura del tancament cortina no han d’actuar com a recolzament de bastides o d’altres 

mitjans auxiliars de l’obra (escales de mà). 
 En cas que per necessitats de construcció no pugui ser instal·lada la barana de seguretat, l’operari exposat a risc de 

caiguda a diferent nivell haurà de fer servir el cinturó convenientment ancorat. 
 S’ha d’evitar la presència de material prop dels perímetres i es vigilarà la instal·lació correcta dels sòcols a les baranes de 

seguretat, per tal d’evitar la caiguda d’objectes.  
 Pel que fa a la manipulació de materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i 

erosions.  
 Per evitar lumbàlgies, es farà de manera que el material a transportar manualment no superi els 30 Kg. 
 En la manipulació de la mola radial, i per tal d’evitar lesions als ulls, els operaris hauran d’emprar ulleres antiimpactes. 
 Sempre que sigui obligat de treballar a nivells superposats, es protegirà als treballadors situats a nivells inferiors amb 

viseres o mitjans equivalents. 
 Els soldadors hauran de fer servir casc de seguretat, ulleres o pantalla, mandil, guants, maneguins, polaines i botes de 

cuir, i cinturó de seguretat si fos necessari. 
 Els vidriers empraran casc de seguretat, granota de treball, manyoples de cuir, canelleres de cuir, botes de seguretat i 

cinturó de seguretat en cas que sigui procedent. 
 Les estructures del tancament cortina es descarregaran en blocs perfectament fleixats o lligats. 
 El bragat per realitzar el transport vertical mitjançant la grua, es realitzarà emprant bragues dobles. 
 L’hissat del material a les plantes, es realitzarà mitjançant blocs d’elements fleixats, i mai amb elements solts. 
 Els aplecs d’estructura metàl·lica per tancament cortina es faran en zones destinades a tal efecte. 
 L’aplec de materials mai ha d’envair les zones de pas.  
 Els talls es mantindran lliures de trossos, retalls metàl·lics i d'altres objectes punxants en tot moment. 
 Es desmuntaran les proteccions col·lectives (baranes de seguretat) quan obstaculitzin el pas d’elements del tancament 

cortina, i un cop introduïts a la planta, es reposaran immediatament; en aquest temps, l’operari que rep la càrrega 
suspesa, emprarà el cinturó de seguretat convenientment ancorat. 

estudi de seguretat i salut 

 Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors diferencials i 
magnetotèrmics al quadre de zona. 

 Abans de l’ús d’una màquina o eina elèctrica que no estigui proveïda de doble aïllament, l’operari haurà d’assegurar-se  
que estigui connectada al circuit de terra. 

 És prohibit d’anul·lar el cable de presa de terra als cables elèctrics. 
 L’operari, abans d’iniciar el treball amb màquines o eines manuals elèctriques, ha d’assegurar-se que estiguin 

connectades a un quadre amb diferencials i magnetotèrmics. 
 Els elements metàl·lics seran “presentats” per un mínim de dos treballadors. 
 Les bastides per rebre les estructures del tancament cortina des de l’interior de la façana, aniran proveïdes de barana de 

seguretat. 
 És prohibit de muntar bastides amb elements que no siguin els estandarditzats, és a dir, bidons, caixes, etc. 
 Es disposaran ancoratges de seguretat a l’estructura de l’edifici on amarrar el mosquetó del cinturó de seguretat durant 

les operacions d’instal·lació del tancament cortina.  
 Els aplecs del vidre s’ubicaran als llocs destinats per a aquesta finalitat. 
 A nivell de carrer s’acotaran amb baranes pels vianants la vertical dels paraments en els quals s’està envidrant. 
 És prohibit de romandre o treballar en la vertical d’un tall d’instal·lació de vidres. 
 Els talls es mantindran lliures de trossos de vidres per tal d’evitar riscos de talls. 
 La manipulació de les planxes de vidre es realitzarà mitjançant ventoses. 
 El vidre “presentat” a l’estructura del tancament cortina corresponent, es rebrà i s’acabarà d’instal·lar immediatament. 
 Els vidres transparents ja instal·lats es senyalitzaran adequadament. 
 La instal·lació de vidre es farà des de l’interior de l’edifici, subjectat l’operari amb el cinturó  de seguretat convenientment 

ancorat. 
 Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o faci un vent superior als 50 Km/h.  
 En cas de plataformes elevades, es procurarà garantir la seva estabilitat. 
 
ELEMENTS AUXILIARS 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars, s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat: 

Soldadura elèctrica 
Bastida de borriquetes 
Serra 
 
 
 
 Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra seguint 

els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 
TANCAMENTS CORTINA 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
 
 Les proteccions col·lectives a què es fa referència en les normes de seguretat seran constituïdes per: 
 
 Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha de ser de 90 

cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2’5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els muntants (guardacossos) han de ser 
situats a 2.5 metres entre ells com a màxim. 

 Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb tub buit i, en la 
part central d’aquest mòdul, es col·locarà un tramat de protecció format per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix 
de ferro de 6mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 

 Barana formada per xarxes semblants a les de tennis plastificades: la part superior disposa d’un tub quadrat al qual 
s’enganxarà la xarxa; aquest tub serà subjectat per guardacossos situats cada 2.5 m. 

 Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm. 
 Marquesines o viseres que volin entre 1.5 i 2 metres, quallades amb taulons de 2.5 cm. de gruix i 20 cm. d’ample. 
 Extintor de pols química seca. 
 Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada, o  llices de peus inclinats units a la seva part 

superior per un tauló de fusta. 
 
 Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada en 

aquesta activitat: 
- Senyal d’ advertència de caiguda d’objectes. 
- Senyal d’ advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’ advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’ advertència de risc elèctric. 
- Senyal d’ advertència de material inflamable. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de no fumeu. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
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Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es col·locaran en l’obra seguint els 
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
 
 
 

TANCAMENTS CORTINA 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 
 
Els equips de Protecció individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
 
 Treballs de transport (operadors de grua): 

- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 

 Pels treballs amb bufador : 
- Cascos de seguretat. 
- Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions d’infraroigs. 
- Guants de cuir. 
- Mandil de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 

 Pels treballs de soldadura elèctrica: 
- Cascos de seguretat. 
- Pantalla amb vidre inactínic. 
- Ulleres contra impactes quan sigui procedent. 
- Guants de cuir. 
- Mandil de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 

 Per les feines de muntatge: 
- Cascos de seguretat. 
- Ulleres antiimpactes quan sigui procedent. 
- Guants de cuir i lona (del tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 

 Pels treballs de cristalleria : 
- Cascos de seguretat. 
- Manyoples de cuir. 
- Canelleres de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels 
mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 
RD 1627/1997). 
 
Els equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 773/1997, del 
30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 

TANCAMENTS INTERIORS 

1.- Introducció. 
 
1.1. Definició :  
Element constructiu, sense missió portant, que tanca i limita l’espai interior d’un edifici. 
 
1.2 Tipus de tancaments interiors : 
 De totxo :  
  
 Prefabricats :  

- plafons de guix-cartró.   
- plafons de guix o escaiola. 
- plaques de guix o escaiola. 
- plaques de formigó massisses o buides. 

  
1.3 Observacions generals : 
Un cop realitzat el forjat, es senyalitzarà la distribució dels envans a la planta corresponent. 
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Es realitzarà l’aplec de material a les plantes respectives, tenint en compte les zones on es necessitaran per a la confecció 
d’aquests tancaments.  
 
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, escales de mà., etc. 
 
Si no s’han enllestit els tancaments exteriors, s’hauran de respectar les proteccions col·lectives ja instal·lades.  
 
En aquesta activitat, per tal de facilitar el transport vertical dels materials, s’haurà de tenir la precaució que estigui instal·lat 
el muntacàrregues, que les guies del qual estiguin perfectament ancorades a l’estructura de l’edifici. L’ús de la grua torre 
s’ha de restringir només a l’elevació de peces dels tancaments que, per la seva mida, és impossible de realitzar l’elevació 
amb el muntacàrregues, si a causa de  les necessitats reflectides en el projecte no s’han de realitzar més elevacions 
especials a les futures activitats, es recomana el desparament de la grua torre; donat que a partir d’aquesta activitat, no és 
operativa amb un rendiment eficaç. 
 
S’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, que han de tenir una mitjana 
d’intensitat lumínica de 100 lux. 
 
S’han d’instal·lar tubs d’evacuació de runes per evitar l’acumulació impròpia d’aquestes sobre el forjat. 
 
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de limitació del 
solar, per tal d’evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar així com també, les preses 
provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
 

TANCAMENTS INTERIORS . PLAFONS PREFABRICATS 

1.- Definició i descripció. 
 
 
1.1 Definició: 
 
Divisions fixes sense funció estructural, realitzades amb plaques i plafons, per a separacions d’espais interiors d’un edifici. 
 
 
1.2 Descripció: 
  
La construcció de tancaments interiors a base de plafons es realitza en les següents fases: 
- senyalització a planta, mitjançant blavet. 
- col·locació de guies. 
- col·locació de plafons. 
- segellat de juntes entre plafons. 
 
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels elements 
necessaris per la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a les respectives plantes. 
Aquest aplec de material s’elevarà mitjançant la grua, prèviament empaquetat. 
 
Per realitzar els tancaments interiors amb plaques de guix-cartró, serà imprescindible considerar l’equip humà següent: 
 
 Operadors de grua. 
 Muntadors de plaques prefabricades. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per tal de dur a terme la realització d’aquests: 
 
 Maquinària : grua, muntacàrregues, mola “radial”, pistola fixa-claus, trepant portàtil. 
 Estris : escales de mà, de tisores, proteccions col·lectives i personals, etc. 
 Eines manuals. 
 Presa provisional d’aigua. 
 Es realitzarà una instal·lació elèctrica provisional a l’interior de l’edifici, connectada a la presa provisional general: de la 

presa general sortirà un cable que alimentarà cada bloc, d’aquest últim quadre partirà el muntant; que alhora alimentarà 
cada quadre de les plantes respectives. Els quadres d’aquestes plantes disposaran de disjuntors diferencials i 
magnetotèrmics per protegir de contactes indirectes i de curtcircuits-sobreintensitats. Independentment s’instal·larà un 
muntant, el qual alimentarà un punt de llum a cada planta, per tal de facilitar la il·luminació a les respectives escales. 

 Instal·lacions d’higiene i benestar. 
 

PLAFONS PREFABRICATS (Guix–cartró) 

 
 
2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 
 
En la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel Departament de 
Treball de la Generalitat, considerant en cada activitat només els riscos més importants. I en la seva avaluació, s’han tingut 
en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant que la probabilitat és la 
possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització 
del risc. 
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En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà modificar-se en funció de la tecnologia 
que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del RD 
1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per tal d’anul·lar o en el seu cas, 
controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
 
Riscos  Probabilitat Gravetat Avaluació del 

risc 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.              ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.                    ALTA GREU ELEVAT 
3.-Caiguda d’objectes per desplom.                             MEDIA MOLT GREU ELEVAT 
5.-Caiguda d’objectes.  ALTA GREU ELEVAT 
6.-Trepitjades sobre objectes.                                         ALTA GREU ELEVAT 
7.-Cops contra objectes immòbils.                                 ALTA LLEU MEDI 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.             BAIXA GREU BAIX 
9.-Cops amb objectes o eines.                                     MÈDIA LLEU BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules.                         MÈDIA LLEU BAIX 
13.-Sobreesforços.                                                          BAIXA LLEU ÍNFIM 
15.-Contactes tèrmics BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics.                                                  MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives MEDIA LLEU BAIX 
19.-Exposició a radiacions MEDIA GREU MEDIA 
20.-Explosions BAIXA MOLT GREU BAIX 
21.-Incendis BAIXA GREU BAIX 
22.-Causats per éssers vius  BAIXA LLEU ÍNFIM 
23.-Atropellaments, cops i xocs contra vehícles BAIXA GREU BAIX 
26.-O. R.: manipulació de materials tallants.                ALTA LLEU MEDI 
27.-Malalties causades per agents químics MEDIA GREU MEDI 
28.-Malalties causades per agents físics.                       MÈDIA GREU MEDI 
 
 
OBSERVACIONS : 
 
(8) Risc causat pel moviment d´elements mòbils de maquinaria de moviment de terres. 
(15 i 19) Risc específic del treball de tall de metall mitjançant bufador. 
(16) Risc causat pel contacte directe amb cables aeris i contacte indirecte causat per les errades d'aïllament en màquines. 
(17 i 27)   Risc causat per la presència de pols neumoconiòtic.  
 

TANCAMENTS INTERIORS . PLAFONS PREFABRICATS 

3.- Norma de Seguretat 
 
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
 
 Es garantirà el subministrament de material als diferents talls amb la grua torre. 
 Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de tancaments interiors de plafons, s’han d’assegurar de que ja 

estiguin construïdes les instal·lacions d’Higiene i benestar definitives, per a l’execució de la resta de l’obra.  
 
PROCÉS 
  
 El personal encarregat de la col·locació dels plafons, ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars 

necessaris per realitzar la construcció dels tancaments interiors amb la major seguretat possible. 
 Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i convenientment il·luminat. 
 Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les activitats 

anteriors, als llocs on hi hagi risc. 
 Quan per necessitats d'obra, sigui necessari  treure proteccions col·lectives provinents de talls anteriors, aquestes hauran 

de ser reposades en tots aquells espais que les requereixin, i fins i tot durant aquell espai de temps en el que, per una o 
altra raó, no s’estigui treballant en aquell lloc. 

 En cas que per necessitats de construcció no pogués instal·lar-se la barana de seguretat, l’operari exposat a risc de 
caiguda haurà d’emprar el cinturó convenientment ancorat. 

 S’ha de mantenir el tall net de substàncies pastoses per evitar relliscades. 
 Si l’entrada de material a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliada per plataformes específiques.  
 S’ha de controlar el bon estat de l’empaquetat dels materials. 
 Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició dels interruptors diferencials i 

magnetotèrmics al quadre de zona. 
 Els operaris que manipulin el material empaquetat hauran d’emprar cas de seguretat, guants de cuir i lona (tipus 

americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat, si en aquests treballs a desenvolupar hi ha 
risc de caiguda a diferent nivell. 

 Els operaris que realitzin el segellat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de goma (neoprè), granota de treball, 
botes de cuir i cinturó de seguretat si en aquestos treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

 Els operaris que realitzin el muntatge dels plafons hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus 
americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els calgués.  
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 En la manipulació de la mola “radial”, pel tall dels plafons, els operaris hauran d’emprar, a més, ulleres antiimpactes i 
màscara d’un sol ús antipols. 

 En la manipulació de la pistola fixa-claus, els operaris hauran d’emprar, a més, protectors auditius (auriculars o taps) i 
ulleres antiimpactes. 

 En la manipulació de la pistola fixa-claus, els usuaris hauran d’emprar, a més, protectors auditius (auriculars o taps) i 
ulleres antiimpactes. 

 Diàriament s’evacuaran les runes mitjançant els conductes d’evacuació, situats a la façana, els quals disposaran, a cada 
planta, de la seva corresponent obertura per una correcta evacuació de les runes a sobre del contenidor situat a l’extrem 
inferior del conducte.  

  
ELEMENTS AUXILIARS 
  
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars per realitzar les feines d’aquesta activitat: 

Pistola fixa-claus 
Taladradora portàtil 
 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra seguint els 
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
TANCAMENTS INTERIORS . PLAFONS PREFABRICATS 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
  
 Les proteccions col·lectives a què es fa referència en les normes de seguretat estaran constituïdes per : 
  
 Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha de ser de 90 

cm., i el passamà ha de tenir, com a mínim, 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran 
d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

 Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb tub buit i, en la 
part central d’aquest mòdul, es col·locarà un tramat de protecció format per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix 
de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 

 Barana formada per xarxes tipus tenis plastificades: en la seva part superior disposa d’un tub quadrat on     s'hi clavarà la 
xarxa; aquest tub, alhora, serà subjectat per guardacossos cada  2,5 m. 

 Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm. 
 Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 cm. 

d’ample. 
  
 Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada a 

aquesta activitat: 
  
 - Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 
 - Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
 - Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
 - Senyal d’advertència de risc elèctric. 
 - Senyal de prohibit el pas als vianants. 
 - Senyal de protecció obligatòria del cap. 
 - Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
 - Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
 - Senyal de protecció obligatòria del cos. 
 - Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
 - Senyal de protecció obligatòria de l’oïda. 
 - Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
 - Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
  
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra seguint els 
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
 

TANCAMENTS INTERIORS. PLAFONS PREFABRICATS 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 
  
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
   
 Treballs de transport (operaris de grua): 
 Cascos de seguretat. 
 Botes de seguretat. 
 Granota de treball. 
   
 Pels treballs de muntatge: 
 - Casc de seguretat. 
 - Guants de cuir i lona (tipus americà). 
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 - Guants de goma (neoprè), en cas de manipulació de pastes de segellat. 
 - Granota de treball. 
 - Botes de cuir de seguretat. 
 - Cinturó de seguretat, si els calgués. 
 - Màscara d’un sol ús antipols, en la manipulació de la mola “radial”. 
 - Ulleres antiimpactes, en la manipulació de la mola “radial”. 
  
 Treballs amb pistola fixa-claus: 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir. 
- Ulleres antiimpactes. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionats als treballadors 
, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 
1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 30 
de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
REVESTIMENTS DE PARAMENTS 

1.- Introducció 
 
1.1 Definició: 
Element superficial que, aplicat a un parament, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspectes. 
1.2 Tipus de revestiments: 
 Exteriors: 

- aplacats o xapats: revestiment exterior de paraments amb plaques de fusta, taulons de fusta, perfils d’alumini, 
perfils metàl·lics amb acabat decoratiu i plaques rígides d’acer, o altres. 

- arrebossats: revestiment continu de morter de ciment, calç o mixte, que s’aplica per eliminar les irregularitats d’un 
parament i pot servir de base per l’estucat o un altre acabat posterior. 

- pintures: revestiment continu de paraments i elements d’estructura, ram de fuster, manyeria i elements 
d’instal·lacions, situats a l’exterior amb pintures i vernissos. 

- Estucat: revestiment continu exterior de morter de ciment, de calç i ciment o de resines sintètiques, que s’aplica 
en una o més capes a un parament prèviament arrebossat amb la finalitat de millorar la superfície d’acabat del 
mateix. 

 
 Interiors:  

- aplacats o xapats: revestiment interior de paraments amb planxes rígides de suro, taules i taulons de fusta, perfils 
d’alumini o de plàstic, perfils metàl·lics amb acabat decoratiu i plaques rígides d’acer inoxidable o PVC, o altres. 

- enrajolat de parets: revestiment de paraments interiors amb rajoles de València 
- arrebossats: revestiment continu de morter de ciment, calç o mixte, que s’aplica per eliminar les irregularitats d’un 

parament i pot servir de base per l’estucat o un altre acabat posterior. 
- flexibles:  revestiment continu de paraments interiors amb papers, plàstics, microfusta i microsuro, per a acabat 

decoratiu de paraments, presentats en rotlles flexibles. 
- refererit: revestiment continu interor de guix negre, que s’aplica a les parets per preparar-les, abans de l’operació 

més fina del lliscat. 
- lliscat: revestiments contnus interiors de guix blanc, que constitueix la terminació o acabament que es fa a sobre 

de la superfície del referit. 
- pintures: revestiment continu de paraments i elements d’estructura, ram de fuster, manyeria i elements 

d’instal·lacions, situats a l’interior amb pintures i vernissos. 
- teixits: revestiment continu de paraments interiors amb materials tèxtils o moquetes a base de fibra natural o 

artificial. 
 
1.3 Observacions generals: 
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com: 

- per a revestiments exteriors: bastides de façana o bastides penjades, etc. 
- per a revestiments interiors: bastides de cavallets, escales de mà, etc. 

En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’utilitzaran gruetes de petita capacitat. 
Als treballs interiors s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum la potència dels 
quals ha de ser d’una intensitat lumínica de 100 lux. 
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de limitació del 
solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com també les preses 
provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
 
REVESTIMENTS INTERIORS 

1.- Definició i descripció. 
 
1.1 Definició: 
Element superficial que, aplicat a un parament interior, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte. 
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1.2 Descripció: 
Tipus de revestiments interiors: 
 aplacats o xapats. 
 arrebossats. 
 pintures. 
 Enrajolats de parets:        

- amb morter de ciment 
- amb adhesiu. 

 referits i lliscats.  
 tèxtils.   
 flexibles.   
 
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels elements 
necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a les respectives plantes. 
Aquest aplec de material s’elevarà mitjançant maquinària instal·lada per a aquesta finalitat: muntacàrregues, gruetes, etc. 
El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la respectiva planta. El transport de material paletitzat des del camió o magatzem 
fins els aparells elevadors es realitzarà mitjançant el carretó elevador. 
 
Per tal de realitzar els revestiments, serà imprescindible considerar el següent equip  humà: 
 operadors de grua. 
 operaris de muntatge, pintors o manipuladors de morter i guixos, segons el cas. 
 operadors de carretó elevador. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels revestiments: 
 Maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, carretó elevador, toro, etc.  
 Estris: bastides tubulars modulars, bastides de cavallets, escales de mà, proteccions col·lectives i personals, etc. 
 Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc. 
 Presa provisional d’aigua. 
 Instal·lació elèctrica provisional. 
 Instal·lacions d‘higiene i benestar 
REVESTIMENTS INTERIORS 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 
 
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel Departament de 
Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la seva avaluació s’han tingut en 
compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la 
possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització 
del risc. 
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà modificar-se en funció de la tecnologia 
que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 
1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el seu cas controlar i 
reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
Riscos  Probabilitat Gravetat Avaluació del 

risc 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.  MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.  MÈDIA GREU MEDI 
3.-Caiguda d’objectes per desplom.  BAIXA GREU BAIX 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  MÈDIA LLEU BAIX 
5.-Caiguda d’objectes.  BAIXA GREU BAIX 
6.-Trepitjades sobre objectes.  MÈDIA LLEU BAIX 
7.-Cops contra objectes immòbils.  ALTA LLEU MEDI 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  MÈDIA GREU MEDI 
9.-Cops amb objectes o eines. MÈDIA LLEU BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules.  MÈDIA LLEU BAIX 
13.-Sobreesforços.  BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.  BAIXA GREU BAIX 
18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives   MÈDIA GREU MEDI 
20.-Explosions.  BAIXA MOLT  GREU MEDI 
21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.  ALTA LLEU MEDI 
27.-Malalties causades per agents químics.  MÈDIA GREU MEDI 
 
 
 
OBSERVACIONS : 
 
(8) Risc causat pel  moviment d’elements mòbils de maquinària de bombament de material de revestiment o degut a la 
manipulació de l’esmoladora angular. 
(18 i 27)  Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments tòxics. 
(17, 20 i 21)  Risc causat per l’ús de dissolvents. 
(26)   Risc causat per la manipulació de materials per xapats, enrajolats de parets, aplacats, etc. 
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REVESTIMENTS INTERIORS 

3.- Norma de Seguretat 
 
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
 Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el muntacàrregues d’obra; per a 

elements de poc pes, la grueta, i bombes per elevacions de morters, formigons, guixos i materials a granel. 
 Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments, s’han d’assegurar que ja estan construïdes les 

instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.  
 
PROCÉS 
 El personal encarregat de la realització dels revestiments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars 

necessaris per tal de realitzar-los amb la major seguretat possible. 
 Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i ben il·luminat. 
 Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les activitats 

anteriors (balconeres, cornises, etc.). 
 És prohibida la formació de bastides a base d’un tauló recolzat als escalons de dues escales de mà, tant les de 

recolzament lliure, com les de tisores, per evitar el risc de caiguda a diferent nivell. 
 És prohibida la formació de bastides a base de bidons, piles de materials i assimilables per evitar la realització de treballs 

sobre superfícies insegures, 
 Fins a 3 metres d’alçada, es podran utilitzar bastides de cavallets fixes. 
 Per sobre de 3 metres, s’han d’emprar cavallets fornits de bastidors mòbils travats. 
 La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de dos 

metres. 
 En cas que s’hagi de treballar en bastides de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una protecció a base de 

barana perimètrica.  
 Les plataformes de treball sobre bastides tubulars mòbils, no es posaran en servei sense abans haver ajustat els frens de 

trànsit per evitar moviments indesitjables. 
 La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i reixeta de protecció 

de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 
 S’ha de mantenir el tall net de substàncies pastoses per evitar relliscades. 
 Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliada per plataformes específiques 

de càrrega i descàrrega. 
 S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 
 Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es fes, aquests es podrien convertir en un “llaç” amb el qual, en 

ensopegar, es podrien produir caigudes al mateix nivell o fins i tot des d’alçada. 
 En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per tal d’evitar cops, ferides i erosions.  
 En la manipulació del toro, es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en especial, es tindrà la 

precaució de no posar el peu sota el palet. 
 Per evitar lumbàlgies, es procurarà que el material per transportar manualment no superi els 30 Kg. 
 És prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles mascle-femella. 
 Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors diferencials i 

magnetotèrmics al quadre de zona. 
 Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 

(tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar 
hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

  
Aplacat o xapat 
 En el cas d’aplacats o xapats, la bastida haurà de ser fixa, essent totalment prohibit d’emprar el  bastiment penjat. 
 No s’ha de recolzar cap element auxiliar al xapat. 
 El transport de les plaques es farà en gàbies, plàteres o dispositius similars dotats de laterals fixos o abatibles. 
 Els operaris que realitzin la col·locació de plaques hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus 

americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi ha 
risc de caiguda a diferent nivell. 

 
Entaulellat 
 El tall, mitjançant la serra de trepar, de les plaquetes i demés peces ceràmiques es realitzarà a locals oberts per evitar la 

respiració d’aire amb gran quantitat de pols. 
 Els talls es netejaran de “retalls” i “deixalles de pasta”. 
 Les runes s’apilaran ordenadament per a la seva evacuació mitjançant trompes. 
 És prohibit de llençar les runes directament pels forats de façana o dels patis. 
 Les caixes de plaquetes o rajoles de valència s’aplegaran a les plantes repartides al costat dels talls, on  les necessitin, 

situades el més allunyades possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries. 
 Les caixes de plaquetes aplegades, mai es disposaran de manera que obstaculitzin les zones de pas. 
 Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de làtex, granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
 
Arrebossats, referits i lliscats. 
 Els sacs de conglomerats s’aplegaran ordenadament, repartits al costat dels talls on siguin necessaris, el més separat 

possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries.  
 Els sacs d’aglomerant es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas. 
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 Quan les plataformes de treball siguin mòbils (plataformes de treball sustentades mitjançant elements pneumàtics o per 
cabrestants moguts per accionament elèctric, etc.) s’empraran dispositius de seguretat que evitin el seu lliscament 
voluntari. 

 Els operaris que realitzin la manipulació de morters i guixos hauran d’emprar casc de seguretat, guants de goma, granota 
de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat, si en aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a 
diferent nivell. 

 En els treballs d’arrebossat amb màquina s’haurà de vigilar en tot moment que es compleixi el Reglament de Baixa 
Tensió.  

 
Tèxtils i flexibles. 
 El transport de paquets de llates d’empostissar (rotlles de tela, moqueta, goma espuma, etc.) es realitzarà mitjançant dos 

operaris per tal d’evitar els accidents per interferències, ensopegades o sobreesforços. 
 Durant l’ús de coles i dissolvents, es mantindrà constantment un corrent d’aire suficient tant com per la renovació 

constant com per evitar les possibles intoxicacions. 
 S’establirà un lloc per l’emmagatzematge de les coles i dissolvents; i aquest magatzem haurà de mantenir una ventilació 

constant. 
 És prohibit de mantenir en el magatzem pots de dissolvents i coles sense estar perfectament tancats, per tal d’evitar la 

formació d’atmosferes nocives. 
 Els recipients d’adhesius inflamables i dissolvents estaran allunyats de qualsevol focus de calor, foc o espurna. 
 Els revestiments tèxtils s’emmagatzemaran totalment separats dels dissolvents i coles per evitar possibles incendis. 
 S’instal·laran cartells de perill d’incendis i de no fumeu a sobre de la porta del magatzem de coles i dissolvents, i del 

magatzem de productes tèxtils. 
 En cada magatzem s’instal·larà un extintor de pols química seca. 
 En l’accés a cada planta, on s’estiguin fent servir coles i dissolvents, s’instal·larà un cartell de no fumeu. 
 És prohibit d’abandonar directament a terra, tisores, ganivets, grapadores, etc. 
 Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de treball, botes de cuir de seguretat i 

màscara de filtre químic si l’adhesiu conté productes volàtils químics tòxics. 
 
Pintures 
 Es farà el màxim per evitar el contacte directe de pintures amb la pell, per la qual cosa es dotarà els treballadors que 

realitzin l’emprimació, de peces de treball adequades, que els protegeixin d’esquitxades i permetin la seva mobilitat (casc 
de seguretat, pantalla facial antiesquitxades, granota de treball, guants de neoprè, botes de seguretat i en els casos que 
es necessiti, cinturó de seguretat 

 El vessament de pintures i matèries primes sòlides com pigments, ciments, i d’altres, es durà a terme des de poca alçada 
per evitar esquitxades i núvols de pols. 

 Quan es treballi amb pintures que continguin dissolvents orgànics o pigments tòxics, no es fumarà, ni es menjarà ni es 
beurà. 

 Quan s’apliquin emprimacions que desprenguin vapors orgànics, els treballadors hauran de ser dotats d’adaptador facial 
que ha de complir amb les exigències legals vigents, a aquest adaptador facial hi anirà acoblat el seu corresponent filtre 
químic, o filtre mecànic quan les pintures continguin una alta càrrega de pigment i sense dissolvents orgànics que evitin  
la ingestió de partícules sòlides. 

 Quan s’apliquin pintures amb risc d’inflamació, s’allunyaran del treball les fonts irradiadores de calor, com treballs de 
soldadura i d’altres, tenint previst pels voltants del tall un extintor. 

 L’emmagatzematge de pintures susceptibles d’emanar vapors inflamables s’hauran de fer en recipients tancats, 
allunyant-los de fonts de calor i, en particular, quan s’emmagatzemin recipients que continguin nitrocel·lulosa s’haurà de 
realitzar una volta periòdica dels mateixos per tal d’evitar el risc d’inflamació. S’instal·laran extintors de pols química seca 
al costat de la porta d’accés al magatzem de pintures 

 Els pots industrials de pintures i dissolvents s’aplegaran a sobre de taulons de repartiment de càrregues per evitar 
sobrecàrregues innecessàries. 

 El magatzem de pintures disposarà de ventilació. 
 Sobre de la porta del magatzem de pintures s’hauran d’instal·lar les següents senyals: advertència de material inflamable, 

advertència material tòxic, no fumeu. 
 
 
ELEMENTS AUXILIARS 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat: 

Escales de mà 
Formigonera pastera 
Bastida de borriquetes 
Serra 
Pistola fixa-claus 
Taladradora portàtil 
 
 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els 
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
 
REVESTIMENTS INTERIORS 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
 
 Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 
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 Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha de ser de 

90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran 
d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

 Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm i reforç central amb tub buit i, a la 
part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix 
de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 

 Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 cm. 
d’ample. 

 Extintor de pols química seca. 
 
 
 Senyalització de seguretat en el Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada en 

aquesta activitat: 
 
- Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 
- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
 Senyal d’advertència de risc elèctric. 
 Senyal d’advertència de risc d’incendi. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de no fumeu. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els 
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
 

REVESTIMENTS INTERIORS 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 
 
Els equips de protecció individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
 
 Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 
 Cascos de seguretat. 
 Botes de seguretat. 
 Granota de treball. 
 Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 
 
 
 Pels treballs amb pintura i coles: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.  
- Pantalla facial, si s’escau..  
 
 
 Pels treballs amb morters i guixos: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
 
 
 Pels treballs de revestit o xapat: 
- Cascos de seguretat 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà els treballadors dels 
mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 
RD 1627/1997). 
 

estudi de seguretat i salut 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 773/1997, del 
30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
PAVIMENTS 

1.- Introducció. 
 
1.1 Definició:  
Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte. 
 
1.2 Tipus de revestiments : 
 peces rígides: revestiment de sòls i escales interiors i exteriors amb peces dels següents materials: pedra natural o 

artificial, ceràmica, ciment, terratzo, formigó, fusta i xapa d’acer. 
 flexibles: revestiment de sòls i escales a interiors, amb llosetes, rajoles i rotllos dels següents materials: moqueta de 

fibres naturals o sintètiques, linòleum, PVC i a interiors i exteriors amb rotllos i rajoles de goma i policloroprè. 
 soleres: revestiment de sòls naturals a l’interior d’edificis amb capa resistent de formigó en massa, la superfície superior 

de la qual quedarà vista o rebrà un revestiment. 
 
 
1.3 Observacions generals: 
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’empraran gruetes de petita capacitat, sistemes de bombatge 
pneumàtic de morters o assimilables.  
Aplec de material paletitzat, les elevacions del qual s’haurien d’haver realitzat abans del desmuntatge de la grua. 
Als treballs interiors, s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, la potència dels 
quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux.  
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de limitació del 
solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar així com també, les preses 
provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
 
PAVIMENTS 

1.- Definició i descripció. 
 
1.1 Definició: 
Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte. 
 
1.2 Descripció: 
 tipus de revestiments amb peces rígides:  

amb rajoles de pedra, ceràmiques rebudes amb morter, ceràmiques enganxades, de ciment, de ciment 
permeable, de terratzo, de formigó, de parquet hidràulic, de fosa, de xapa d’acer i d’asfalt. 
amb llistons d’empostissar (mosaic). 
amb posts (fusta). 
amb lloses de pedra. 
amb plaques de formigó armat. 
amb llambordins de pedra i formigó. 

 
 tipus de revestiments flexibles:  

Llosetes de moqueta autoadhesives, de linòleum adherides, de PVC homogeni o heterogeni adherides a tocar o 
soldades. 
Rotlles de moqueta adherits, tesats per adhesió o tesats per llates d’empostissar; de linòleum adherits, de goma 
adherits o rebuts amb ciment, de PVC homogeni o heterogeni adherits amb juntes a tocar o soldades. 
Rajoles de policloroprè adherides o rebudes amb ciment, de goma adherides o rebudes amb ciment. 

 
- tipus de soleres: per a instal·lacions, lleugeres, semipesants i pesants. 
 
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels elements 
necessaris per la seva construcció. Per això s’haurà de considerar un previ aplec de material a les respectives plantes. 
Aquest aplec de material  s’elevarà mitjançant la maquinària instal·lada per a aquella fi: grues, muntacàrregues, gruetes, 
etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la corresponent planta. El transport del material paletitzat des del camió o 
magatzem fins els aparells elevadors es realitzarà mitjançant el carretó elevador. 
 
Per realitzar els paviments serà imprescindible considerar el següent equip humà: 
 operadors de grua. 
 enrajoladors i d’altres. 
 operadors de carretó elevador. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels paviments: 
 Maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada per transport 

auxiliar,  carretó elevador, toro, etc.  
 Estris. 
 Eines manuals. 
 Presa provisional d’aigua. 
 Instal·lació elèctrica provisional. 
 Instal·lacions d’higiene i benestar. 
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PAVIMENTS 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 
 
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel Departament de 
Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la seva avaluació s’han tingut en 
compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la 
possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització 
del risc. 
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció de la 
tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa l’Article 7 
del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu cas, controlar i 
reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
 
Riscos  Probabilitat Gravetat Avaluació del 

risc 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.                  BAIXA MOLT GREU MEDI 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell                     MÈDIA GREU MEDI 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.                     BAIXA LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes.                                                BAIXA GREU BAIX 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.             MÈDIA GREU MEDI 
10.-Projecció de fragments o partícules                     MÈDIA LLEU BAIX 
11.-Atrapaments per o entre objectes.                       BAIXA GREU BAIX 
13.-Sobreesforços.                                                         BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.          MÈDIA GREU MEDI 
18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives   MÈDIA GREU MEDI 
20.-Explosions.                                                             BAIXA MOLT GREU MEDI 
21.-Incendis.                                                                 BAIXA GREU BAIX 
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.                  ALTA LLEU MEDI 
27.-Malalties causades per agents químics.                     MÈDIA GREU MEDI 
 
 
 
OBSERVACIONS : 
 
(8)  Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombatge de material o degut a la manipulació de 
l’esmoladora angular. 
(11)  En treballs de manutenció de càrregues paletitzades. 
(16) Risc específic en treballs de poliment 
(18 I 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments tòxics. 
(17, 20 i 21)   Risc causat per l’ús de dissolvents. 
(26)   Risc causat per la manipulació de peces per pavimentar. 
PAVIMENTS 

3.- Norma de Seguretat 
 
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
 Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el muntacàrregues d’obra; per 

elements de poc pes, la grueta, i bombes per les elevacions de morters, formigons i materials a granel. 
 Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les 

instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per l’execució de la resta de l’obra. 
 
PROCÉS 
 El personal encarregat de la realització dels paviments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars 

necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 
 Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i ben il·luminat. 
 Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les activitats 

anteriors (balconeres, cornises, etc.) 
 Si hi ha substàncies pastoses (pel poliment del paviment) s’haurà de limitar amb garlandes i senyalitzar el risc de pis 

lliscós. 
 La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de dos 

metres. 
 La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i  reixeta de 

protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 
 El material paletitzat serà transportat mitjançant ungles portadores de palets convenientment bragat a la grua. 
 Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per plataformes específiques.   
 S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 
 Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es faci, aquests podrien convertir-se en un “llaç”, amb el qual, en 

ensopegar, es produïssin caigudes a diferent nivell, i fins i tot des d’alçada. 
 En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i erosions.  
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 En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en especial, es tindrà la 
precaució de no posar el peu sota el palet. 

 Per evitar lumbàlgies es procurarà que el material a transportar manualment no superi els 30 Kg. 
 Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors diferencials i 

magnetotèrmics al quadre de zona. 
 És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles mascle-femella. 
 Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 

(tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a 
desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

 
 
Peces rígides 
 El tall de peces de paviment s’executarà a una via humida per evitar lesions als pulmons per treballar en ambients 

amb pols neumoconiòtiques. 
 El tall de peces de paviment en via seca amb serra de trepar es realitzarà situant el tallador a sotavent, per evitar en la 

forma del possible, de respirar els productes del tall en suspensió. 
 Posat que es realitzessin els talls amb serra circular o rotaflex (radial) es tindrà molt de compte amb la projecció de 

partícules, per la qual cosa s’ha de fer a un lloc on el trànsit de personal sigui mínim, i cas de no ser així, s’haurà 
d’apantallar la zona de tall. 

 Les peces de paviment s’aixecaran  sobre  palets convenientment fetes les vorades.  
 Les peces del paviment s’aixecaran a les plantes a sobre de plataformes emplintades, cas de no estar paletitzats i 

totalment fetes les vorades. 
 Les peces s’hauran d’apilar correctament dins de la plataforma emplintada, apilades dins de les caixes de 

subministrament i no es trencaran fins a l’hora d’utilitzar el seu contingut. 
 El conjunt apilat es fleixarà o lligarà a la plataforma d’hissat per evitar vessaments de la càrrega. 
 Les peces de paviment soltes s’hauran d’hissar perfectament apilades a l’interior de gàbies de transport per evitar 

accidents per vessament de la càrrega.  
 Els sacs d’aglomerant s’hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats a sobre de plataformes emplintades, 

fermament amarrades per evitar vessaments. 
 Els llocs de trànsit de persones s’hauran d’acotar mitjançant cordes amb banderoles a les superfícies recentment 

solades. 
 Les caixes o paquets de paviment s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat dels talls, a on es vagi a 

col·locar. 
 Les caixes o paquets de paviment mai s’han de disposar de mode que obstaculitzin les zones de pas. 
 Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació interna de l’obra, es tancarà l’accés, indicant-se 

itineraris alternatius mitjançant senyals de direcció obligatòria. 
 Els llocs en fase de poliment seran senyalitzats mitjançant un senyal d’advertència de “perill” amb rètol de “paviment 

lliscant” 
 Les polidores i abrillantadores a emprar estaran dotades de doble aïllament, per evitar els accidents per risc elèctric. 
 Les polidores i abrillantadores estaran dotades de cèrcol de protecció antiatrapaments, per contacte amb els raspalls i 

papers de vidre. 
 Les operacions de manteniment i substitució o canvi d’aquells raspalls o papers de vidre es realitzaran amb la 

màquina “desendollada de la xarxa elèctrica”. 
 Els llots, producte dels poliments, han de ser retirats sempre cap a les zones que no siguin de pas, i han de ser 

eliminats immediatament de la planta un cop finalitzat el treball. 
 Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar el casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus 

americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
 Els operaris que manipulin llots, morters, etc. hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè o làtex, granota de 

treball, botes de goma de seguretat amb sola antilliscant.  
 Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), 

granota de treball, botes de cuir de seguretat, ulleres antiimpactes i als casos en què es necessitin, màscara antipols. 
 Els paquets de lamel·les de fusta seran transportats per un mínim de dos homes, per evitar accidents per descontrol 

de la càrrega i lumbàlgies. 
 Els accessos a zones en fase d’arrebossats, s'assenyalaran amb “prohibit el pas” i amb un rètol de “superfície 

irregular”, per prevenir de caigudes al mateix nivell. 
 Els llocs en fase de fregat amb paper de vidre, romandran constantment ventilats per tal d’evitar la formació 

d’atmosferes nocives (o explosives) per pols de fusta. 
 Les màquines de fregar a emprar, estaran dotades de doble aïllament, per evitar accidents per contacte amb energia 

elèctrica. 
 Les polidores a emprar tindran el manillar de maneig i control revestit de material aïllant de l’electricitat. 
 Les operacions de manteniment i substitució dels papers de vidre es realitzaran sempre amb la màquina 

"desendollada de la xarxa elèctrica”. 
 Les serradures produïdes seran escombrades mitjançant raspalls i eliminades immediatament de les plantes. 
 Es disposaran a cada planta petits contenidors per emmagatzemar les deixalles generades; que s'hauran d’evacuar 

als muntacàrregues. 
 
Flexibles 
 Les caixes de llosetes o rotlles s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat dels talls on s’hagin d’emprar, 

situades el més allunyats possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries. 
 Els aplecs de material mai es disposaran de manera que obstaculitzin els llocs de pas. 
 És prohibit d’abandonar i deixar encesos els encenedors i bufadors; un cop utilitzats s’apagaran immediatament, per 

tal d’evitar incendis. 
 Durant l’ús de coles i dissolvents, es mantindrà constantment un corrent d’aire suficient per a la renovació constant, 

evitant atmosferes tòxiques. 
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 S’establirà un lloc per l’emmagatzematge de coles i dissolvents; aquest magatzem haurà de mantenir una ventilació 
constant. 

 És prohibit de mantenir i emmagatzemar coles i dissolvents a recipients sense estar perfectament tancats, per evitar la 
formació d’atmosferes nocives. 

 Els paviments plàstics s’emmagatzemaran separadament dels dissolvents i coles, per evitar incendis. 
 S’instal·laran dos extintors de pols química seca ubicats cada un d’ells al costat de cada porta del magatzem (al de 

dissolvents i al de productes plàstics) 
 S’instal·laran rètols de perill d’incendis i de no fumeu a sobre de la porta del magatzem de coles i dissolvents i del 

magatzem de productes plàstics. 
 En l’accés a cada planta on s’estiguin utilitzant coles i dissolvents, s’instal·larà un rètol de no fumeu.. 
 Els recipients d’adhesius inflamables i dissolvents estaran, allunyats de qualsevol focus de calor, foc o espurna. 
 És prohibit d’abandonar directament a terra, tisores, ganivets, grapadores, etc. 
 Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de treball, botes de cuir de seguretat i 

màscara de filtre químic si l’adhesiu conté productes volàtils químics tòxics. 
 
 
ELEMENTS AUXILIARS 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat: 

Transpalet manual: carretó manual 
Formigonera pastera 
 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els 
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
 
PAVIMENTS 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
 
 Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 
 
 Baranes de seguretat formades per muntants, barra intermèdia i sòcol. La barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha 

de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres 
entre ells com a màxim. 

 Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb tub buit, i a la 
part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix 
de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 

 Extintor de pols química seca. 
 
 Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada en 

aquesta activitat: 
 
- Senyal de perill. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal d’advertència de risc d’incendi. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de no fumeu. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els 
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
 
 

PAVIMENTS 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
 
 Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 
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 Pels treballs amb coles i dissolvents: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.  
- Pantalla facial, si s’escau.  
 
 Pels treballs amb morters, formigons i llots: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de goma de seguretat. 
 
 Pels treballs de col·locació de paviment: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Genolleres. 
- Ulleres antiimpactes als casos de paviments rígids. 
- Màscara antipols, als casos de tall de paviments rígids. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels 
mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 
R.D. 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 773/1997, del 
30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
RECOBRIMENTS DE SOSTRES 

1.- Introducció. 
 
1.1 Definició:  
Cara inferior del forjat que cobreix una construcció, edifici i els espais interiors que el composen. 
 
1.2 Tipus de sostres: 
 Revestiments de sostres:  

- referit: revestiment continu interior de guix negre, que s’aplica per preparar els sostres, abans de l’operació més 
fina del lliscat. 

- lliscat: revestiment continu interior de guix blanc, que constitueix la terminació o acabament que es fa sobre la 
superfície del referit. 

- pintures: revestiment continu de sostres i elements d’estructura, fusteria, manyeria i elements d’instal·lacions, 
situats a l’interior amb pintures i vernissos. 

 
 Cels rasos: 

- continus: formació de sostres suspesos sense juntes aparents, a interiors d’edificis. 
- de plaques (discontinus): formació de sostres amb juntes aparents, suspesos mitjançant entramats metàl·lics, a 

interiors d’edificis. 
 
1.3 Observacions generals: 
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, bastides tubulars modulars, bastides 
tubulars modulars sobre rodes, plataformes elevades hidràulicament, escales de mà, etc. 
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’empraran muntacàrregues i gruetes de petita capacitat. 
S’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, la potència dels quals ha de ser 
d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux. 
 
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de limitació del 
solar, per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com, també, les preses 
provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
 
RECOBRIMENTS DE SOSTRES 

1.- Definició i descripció. 
 
1.1 Definició: 
 
Cara inferior del forjat que cobreix una construcció, edifici i els espais interiors que el composen. 
Cel ras constituït per canyís, escaiola o peces especials d’un material qualsevol, que es penja del forjat, donat que no té 
funció resistent. 
 
1.2 Descripció: 
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Un cop realitzats els tancaments tant exteriors com interiors, iniciarem el recobriment dels sostres, distingint els diferents 
tipus: 
 
 Revestiment de sostres:  
Per a la realització de revestiment, es muntarà una tarima sustentada sobre cavallets, aquesta plataforma haurà de cobrir, 
en una o vàries fases, segons la dimensió de la superfície, tota la superfície a recobrir. Aquesta es realitza per donar 
facilitat al treballador que ha d’atendre al sostre i no per on circula, als diferents treballs de col·locació de guixos i pintures. 
 
 Cels rasos: 
Per a la realització de cels rasos s’auxiliaran els treballs amb escales de tisora per a la col·locació de les guies o penjadors 
fins a 3 metres i per alçades superiors es realitzarà la col·locació amb petites torres de bastida tubular modular amb rodes. 
Els cels rasos es poden realitzar: 

- sense guies: formació de sostres mitjançant plaques suspeses mitjançant penjadors, a interiors d’edifici. 
- amb guies (discontinus) : formació de sostres amb juntes aparents, suspesos mitjançant entramats metàl·lics, a 

interiors d’edificis. 
 
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels elements 
necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a les respectives plantes. 
Aquest aplec de material  s’elevarà mitjançant maquinària instal·lada per a aquesta fi: muntacàrregues, gruetes, etc. El 
transport s’auxiliarà mitjançant toros a la corresponent planta. Pel transport del material paletitzat, des del camió o 
magatzem fins els aparells elevadors es realitzarà mitjançant carretó elevador. 
 
Per a realitzar els revestiments serà imprescindible considerar el següent equip humà: 
- operadors de grua. 
- operaris de muntatge, pintors o manipuladors de morter i guix, segons el cas. 
- operadors de carretó elevador. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans necessaris per dur a terme la realització dels revestiments: 
- Maquinària: formigonera pastera, bombatge de morter, carretó elevador, toro, etc.  
- Estris: bastides tubulars modulars, bastides de cavallet, escales de mà, proteccions col·lectives i personals, etc. 
- Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc. 
- Presa provisional d’aigua. 
- Instal·lació elèctrica provisional. 
- Instal·lacions d’higiene i benestar. 
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2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 
 
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel Departament de 
Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la seva avaluació s’han tingut en 
compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la 
possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització 
del risc. 
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció de la 
tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa l’Article 7 
del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu cas, controlar i 
reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
 
Riscos  Probabilitat Gravetat Avaluació del 

risc 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.  MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.  MÈDIA GREU MEDI 
3.-Caiguda d’objectes per desplom.  BAIXA LLEU ÍNFIM 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  MÈDIA LLEU BAIX 
5.-Caiguda d’objectes.  BAIXA GREU MEDI 
6.-Trepitjades sobre objectes.  MÈDIA GREU MEDI 
7.-Cops contra objectes immòbils.  MÈDIA LLEU BAIX 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  MÈDIA GREU MEDI 
9.-Cops amb objectes o eines.  MÈDIA LLEU BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules.  MÈDIA LLEU BAIX 
11.-Atrapaments per o entre objectes.  BAIXA GREU BAIX 
13.-Sobreesforços.  MÈDIA GREU MEDI 
16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.  MÈDIA GREU MEDI 
18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives   MÈDIA GREU MEDI 
20.-Explosions.  BAIXA MOLT  GREU MEDI 
21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.  MÈDIA LLEU BAIX 
27.-Malalties causades per agents químics.  MÈDIA GREU MEDI 
 
 
 
OBSERVACIONS : 
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(8)  Risc causat pel  moviment d’elements mòbils de maquinària de bombeig de material o degut a la manipulació de 
l’esmoladora angular. 
(11)  En treballs de manutenció de càrregues paletitzades. 
(18 i 27)   Risc causat pel  contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents. 
(17, 20 i 21)   Risc causat per  l’ús de dissolvents. 
(26)   Risc casuat per  la manipulació de peces per recobrir sostres. 
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3.- Norma de Seguretat 
 
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
- Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant el muntacàrregues d’obra i la grueta per a 

elements de poc pes. 
- Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les 

instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.  
 
PROCÉS 
- El personal encarregat de la realització dels cels rasos ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars 

necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 
- Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall (bastida) net, endreçat i ben il·luminat. 
- Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les activitats 

anteriors (balconeres, cornises, etc.). 
- És prohibida la formació de bastides mitjançant un tauló recolzat als graons de dos escales de mà, tant les de 

recolzament lliure com les de tisores, per evitar el risc de caiguda a diferent nivell. 
- És prohibida la formació de bastides mitjançant bidons, piles de materials i assimilables, per evitar la realització de 

treballs sobre superfícies insegures. 
- Les bastides per a la instal·lació de cels rasos sobre rampes tindran la superfície horitzontal i vorejats de baranes 

reglamentàries en el cas de risc de caigudes a diferent nivell. És permès el recolzament a un graó definitiu i cavallet 
sempre que aquesta s’immobilitzi i els taulons s’ancorin i falquin. 

- En iniciar-se la jornada, es revisaran les bastides i mitjans auxiliars, comprovant-se  les seves proteccions i estabilitat. 
- S’ha de mantenir la bastida neta de substàncies pastoses per tal d’evitar relliscades. 
- La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de dos 

metres. 
- La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i reixeta de protecció 

de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 
- S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 
- Els fleixos s’han de tallar, doncs, cas de no fer-ho es podrien convertir en un “llaç” amb el que, en ensopegar, es 

produïssin caigudes al mateix nivell i fins i tot, des d’alçada. 
- En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i erosions.  
- En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en especial es tindrà la 

precaució de no posar el peu sota el palet. 
- Per evitar lumbàlgies es procurarà que el material a transportar manualment no superi els 30 Kg. 
- És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles mascle-femella. 
- És vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors diferencials i 

magnetotèrmics al quadre de zona. 
- Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 

(tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar 
hi ha riscos de caiguda a diferent nivell. 

- Les runes s’aplegaran en contenidors amb rodes pel seu posterior trasllat fins el muntacàrregues. 
- És prohibit de llençar les runes directament pels forats de la façana o dels patis. 
- Els sacs i planxes s’aplegaran ordenadament repartits, al costat dels talls on es vagin a utilitzar, el més separats possible 

dels trams on s’han d’evitar sobrecàrregues innecessàries. 
- Els aplecs de sacs o planxes es col·locaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas. 
 
Revestiments de sostres (referits, lliscats i pintures) 
- En tot moment es mantindran netes i endreçades les superfícies de trànsit intern de l’obra. Quan un pas quedi tallat 

temporalment per les bastides s’haurà de senyalitzar un pas alternatiu amb senyals de direcció obligatòria. 
- Posat que la plataforma de treball estigui situada a una alçada inferior a 2 metres, es recolzarà sobre cavallets. 
- Les plataformes sobre cavallets per a la instal·lació de cels rasos tindrà la superfície horitzontal i quallada de taulons, que 

cobreixin tota la zona a treballar, evitant graons i buits que puguin originar ensopegades i caigudes. 
- Les bastides per a la instal·lació de cels rasos s’executarà sobre cavallets metàl·lics o de fusta. És prohibida 

expressament la utilització de bidons, piles de materials i escales recolzades contra el parament. 
- En cas que la plataforma estigui per sobre dels dos metres, es col·locaran bastides tubulars modulars. 
- Els sacs de guix s’aplegaran ordenadament, repartits al costat dels talls en què s’hagin d’emprar, el més separats 

possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries. 
- Els sacs de guix es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas. 
- Els operaris que realitzin la manipulació de guixos, hauran d’emprar casc de seguretat, guants de goma, granota de 

treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si a aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a 
diferent nivell. 

 
NOTA: Pel que fa a pintures,  veure pintures 
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Cels rasos  
Sense guies 
- En tot moment es mantindran netes i endreçades les superfícies de trànsit intern de l’obra. Quan un pas quedi tallat 

temporalment per les bastides s’haurà de senyalitzar el pas alternatiu amb senyals de direcció obligatòria. 
- Posat que la plataforma de treball estigui situada a una alçada inferior a 2 metres es recolzarà sobre cavallets. 
- Les plataformes sobre cavallets per a la instal·lació de cels rasos tindrà la superfície horitzontal i quallada de taulons, que 

cobreixin tota la zona a treballar, evitant graons i buits que puguin originar ensopegades i caigudes. 
- Les bastides per a la instal·lació de cels rasos s’executarà a sobre de cavallets metàl·lics o de fusta. És prohibida 

expressament la utilització de bidons, piles de materials i escales recolzades contra el parament. 
- Posat que la plataforma estigui per sobre dels dos metres, es col·locaran bastides tubulars modulars. 
- Per apuntalar les plaques fins l’enduriment del penjat (estopa, canya, etc.) s’utilitzaran suports de taulonet a sobre de 

puntals metàl·lics telescòpics, per evitar els accidents per desplom. 
- El transport de sacs i planxes es realitzarà interiorment, preferentment dalt d’un carretó de mà, per evitar sobreesforços. 
  
Amb guies 
- Les escales de mà per emprar han de ser del tipus de tisora, dotades de sabates antilliscants i cadeneta de control 

d’obertura màxima, per evitar accidents per inestabilitat. 
- Les plataformes de treball dalt de cavallets tindrà un ample mínim de 60 cm. 
- La instal·lació de cels rasos es realitzarà des de plataformes ubicades dalt d’una bastida tubular (a més de dos metres 

d’alçada) que estaran  closes per una barana de seguretat amb passamà a 90 cm d’alçada, barra intermèdia i sòcol. 
- Les plataformes instal·lades a bastides tubulars sobre rodes no s’utilitzaran sense haver ajustat els frens de trànsit, abans 

de pujar a elles. 
- Les bastides que s’han de construir per a la instal·lació de cels rasos (metàl·lics, cartró premsat, etc.) es muntaran dalt de 

cavallets sempre que l’alçada sigui inferior a dos metres. 
 
ELEMENTS AUXILIARS 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars, s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat:  

Escales de mà 
Bastida de borriquetes 
Taladradora portàtil 
 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els 
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
 
- Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 
 
 Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha de ser de 90 

cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar 
situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

 Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb tub buit i, a la 
part central d’aquest mòdul, es col·locarà un tramat de protecció format per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix 
de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 

 Extintor de pols química seca. 
 
 
- Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada a 

aquesta activitat: 
 
 Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 
 Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
 Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
 Senyal d’advertència de risc elèctric. 
 Senyal d’advertència de risc d’incendi. 
 Senyal de no fumeu. 
 Senyal de protecció obligatòria del cap. 
 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
 Senyal de protecció obligatòria del cos. 
 Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
 Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
 Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
 Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els 
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
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5.- Relació d’Equips de protecció individual. 
 
Els equips de protecció individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
 
- Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 
 Cascos de seguretat. 
 Botes de seguretat. 
 Granota de treball. 
 Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 
- Pels treballs amb pintura: 
 Cascos de seguretat. 
 Guants de goma (neoprè). 
 Granota de treball. 
 Botes de cuir de seguretat. 
 Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.  
 Pantalla facial, si convingués.  
- Pels treballs amb guixos: 
 Cascos de seguretat. 
 Guants de goma (neoprè). 
 Granota de treball. 
 Botes de cuir de seguretat. 
- Pels treballs de col·locació de guies, plaques i lamel·les: 
 Cascos de seguretat. 
 Guants de cuir i lona (tipus americà). 
 Granota de treball. 
 Botes de cuir de seguretat. 
 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels 
mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 
RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 773/1997, del 
30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
RAM DE FUSTER 

1.- Introducció. 
 
1.1 Definició:  
S’entén per fusteria d’un edifici el conjunt de finestres, portes i armaris encastats, de funció no estructural. 
 
1.2 Tipus de fusteria: 
De façana: tancaments de buits de façanes, amb portes i finestres realitzades amb fusteria de perfils, fusta, rebudes als 
anversos interiors del buit, dels següents materials: 

 acer. 
 acer inoxidable. 
 alumini (aliatges lleugeres). 
 fusta. 
 PVC (plàstics). 

 
Per a interiors: tancaments de buits de passos interiors i armaris encastats amb portes de: 

 acer. 
 fusta. 
 vidre. 

 
1.3 Observacions generals: 
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars, com bastides de cavallets, etc. 
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’emprarà el muntacàrregues. 
En els treballs interiors s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, la potència 
dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux. 
  
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les tanques perimètriques de limitació del 
solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com també les preses 
provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
 
RAM DE FUSTER 

1.- Definició i descripció. 
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1.1 Definició: 
S’entén per fusteria d’un edifici el conjunt de bastiments de base, marcs, batents i vidres de finestres, portes i armaris 
encastats, de funció no estructural.  
 
1.2 Descripció: 
Abans de l’inici de la col·locació dels bastiments de base i marcs, s’ha de comprovar l’aplom dels paraments i l’escairat de 
brancals i llindes. 
Un cop realitzada aquesta operació prèvia, es col·locaran els bastiments de base encastats o ancorats. 
Posteriorment es col·locaran els marcs de la porta o finestra subjectats al bastiment de base o directament a l’obra. Sobre 
aquests marcs s'hi fixaran els batents corresponents a les finestres o portes. 
 
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament d’elements 
necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a la planta baixa. Aquest 
aplec de material s’elevarà mitjançant la maquinària instal·lada per a aquest fi: grues o muntacàrregues, a mesura que es 
necessitin per a la seva col·locació a les diferents plantes.   
 
Per realitzar la fusteria serà imprescindible considerar el següent equip humà: 
- operadors de grua. 
- fusters. 
- vidriers. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans necessaris per dur a terme la realització de la fusteria: 
- Maquinària: grues, muntacàrregues, etc.  
- Estris: bastides de cavallets, escales de mà, proteccions col·lectives i personals, etc. 
- Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina de fregar portàtil, esmoladora, serra circular manual, etc. 
- Instal·lació elèctrica provisional. 
- Instal·lacions d’higiene i benestar. 
FUSTERIA 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 
 
En la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel Departament de 
Treball de la Generalitat, considerant en cada activitat només els riscos més importants. I en la seva avaluació s’ha tingut 
en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la 
possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització 
del risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció de la 
tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa l’Article 7 
del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu cas, controlar i 
reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
 
Riscos        Probabilitat     Gravetat Avaluació del 

risc 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.  MÈDIA GREU MEDI 
3.-Caiguda d’objectes per desplom.  BAIXA GREU BAIX 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  BAIXA LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes.  ALTA GREU ELEVAT 
6.-Trepitjades sobre objectes.  MÈDIA GREU MEDI 
7.-Cops contra objectes immòbils.  BAIXA LLEU ÍNFIM 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  MÈDIA GREU MEDI 
9.-Cops amb objectes o eines.  BAIXA GREU BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules.  BAIXA GREU BAIX 
11.-Atrapaments per o entre objectes.  BAIXA LLEU ÍNFIM 
13.-Sobreesforços.  MÈDIA GREU MEDI 
16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.  MÈDIA GREU MEDI 
21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 
26.-O. R.: manipulació de materials tallants.  ALTA LLEU MEDI 
27.-Malalties causades per agents químics.  MÈDIA GREU MEDI 
 
 
 
OBSERVACIONS : 
 
(8)  Risc específic causat per  l’ús de la màquina d'escatar i serra circular manual per a fusta. 
(17 i 21)   Risc causat per l’ús de dissolvents i vernissos. 
(26)   Risc causat per la manipulació de vidres. 
(27)   Risc causat per l’ús de dissolvents i vernissos. 
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3.- Norma de Seguretat 
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POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
- Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua o el muntacàrregues d’obra. 
- A causa dels treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estiguin construïdes les instal·lacions 

d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra. 
 
PROCÉS 
- El personal encarregat de la col·locació de la fusteria ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars 

necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 
- Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’ha de mantenir el tall net i endreçat. 
- Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les activitats 

anteriors (balconeres, cornises, etc.) 
- Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per plataformes específiques.   
- S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 
- Els fleixos s’han de tallar, doncs posat que no es faci, aquests es podrien convertir en un “llaç” amb el qual, en 

ensopegar, es produirien caigudes al mateix nivell o fins i tot des d’alçada. 
- En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i erosions.  
- Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors diferencials i 

magnetotèrmics al quadre de zona. 
- Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 

(tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar 
hi ha risc de caiguda  a diferent nivell. 

- En cas que s’hagués de treballar a una bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una protecció a base 
de barana perimètrica. 

- És prohibit l’ús de cavallets a balcons sense haver constituït una protecció contra les caigudes des d’alçada. Si no existís 
aquesta protecció, es penjaran d’elements ferms de l’estructura, cables a on amarrar el fermall del cinturó de seguretat. 

- És prohibida la formació de bastides a base de bidons, piles de materials i assimilables per evitar la realització de treballs 
dalt de superfícies insegures. 

- La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de dos 
metres. 

- La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i reixeta de protecció 
de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 
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- Els aplecs de fusteria s’ubicaran en zones prèviament delimitades i senyalitzades. 
- En tot moment es mantindran lliures els camins de pas interior a l’obra. 
- Els bastiments de base (marcs, portes de pas, tapajunts, etc.) es descarregaran en blocs perfectament fleixats, penjats 

mitjançant eslingues de la grua torre. 
- Posat que es faci servir el muntacàrregues, els bastiments de base (o marcs, etc.) s’hissaran a les respectives plantes 

convenientment fleixats i subjectats al muntacàrregues. En arribar a la planta d’ubicació, es deixaran anar els fleixos i es 
descarregarà a mà. 

- En cas que l’hissat es realitzi mitjançant la grua, una vegada a la planta d’ubicació, es deixaran anar els fleixos i es 
descarregaran a mà.  

- Els bastiments de base o els marcs es repartiran immediatament per la planta per a la seva ubicació definitiva segons el 
replanteig efectuat, vigilant que el seu apuntalament, falcat, estampit sigui segur; és a dir, que impedeixi que es 
desplomin en rebre un cop lleu. 

- Per facilitar l’ancoratge dels marcs, es construirà una bastida de cavallets, que haurà de tenir barana de seguretat si hi ha 
risc de caiguda a diferent nivell de més de 2,5 metres. 

- Es desmuntaran aquelles proteccions que obstaculitzin el pas dels marcs, i un cop passats, es reposarà immediatament 
la protecció. Posat que en aquest interval hi hagi risc de caiguda a diferent nivell, el treballador haurà d’emprar el cinturó 
de seguretat convenientment ancorat. 

- Els retalls i serradures produïts durant els ajustaments, es recolliran i s’eliminaran mitjançant trompes d’abocament o 
mitjançant petits contenidors previstos per a aquest fi. 

- Els treballs de col·locació dels bastiments de base i marcs es realitzaran com a mínim entre dos operaris. 
- Els llistons inferiors contra deformacions es desmuntaran immediatament després d’haver acabat el procés d’enduriment 

de la part de rebut del bastiment de base, per a que acabi el risc d’ensopegades i caigudes. 
- Les operacions de fregat mitjançant màquina de fregar manual es realitzarà sempre sota ventilació per “corrent d’aire”. 
- El magatzem de coles i vernissos s’ubicarà a un lloc definit i ha de tenir ventilació directa i constant, així com un extintor 

de pols química seca al costat de la porta d’accés i sobre d’aquesta, un senyal de perill d’incendi, i un altre de no fumeu. 
- Els operaris que realitzin la col·locació de marcs, bastiments de base, batents, etc. hauran d’emprar casc de seguretat, 

guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests 
treballs per desenvolupar hi hagués risc de caiguda a diferent nivell. 

 
Muntatge de vidre 
- Els aplecs de vidre s’ubicaran a llocs indicats per a aquest fi. 
- A nivell de carrer s’acotarà amb baranes per als vianants la vertical dels paraments que s’estan envidrant. 
- És prohibit de romandre o treballar a la vertical d’un tall d’instal·lació de vidres. 
- Es mantindran lliures de fragments de vidres els talls per tal d’evitar el risc de talls. 
- Els vidres es tallaran a la mida adient per a cada forat del local assenyalat amb aquesta finalitat. 
- La manipulació de les planxes de vidre es realitzarà mitjançant ventoses. 
- El vidre “presentat” a la fusteria corresponent, es rebrà i s’acabarà d’instal·lar immediatament. 
- Els vidres transparents ja instal·lats s'assenyalaran adequadament. 
- Els vidres s’emmagatzemaran, a les plantes, als llocs destinats amb aquest fi dalt d’un jaç de taulons de fusta; el vidre es 

col·locarà quasi verticalment, lleugerament decantat contra un parament determinat. 
- Les planxes de vidre transportades a mà es mouran sempre en posició vertical. 
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- Les bastides que s’hagin d’emprar per a la instal·lació dels vidres a les finestres, estaran protegides a la part de davant 
(la que dóna a la finestra) per una barana sòlida de 90 cm. d’alçada, mesurada des de la plataforma de treball, formada 
per passamans, llistó intermedi i sòcol, per evitar el risc de caiguda al buit durant els treballs. 

- Els operaris que realitzin la col·locació del vidre hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), 
granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de 
caiguda a diferent nivell. 

 
 
ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat 

Esmoladora angular 
Bastida de borriquetes 
Pistola fixa-claus 
Taladradora portàtil 
 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra seguint els criteris 
establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
 
- Les proteccions col·lectives a què fan referència les normes de seguretat estaran constituïdes per: 
 
 Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha de ser de 90 

cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar 
situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

 Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb tub buit i, a la 
part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix 
de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 

 Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 cm. 
d’ample. 

 Extintor de pols química seca. 
 
- Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en 

aquesta activitat: 
 
 Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 
 Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
 Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
 Senyal d’advertència de risc elèctric. 
 Senyal d’advertència de risc d’incendi. 
 Senyal de prohibit el pas als vianants. 
 Senyal de no fumeu. 
 Senyal de protecció obligatòria del cap. 
 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
 Senyal de protecció obligatòria del cos. 
 Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
 Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
 Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
 Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra seguint els 
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
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5.- Relació d’Equips de protecció individual. 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
 
- Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 
 Cascos de seguretat. 
 Botes de seguretat. 
 Granota de treball. 
- Pels treballs de fusteria de fusta: 
 Cascos de seguretat. 
 Guants de cuir i lona (tipus americà). 
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 Granota de treball. 
 Botes de cuir de seguretat. 
 Cinturó de seguretat, si els calgués. 
 Màscara antipols pels fregadors amb paper de vidre. 
 Màscara amb filtre químic posat que manipulessin coles, vernissos, etc. 
- Pels treballs de tancaments metàl·lics: 
 Cascos de seguretat. 
 Guants de cuir i lona (tipus americà). 
 Granota de treball. 
 Botes de cuir de seguretat. 
 Cinturó de seguretat, si els calgués. 
 Ulleres antiimpactes per a manipulació de l’esmoladora. 
- Pels treballs de cristalleria: 
 Cascos de seguretat. 
 Guants de cuir i lona (tipus americà). 
 Granota de treball. 
 Botes de cuir de seguretat. 
 Cinturó de seguretat, si els calgués. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es dotarà als treballadors dels 
mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 
RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 30 
de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
INSTAL·LACIONS 
1.- Introducció. 
 
1.1 Definició:  
Col·locació i muntatge d’un conjunt d’aparells, conduccions, accessoris, etc., destinats a proporcionar un servei. 
 
 
1.2 Tipus d’instal·lacions : 
- Electricitat i audiovisuals: (ref. InsEl1,2,3,4,5,6,7,8) consisteix, amb les corresponents ajudes de maçoneria, en l’obertura 

de regates, allotjament al seu interior de les conduccions de repartiment i el posterior tancament de les regates, en el cas 
d’instal·lacions encastades. A més, s’inclou la instal·lació de caixes de distribució, els mecanismes de comandament, els 
elements de seguretat, etc. que són necessaris pel correcte funcionament del sistema d’il·luminació, telefonia, vídeo, TV, 
megafonia, l’accionament de la maquinària, etc. instal·lats a un edifici. 

- Instal·lació de conductes fluids (subministrament, evacuació i contra incendis) : (ref. InsFl1,2,3,4,5,6,7,8) 
- Fontaneria. 
- Sanejament. 
- Calefacció. 
- Gas 

- Instal·lació d’aire condicionat: (ref. InsAi1,2,3,4,5,6,7,8) 
- Antenes i parallamps: (ref. InsAn1,2,3,4,5) s’inclou des de la col·locació del pal de les antenes receptores i de les línies 

de repartiment, fins l’arribada del subministrament dels diferents punts de connexió dels aparells interiors. 
- Ascensors i muntacàrregues: (ref. InsAs1,2,3,4,5,6,7) partint del buit previst ja de les fases d’estructura i tancaments, es 

procedirà, d’una banda, a la col·locació de les portes exteriors d’accés a la cabina, i d’altra banda, a la instal·lació de 
guies, maquinària, contrapesos i cabina exterior del buit. 

 
 
1.3 Observacions generals : 
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, escales de mà i tisora, eines manuals, 
etc. 
Als treballs interiors, s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, la potència dels 
quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux. 
 
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de limitació del 
solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra;  les instal·lacions d’higiene i benestar, així com també, les preses 
provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
 
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS 
1.- Definició i descripció. 
 
1.1 Definició: 
Instal·lació elèctrica: Conjunt de mecanismes i utillatges destinats a la distribució i consum d’energia elèctrica a 220/380 
volts, des del final de la presa de la companyia subministradora fins a cada punt d’utilització de l’edifici.  
Instal·lació d’àudio-visuals: Conjunt de sistemes electrònics destinats  a la transmissió per cable de senyals elèctriques 
d’alta freqüència per a les funcions de telefonia, tèlex, vídeo, megafonia, TV, etc. 
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1.2 Descripció: 
Les instal·lacions per cable per a la transmissió dels impulsos elèctrics de freqüència industrial (instal·lació elèctrica de 
220/380 volts) i d’alta freqüència (instal·lació d’àudio-visuals de molt baixa tensió) es realitzaran mitjançant cables entubats, 
i a cada punt de distribució hi haurà la seva corresponent caixa de connexions. 
S’han d’individualitzar les canalitzacions segons les diferents funcions a exercir: electricitat, telefonia, vídeo, megafonia, TV 
per cable, etc. 
Els tubs o canalitzacions que porten cables poden anar encastats o vistos, així com les seves caixes de distribució, que 
hauran de tenir accés per realitzar les operacions de connexió i reparació. 
 
 
En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials necessaris per 
dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a un espai predeterminat 
tancat(cables, tubs, etc.).  
 
 
Per realitzar la instal·lació elèctrica i d’àudio-visuals serà imprescindible considerar el següent equip humà: 
 electricistes. 
 ajudes de maçoneria. 
 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la instal·lació: 
 Estris: escala de tisora, escala de mà, proteccions col·lectives i personals, etc. 
 Eines manuals: comprovants de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina per fer regates, 

etc. 
 Instal·lació elèctrica provisional. 
 Instal·lacions d’higiene i benestar. 
 
INSTAL·LACIÓ  ELÈCTRICA I AUDIOVISUALS 
2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 
 
En la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel Departament de 
Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la seva avaluació s’han tingut en 
compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la 
possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització 
del risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció de la 
tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa l’Article 7 
del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu cas, controlar i 
reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
 
Riscos  Probabilitat Gravetat Avaluació del 

risc 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  BAIXA LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes.  MÈDIA GREU MEDI 
9.-Cops amb objectes o eines.  MÈDIA LLEU BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules.  ALTA LLEU BAIX 
13.-Sobreesforços.  MÈDIA GREU MEDI 
15.-Contactes tèrmics.  BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics.  ALTA MOLT GREU ELEVAT 
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.  ALTA LLEU MEDI 
28.-Malalties causades per agents físics.  MÈDIA GREU MEDI 
 
 
OBSERVACIONS : 
 
(10)   Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates. 
 
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS 
3.- Norma de Seguretat 
 
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
 Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les instal·lacions 

d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.  
 
 
PROCÉS 
 Xarxa interior elèctrica i àudio-visual 
 El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars 

necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 
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 Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat. 
 Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les activitats 

anteriors (balconeres, cornises, etc.). 
 En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i erosions.  
 Els operaris que realitzin el transport del material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus 

americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
 Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors diferencials i 

magnetotèrmics al quadre de zona. 
 En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es tindrà cura de l’ordre i la neteja del tall per evitar el risc 

d’ensopegades. 
 La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de dos 

metres. 
 La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i reixeta de 

protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 
 És prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la utilització de les clavilles 

mascle-femella. 
 Les escales de mà a utilitzar, seran  tipus tisora, dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora d’obertura, 

per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats sobre superfícies insegures. 
 En la realització del cablejat, penjat i connexió de la instal·lació a zones de risc de caiguda al buit (escales, 

balconeres, etc.) es protegirà el buit mitjançant una xarxa de seguretat. 
 Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria II). 
 Les eines dels instal·ladors, els aïllaments de les quals estiguin deteriorats, seran retirades i substituïdes per altres en 

bon estat de manera immediata. 
 Per evitar la connexió accidental a la xarxa de la instal·lació elèctrica de l’edifici, l’últim cablejat que s’executarà serà el 

que vagi del quadre general al de la companyia subministradora, guardant a un lloc segur els mecanismes necessaris 
per a la connexió, que seran els últims a instal·lar-se. 

 Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el personal abans d’iniciar-se, per evitar 
accidents. 

 Abans de fer entrar a càrrega la instal·lació elèctrica, s’haurà de fer una revisió a fons de les connexions de 
mecanismes, proteccions i empalmaments dels quadres elèctrics, d’acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. 

 Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa interior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 
(tipus americà) o guants aïllants si els calgués, granota de treball i botes de cuir de seguretat. 

  
 Xarxa exterior elèctrica 
  
 El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars 

necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 
 La instal·lació dels cables d’alimentació des de la presa fins els punts, es realitzarà entubats i enterrats a rases. 
 A la realització de les rases es tindrà en compte la normativa d’excavació de rases i pous (MovEZ). 
 Les connexions es realitzaran sempre sense tensió a les línies. 
 Durant l’hissat dels pals o bàculs a zones de trànsit, s’acotarà una zona amb un radi igual a l’alçada  d’aquests 

elements més cinc metres. 
 Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de treballadors amb senyals previstes per al 

codi de circulació, i per la nit, aquestes es senyalitzaran amb llums vermells. 
 Durant l’hissat d’aquests bàculs o pals, es vigilarà en tot moment que es respectin les distàncies de seguretat respecte 

a d’altres línies d’Alta Tensió aèries que hi hagi pels voltants, és a dir: per a tensions no superiors a 66 Kv, a una 
distància de 3 metres, i superiors a 66 Kv, a una distància de seguretat de 5 metres. 

 Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 
(tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 

 
Estació transformadora d’Alta a Baixa Tensió 
 El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars 

necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 
 Durant el procés d’instal·lació es deixaran les línies sense tensió, tenint en compte les cinc regles d’or de seguretat als 

treballs a línies i aparells d’Alta Tensió: 
 Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió mitjançant interruptors i seccionadors que assegurin la impossibilitat de 

tancament intempestiu. 
 Enclavament o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall. 
 Reconeixement de l’absència de tensió. 
 Posar a terra i en curtcircuit totes les possibles fonts de tensió. 
 Col·locar els senyals de seguretat adequades, delimitant la zona de treball. 
 S’haurà de garantir l’absència de tensió mitjançant un comprovant adequat abans de qualsevol manipulació. 
 En el lloc de treball es trobaran presents com a mínim dos treballadors, que hauran d’emprar casc de seguretat, 

protecció facial, guants aïllants, catifa aïllant, banqueta i perxa. 
 L’entrada en servei de les estacions de transformació, tant d’Alta com de Baixa Tensió es realitzarà amb l’edifici 

desallotjat de personal, en presència del comandament d’obra i de la direcció facultativa. 
 Abans de fer entrar en servei les estacions de transformació es procedirà a comprovar l’existència real a la sala de la 

banqueta de maniobres, perxes de maniobres, extintors de pols química seca i farmaciola, i que els operaris es trobin 
vestits amb les peces de protecció personal. 

 Pels treballs de revisió i manteniment del Centre de Transformació estaran dotats dels elements següents: 
 placa d’identificació de cel·la. 
 Instruccions pel que fa a perills que presenten els corrents elèctrics i els socors a impartir a les víctimes. 
 Esquema del centre de transformació. 
 Perxa de maniobra. 
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 Banqueta aïllant. 
 Insuflador per a la respiració boca a boca. 
 En l’entrada del centre es col·locaran plaques per a la identificació del centre i triangle d’advertència de perill. 
 En els treballs d’instal·lació del grup transformador i annexos s’hauran de considerar els treballs auxiliars de 

maçoneria, que es regiran segons la norma CinLa i treballs de soldadura per a la col·locació de ferramentes que es 
regiran segons la norma de soldadura elèctrica EstAc5. 

 La col·locació del grup transformador s’auxiliarà mitjançant una grua mòbil que haurà de complir amb la normativa de 
grues mòbils de ConMu4. 

 S’ha de tenir en compte que pels treballs a realitzar a les estacions d’Alta Tensió s’ha de considerar el “Reglament 
sobre Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació” (RD 3275/1982 de 12 de novembre, BOE 288 
d’1 de desembre de 1982. Ordre de 23 de juny de 1988, BOE de 5 de juliol de 1988). 

 Pels treballs a realitzar a les estacions de Baixa Tensió s’ha de considerar el “Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió  i la Instrucció Tècnica Complementària del 9 d’octubre de 1973” 

 
ELEMENTS AUXILIARS 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs d’aquesta activitat: 

Pistola fixa-claus 
Taladradora portàtil 
 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els 
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS 
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
 
 Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 
 
- Xarxes de seguretat horitzontals o verticals segons el cas, seran de poliamida, amb un diàmetre mínim de la corda de 4 

mm. i una llum de malla màxima de 100x100 mm. La xarxa anirà proveïda de corda perimètrica de poliamida de 12 mm. 
de diàmetre com a mínim, convenientment ancorada. L’ancoratge òptim de les xarxes són els elements estructurals, 
donat que així la xarxa pot quedar convenientment tensa de manera que pugui suportar al centre un esforç de fins a 150 
Kp. 

- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha de ser de 90 
cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar 
situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

- Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb tub buit i a la 
part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix 
de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 

- Extintor de pols química seca. 
 
 
 Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada en 

aquesta activitat: 
 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els 
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
 
 
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS 
5.- Relació d’Equips de protecció individual. 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
 
 Treballs de transport: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
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 Pels treballs d’instal·lació (baixa tensió i ÀUDIO-VISUALS) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Guants aïllants, si els calgués. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 
 Pels treballs d’instal·lació (alta tensió) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants aïllants. 
- Granota de treball. 
- Botes aïllants. 
- Protecció d’ulls i cara. 
- Banqueta aïllant i/o catifa aïllant. 
- Perxa aïllant. 
 Pels treballs de maçoneria (ajudes) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Ulleres antiimpactes (en realitzar regates). 
- Protecció de les oïdes (en realitzar regates). 
- Màscara amb filtre mecànic antipols (en realitzar regates). 
 Pels treballs de soldadura elèctrica: 
- Cascos de seguretat. 
- Pantalla amb vidre inactínic. 
- Guants de cuir. 
- Mandil de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors amb els 
mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 
RAD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció Individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 30 
de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas) 
1.- Definició i descripció. 
 
1.1 Definició: 
Instal·lació de fontaneria i aparells sanitaris: conjunt d’instal·lacions per a aigua potable (bombes, vàlvules, comptadors, 
etc.), conduccions (muntants), distribució per plantes i aparells pel subministrament i consum. 
Instal·lació de sanejament: sistemes d’evacuació i tractament d’aigües brutes. 
Instal·lació de gas: conjunt d’instal·lacions per al subministrament de gas (vàlvules, comptadors, etc.), conduccions 
(muntants), distribució per plantes i aparells pel subministrament i consum. 
Instal·lació de calefacció: conjunt format pel calefactor, radiadors i conduccions que fan moure l’aigua calenta, no superior a 
90 ºC, per un circuit tancat, per augmentar la temperatura ambiental mitjançant la radiació tèrmica dels radiadors. 
 
 
1.2 Descripció: 
Considerarem dos tipus d’instal·lacions de fluids: 
- les connectades a una xarxa de subministrament o evacuació pública: aigua, sanejament i gas. 
- les que són totalment independents: calefacció. 
 
En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials necessaris per 
dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a un espai predeterminat tancat 
(cables, tubs, etc.).  
 
Per realitzar la instal·lació de conductes de fluids, serà imprescindible considerar l’equip humà següent: 
 lampistes. 
 paletes. 
 operari que realitza les regates. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la instal·lació: 
 Estris: bastida modular tubular, bastiment penjat, bastida de cavallets, escala de tisora, escala de mà, passarel·les, 

proteccions col·lectives i personals, etc. 
 Eines manuals: comprovant de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina per fer regates 

(regatadora elèctrica), màquina de forjar, esmoladora angular, etc. 
 Instal·lació elèctrica provisional. 
 Instal·lació provisional d’aigua. 
 Instal·lacions d’higiene i benestar. 
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INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas) 
2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 
 
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel Departament de 
Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la seva avaluació s’han tingut en 
compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la 
possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització 
del risc. 
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció de la 
tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa l’Article 7 
del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu cas, controlar i 
reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
 
Riscos  Probabilitat Gravetat Avaluació del 

risc 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
3.-Caiguda d’objectes per desplom.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  BAIXA LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes.  ALTA GREU ELEVAT 
7.-Cops contra objectes immòbils.  MÈDIA LLEU BAIX 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  MÈDIA GREU MEDI 
9.-Cops amb objectes o eines.  MÈDIA LLEU BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules.  MÈDIA LLEU BAIX 
13.-Sobreesforços.  MÈDIA GREU MEDI 
15.-Contactes tèrmics.  BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 
19.-Exposició a radiacions.  MÈDIA GREU MEDI 
20.-Explosions.  BAIXA MOLT  GREU MEDI 
21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 
28.-Malalties causades per agents físics.  MÈDIA GREU MEDI 
 
 
 
OBSERVACIONS : 
 
(3)  Risc degut al desplom de bastides de façana i/o lliscaments de terres en rases. 
(8)  Risc específic en l’ús de la màquina de fregar i serra circular manual per a fusta. 
(10)  Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates i la pistola fixa-claus. 
(19)  Risc causat per les radiacions d’infraroigs generades en l’ús del bufador. 
(28)  Risc causat per  les radiacions d’infraroigs generades en l’ús del bufador i a la manipulació de la màquina de fer 
regates. 
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INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas) 
3.- Norma de Seguretat 
 
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
 Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les instal·lacions 

d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra. 
 
PROCÉS 
Xarxa interior  
 El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars 

necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 
 Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat. 
 Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, s’hauran de respectar les baranes de seguretat. 
 En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i erosions.  
 Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus 

americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
 Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors diferencials i 

magnetotèrmics al quadre de zona. 
 En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es posarà cura en l’ordre i la neteja del tall, per evitar el risc 

d’ensopegades. 
 La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de dos 

metres. 
 La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i reixeta de 

protecció de la bombeta, alimentats a 24 Volts. 
 És prohibit de connectar els cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la utilització de les clavilles 

mascle-femella.  
 Les escales de mà a emprar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora d’obertura, per 

evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats a sobre de superfícies insegures. 
 Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria II). 
 Les eines dels instal·ladors, l’aïllament de les quals estigui deteriorat, seran retirades i substituïdes per d’altres en bon 

estat de manera immediata. 
  
Instal·lació de fontaneria, aparells sanitaris, calefacció i evacuació d’aigües residuals. 
 El magatzem pels aparells sanitaris, radiadors, etc. s’ubicarà a l’obra, a un local tancat. 
 Durant el transport, és prohibit d’emprar els fleixos dels paquets com anses. 
 Els blocs i aparells sanitaris fleixats a sobre de batees, es descarregaran fleixats amb l’ajuda del ganxo de la grua. La 

càrrega serà guiada per un home mitjançant un cap guia que penjarà d’ella, per evitar els riscos de cops i 
enganxades. 

 Els blocs d’aparells sanitaris, un cop rebuts a planta, es transportaran directament al lloc d’ubicació, per evitar 
accidents a les vies de pas intern. 

 El taller magatzem s’ubicarà a un lloc senyalat de l’obra, i estarà dotat de porta, ventilació per corrent d’aire i 
il·luminació artificial si fos necessària. 

 El transport  de trams de canonada a l’espatlla per un sol home es realitzarà inclinant la càrrega cap a darrera, de 
manera que, l’extrem que vagi davant superi l’alçada d’un home, per tal d’evitar cops i ensopegades amb d’altres 
operaris a llocs poc il·luminats. 

 Els bancs de treball es mantindran en bones condicions d’ús, evitant que s’aixequin estelles durant la feina. 
 Es reposaran les proteccions dels buits dels forjats un cop realitzat l’aplomat, per a la instal·lació dels muntants, 

evitant així el risc de caiguda. L’operari, en realitzar l’operació de l’aplomat, emprarà el cinturó de seguretat contra les 
caigudes. 

 Es rodejarà amb barana de seguretat els buits de forjat pel pas de tubs que no puguin cobrir-se després d’haver 
acabat l’aplomat, per evitar el risc de caiguda. 

 Es mantindran nets de trossos i retalls els llocs de treball. Es netejaran a mesura que s’avanci, aplegant la runa per al 
seu vessament, pels conductes d’evacuació, per evitar el risc de trepitjades sobre objectes. 

 És prohibit de soldar amb plom a llocs tancats. Sempre que s’hagi de soldar amb plom s’establirà un corrent d’aire de 
ventilació, per evitar el risc de respirar productes tòxics. 

 El local destinat a emmagatzemar les bombones o ampolles de gasos liquats s’ubicarà a un lloc preestablert a l’obra; 
que haurà de tenir ventilació constant per corrent d’aire, porta amb pany de seguretat i il·luminació artificial.  

 La il·luminació elèctrica del lloc on s’emmagatzemen les ampolles o bombones de gasos liquats es realitzarà 
mitjançant mecanismes estancs antideflagrants de seguretat. 

 A sobre de la porta del magatzem de gasos liquats s’establirà un senyal normalitzada de “perill explosió” i un altre de 
“No fumeu”. 

 Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats s’instal·larà un extintor de pols química seca. 
 És prohibit l’ús d’encenedors i bufadors al costat de materials inflamables. 
 És prohibit de deixar els encenedors i bufadors encesos. 
 Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura per evitar incendis. 
 Les ampolles o bombones de gasos liquats es transportaran i romandran als carros portaampolles. 
 S’evitarà de soldar amb les ampolles o bombones de gasos liquats exposades al sol. 
 Es vigilarà en tot moment el bon estat dels manòmetres, i es vigilarà que a les mànegues hi hagi les vàlvules 

antiretrocés. 
 Les instal·lacions de fontaneria a balcons, tribunes, terrasses seran executades un cop s’hagin aixecat  els parapets o 

baranes definitives. 
 Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa interior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 

(tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els calgués. 
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 Els operaris que realitzin regates hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), ulleres 
antiimpactes, protectors auditius, granota de treball i botes de cuir de seguretat. 

 Els operaris que realitzin treballs amb el bufador hauran d’emprar casc de seguretat, guants i maneguins de cuir, 
espiell amb vidre fumat, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de cuir i màscara 
antifums tòxics si els calgués. 

 Els operaris que realitzin treballs amb soldadura elèctrica hauran d’emprar casc de seguretat, guants i maneguins de 
cuir, pantalla amb vidre inactínic, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de cuir i 
màscara antifums tòxics si calgués. 

 Els operaris que realitzin treballs de maçoneria hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona  (tipus 
americà) o de neoprè, segons els casos, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els 
calgués. 

 
  
Xarxa exterior 
 El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars 

necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 
 La instal·lació dels conductes d’alimentació des de la xarxa general fins a l’edifici es realitzarà enterrada a rases. 
 En la realització de les rases i pericons, es tindrà en compte la normativa d’excavació de rases i pous. 
 Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 

(tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
 
ELEMENTS AUXILIARS 
En aquest apartat considerarem els nous elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs d’aquesta activitat: 

Soldadura elèctrica 
Pistola fixa-claus 
 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els 
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas) 
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
 
 Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 
  
- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha de ser de 90 

cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran 
d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

- Extintor de pols química seca. 
 
 
 Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en 

aquesta activitat: 
  
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc, material inflamable. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de no fumeu. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els 
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
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INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas) 
5.- Relació d’Equips de protecció individual. 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:  
 
 Treballs de transport i fontaneria: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat, si calgués  
 Pels treballs amb bufador: 
- Cascos. 
- Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions d’infrarojos. 
- Guants de cuir. 
- Mandil de cuir. 
- Maneguins de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines.  
 Pels treballs de maçoneria (ajudes) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà) o de neoprè. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Ulleres antiimpactes (en realitzar regates). 
- Protecció de les oïdes (en realitzar regates). 
- Màscara amb filtre antipols (en realitzar regates). 
- Cinturó de seguretat, si calgués  
 Pels treballs de soldadura elèctrica: 
- Cascos de seguretat. 
- Pantalla amb vidre inactínic. 
- Guants de cuir. 
- Mandil de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels 
mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 
RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 30 
de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
MEDIS AUXILIARS 
 
 
Camions i traginadores de trabuc “dúmpers” de gran tonatge 
 S’ha de vetllar perquè els camions hagin superat la ITV reglamentària. 
 Els conductors de camions i traginadores de trabuc “dúmpers” hauran d’estar en possessió del corresponent permís 

de conducció per al vehicle que condueixen. 
 Quan s’hagi finalitzat l’operació de càrrega de terres en el camió o traginadora de trabuc “dúmper”, i abans d’iniciar-se 

el transport, s’haurà de cobrir aquests amb una lona. 
 En bascular en abocadors i en proximitats de rases o si s’ha de parar en rampes d’accés, s’hauran d’utilitzar topalls o 

tascons que impedeixin  fer el recorregut marxa enrere a més a més de tenir accionat el fre d’estacionament. 
 En tot moment s’ha de respectar la senyalització de l’obra, el codi de circulació i les ordres dels senyalitzadores 

autoritzats. Sempre s’haurà de donar preferència de pas a les unitats carregades. 
 S’ha de triar el dúmper o camió  més adequat segons  la càrrega per transportar. 
 S’ha de parar esment especial al tipus, utilització i manteniment dels pneumàtics. 
 S’ha de respectar, en tot moment, les indicacions del conductor de la màquina de càrrega. 
 Abans d’aixecar la caixa basculadora, s’ha d’assegurar l’absència d’obstacles aeris i de què la plataforma estigui plana 

i sensiblement horitzontal. 
 Totes aquestes màquines hauran de tenir clàxon i llum de marxa enrere efectuant les maniobres sense cap 

brusquedat tot i anunciant-les prèviament. 
 En tots els treballs el conductor haurà d’estar qualificat i haurà d’emprar casc de seguretat quan surti de la cabina. 
 Durant els treballs de càrrega i descàrrega no pot romandre cap persona a prop de la maquinària, evitant la 

permanència d’operaris sobre el basculador. 
 Durant les operacions de  càrrega i descàrrega de la caixa basculadora : 

- el conductor s’haurà de quedar a la cabina, sempre que aquesta disposi d’una visera protectora. 
- s’ha d’assegurar que la caixa basculadora pugi dreta durant la descàrrega i la càrrega estarà equilibrada quan es 

carregui. 
- s’han de respectar les instruccions del guia en la descàrrega. 
- sempre que la maquinària es trobi a la cresta de un talús es respectarà la distància de seguretat. 
- si el bolquet és articulat,  aquest s’ha de mantenir en línia. 
- si la caixa basculadora té portes posteriors, s’han de respectar les consignes pròpies en cada tipus d’obertura, 

tancament i bloqueig de les portes.  
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 Després de  la descàrrega de la caixa basculadora : 
  - no s’ha de posar en marxa la màquina fins que s’hagi assegurat que la caixa basculadora està totalment abaixada. 
 
 
 
Retroexcavadora 
 S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant  de les màquines. 
 És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició que s’haurà de senyalitzar a la 

part exterior de la cabina del conductor. 
 En marxa enrera, el conductor haurà d’accionar el clàxon i les llums blanques. 
 Abans d’iniciar els treballs d’excavació mitjançant retroexcavadora s’haurà: 

- Revisar els frens, d’ajustar els miralls retrovisors, comprovar  la visibilitat 
- Comprovar el clàxon de marxa enrera.  

 En finalitzar la jornada, s’haurà de deixar la màquina a la zona d’estacionament prefixada,  
 baixar el catúfol i recolzar-lo a terra. 
 Abans de sortir del lloc de conducció s’ha de tenir present : 

- Posar el fre d’estacionament. 
- Posar en punt mort els diferents comandaments. 
- Si l’estacionament és perllongat (més d’una jornada), es desconnectarà la bateria. 
- Treure la clau de contacte. 
- Tancar la cabina i tots els punts d’accés a la màquina. 

 S’ha de tenir la precaució de no deixar mai en el cas d’estacionament, ni en cas de curts períodes, el motor en marxa 
ni la cullera aixecada. 

 
 
 
Planta de formigó 
 La planta de formigó s’ha d’instal·lar molt a prop de l’accés a l’obra, per poder evitar, així, el trànsit de camions cap a 

l’interior de l’obra. 
 Abans de la instal·lació de la planta de formigó cal preparar el terreny, donant-li un cert vessament. 
 En la planta de formigó es procurarà que totes les escales i plataformes d’accés tinguin les corresponents baranes de 

seguretat. 
 L’accés a la part superior, als sitges, per a la revisió de les vàlvules, haurà d’estar  
 Es garantitzarà, mitjançant punts de llum exterior, la il·luminació de la planta. 
 Si el subministrament de formigó fresc al tall es fa mitjançant camions formigonera s’haurà de senyalitzar els camins de 

accés  i és prohibit la neteja de la cisterna a l’interior de l’obra. 
 Si el subministrament del formigó fresc es fa mitjançant bombeig  s’haurà d’ancorar els conductes per  evitar moviments 

que pugin deteriorar les conduccions, així s’haurà de netejar els conductes un cop acabat el procés de formigonat de 
cada jornada. 

 El subministrament elèctric es realitzarà mitjançant un quadre de zona, on hi figurarà obligatòriament, els interruptors 
diferencials i magnetotèrmic per  garantir la protecció contra contactes. 

 
 
 
Bombeig de formigó 
 L’equip encarregat de la manipulació de la bomba de formigó haurà d’estar especialitzat en aquest tipus de treball. 
 La canonada de la bomba de formigó s’haurà de recolzar sobre cavallets, esbiaixant-se les parts susceptibles de 

moviment.  
 La mànega terminal d’abocada romandrà governada per un mínim de dos operaris alhora, evitant, així les caigudes per 

possibles moviments incontrolats de la mateixa. 
 Abans d’iniciar el formigonat d’una determinada superfície, s’haurà d’establir un camí de taulons segur, sobre el qual es 

recolzin els operaris que realitzen l’abocada dirigint la mànega des de castellet de formigó (torreta de formigonat). 
 La manipulació, el muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat, serà dirigit per un operari 

especialitzat, evitant així, accidents per tampons o sobretensions interns. 
 Abans d’iniciar el bombament de formigó s’haurà de preparar el conducte (ficar greix a la canonada) enviant masses de 

morter de dosificació, per evitar obturació del conducte. 
 És prohibit d’introduir o accionar la pilota de neteja, si no s’ha instal·lat abans els dispositius de recollida a la sortida de la 

mànega després del recorregut total del circuit. 
 En cas de detenció de la bola s’haurà de paralitzar la màquina, reduint la pressió a zero i desmuntant tot seguit la 

canonada. 
 Els operaris lligaran la mànega terminal abans d’iniciar el pas de la pilota de neteja a elements sòlids, allunyant-se del lloc 

abans de què  comenci el procés. 
 S‘ha de revisar de manera periòdica els circuits d’oli de la bomba de formigó i s’haurà de tenir present que qualsevol altra 

reparació de la màquina es realitzarà amb els circuits elèctrics apagats. 
 Posat que s’apliqués el bombeig de formigó mitjançant el camió amb braç desplaçable.  
 Caldrà estendre les potes estabilitzadores del camió abans de maniobrar per evitar la bolcada. 
 
 
 
Serra circular 
 S’haurà de disposar d’un gabinet divisor separat- tres mil·límetres del disc de la serra. 
 S’ha d’instal·lar un caperutxó a la part superior de manera que no dificulti la visibilitat per realitzar el tall. 
 S’ha de tancar completament el disc de la serra que es troba per sota de la taula del tall, mitjançant un resguard, es 

deixarà només una sortida per les llimadures. 
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 S’ha de situar un interruptor de parada i marxa, a la mateixa serra circular.  
 Es vetllarà en tot moment que les dents de la serra circular es trobin convenientment entrescades. 
 En el cas que s’observi que les dents de la serra circular s’hagin esmussats en aquests moment no presentin la forma de 

entrescat corresponent s’haurà de canviar el disc, s’ha de rebutjar-lo, el disc. 
 S’haurà de complir a cada moment el  RD 1435/1992, del 27 de novembre, pel qual  es dictaminen les disposicions 

d’aplicació en seguretat i condicions de salut sobre maquinària.  
 
 
 
Armadures 
 S’ha d’establir una zona d´aplec d’armadures ja treballades. 
 L’eslingat de les armadures per a l’elevació i el transport es realitzarà amb eslinges que garantissin l’estabilitat de la peça 

en la seva manipulació. 
 S’han d’acotar i senyalitzar els camins de transport de les armadures fins al tall d’obra. 
 En el cas de la fabricació d’armadures en la mateixa obra, s’haurà de preveure una zona d’ubicació propera als accessos 

de l’obra. 
 L’organització del taller ferralla es realitzarà tenint en compte que la manipulació dels ferros s’haurà de fer seguint la 

màxima directriu, és a dir, es col·locarà primerament el magatzem de ferros no treballats, a continuació la cisalla, la 
plegadora i finalment el taller de muntatge de cèrcols  i graelles. 

 En acabar la jornada es realitzarà una neteja de retalls de ferro, deixant el tall d’obra net i endreçat. 
 Qualsevol màquina elèctrica, del taller ferralla, portarà la seva presa de terra. 
 Tota la instal·lació elèctrica del taller es trobarà centralitzada en un quadre de zona on es trobaran els corresponents 

diferencials i magnetotèrmics. 
 Quan s’utilitzi la soldadura elèctrica es procurarà que la massa estigui a prop del lloc on s’estigui realitzant la soldadura. 
 El grup convertidor de l’equip de l’instal·lació de la soldadura haurà d’estar convenientment aïllat de les seves parts 

actives. 
 En cas que s’utilitzés el bufador per als talls de metalls, s’haurà de tenir present la normativa d’oxitallada.  
 
 
 
Escales de mà. 
 A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’una sola peça i els graons han d’anar  engalzats. 
 Posat que es pintés les escales de fusta, s’haurà de fer mitjançant vernís transparent. 
 No han de superar alçades superiors a 5 metres. 
 Per a alçades entre 5 i 7 metres s’hauran d’utilitzar muntants reforçats en el seu centre. 
 Per a alçades superiors a 7 metres s’hauran d’utilitzar escales especials. 
 Han de  disposar de dispositius antilliscants a la  base o ganxos de subjecció a la seva part superior . 
 L’escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’1 metre el punt de desembarcada. 
 L’ascens o  el descens per l’escala s’ha de realitzar de front a aquesta. 
 
 
 
Grues i aparells elevadors 
- En el  cas de l’elevació i transport dels ferros corrugats, mitjançant grua, s’haurà de vetllar per à que es faci un correcte 

eslingat. 
- L’eslinga ha de tenir un coeficient de seguretat, com a mínim, de 4. 
- S’haurà d’eslingar la càrrega amb una eslinga, com a mínim, de dos braços. 
- Mai s’ha de forçar, les eslinges per sobre de la seva capacitat d’elevació i si es detectés deformacions  o trencaments de 

qualsevol dels seus fils cal desfer-se d’aquesta. 
- Els ganxos de l’eslinga hauran de disposar de la seva corresponent balda de seguretat. 
- En el cas de  les eslinges metàl·liques, s’haurà de considerar la correcta situació i dimensió dels seus corresponents 

dispositius. 
- El ganxo de la grua haurà de disposar de la seva corresponent balda de seguretat. 
- La càrrega sospesa s’haurà de guiar amb sirgues per evitar moviments perillosos. 
- Alhora s’ha de tenir present respecte als aparells elevadors, que compleixin tot el que queda contemplat a la nostra 

legislació vigent : 
 RD 2291/1985 del 8 de novembre, per el qual s’aprova el Reglament d’Aparells d’elevació i   la seva Manutenció. 
 Ordre del 28 de juny de 1988 per la qual s’aprova l’Instrucció Tècnica complementària MIE-AEM2 del Reglament 

d’Aparells d’Elevació i Manutenció en referència a grues desmuntables per a l’obra. 
 RD 2370/1996, del 18 de novembre, per el qual s’aprova l’Instrucció tècnica complementària MIE-AEM 4 del Reglament 

d’Aparells d’Elevació i Manutenció en referència a grues mòbils autopropulsades emprades. 
 
 
 
Soldadura elèctrica 
 Els soldadors hauran d’emprar a cada moment casc de seguretat, pantalla de soldador, guants de cuir, granota de 

treball, maniguets de cuir, davantal de cuir, polaines de cuir i botes de seguretat de cuir, als casos que sigui necessari 
també hauran d’emprar el cinturó de seguretat anticaiguda. 

 La pantalla de soldadura haurà de disposar del vidre inactínic adequat a la intensitat de treball de l’elèctrode. 
 No es pot  picar el cordó de la soldadura sense protecció ocular, els resquills de cascareta despreses poden produir 

greus lesions als ulls. 
 No es pot mirar directament a l’arc voltaic sense la corresponent protecció ocular. 
 No es poden tocar les peces acabades de soldar donat que poden estar a temperatura elevada. 
 S’ha de soldar en un lloc ben ventilat, evitant així, intoxicacions i asfixies. 
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 Abans de començar la soldadura s’ha de comprovar que no hi hagi cap persona a la vertical del seu treball. 
 S’ha d’emprar la guindola de soldador adaptada, amb barana de seguretat a tot el seu perímetre, i pis format per 

taulons llisos de 2,5 cm de gruix que formin una plataforma de treball de com a mínim 60x60 
 No s’ha de  deixar la pinça damunt del sobre ni sobre el perfil a soldar, s’haurà de dipositar sobre un portapinces. 
 S’ha d’instal·lar el cableajat del grup de manera que s’evitin ensopegades i caigudes. 
 No es pot utilitzar el grup sense que porti instal·lat el protector de clemes. 
 S’haurà de comprovar que el grup estigui connectat correctament a terra abans de començar els treballs. 
 Posat que hi hagi pauses perllongades  s’haurà de desconnectar el grup de soldadura. 
 S’ha de  comprovar que les connexions de les mànegues siguin totalment estancs a la intempèrie. 
 Abans de començar els treballs caldrà comprovar que es trobin ben instal·lades les pinces portaelectrodes i els borns 

de connexió. 
 Posat que hi hagi inclemència del temps s’han de suspendre els treballs de soldadura. 
 S’ ha de col·locar al lloc de la soldadura un extintor contraincendis. 
 
 
 
Esmoladores angulars 
 S’ha d’informar al treballador dels riscos que té aquesta màquina i la forma de prevenir-los. 
 S’ha de comprovar que el disc a utilitzar estigui en perfectes condicions, emmagatzemant-lo en llocs secs lliures de 

cops i atenent a les indicacions del fabricant. 
 Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina. 
 No es pot  sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola. 
 S’haurà  d’utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i les característiques de la màquina. 
 No s’haurà de sotmetre el disc a sobreesforços, laterals o de torsió, o per aplicació de una pressió excessiva. Els 

resultats poden ser nefastos: trencament del disc, sobrescalfament, pèrdua de velocitat i de rendiment, rebuig de la 
peça o reacció de la màquina, pèrdua d’equilibri, etc. 

 Posat que es treballi sobre peces de petita mida o en equilibri inestable, s’haurà d’assegurar la peça, de manera que 
no sofreixi moviments imprevistos durant l’operació. 

 S’ha de parar la màquina totalment abans de posar-la, en prevenció dels possibles desperfectes al disc o moviments 
incontrolats de la mateixa. La situació ideal és disposar de suports especials propers al lloc de treball. 

 En desenvolupar treballs amb risc de caiguda des d’alçada,  cal assegurar sempre la postura de treball, ja que, en cas 
que es perdés l’equilibri per reacció incontrolada de la màquina, els efectes es poden arribar a multiplicar. 

 No s’ha d’utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per sobre del nivell de les espatlles, ja que, en 
cas que es perdés el control, les lesions poden afectar a la cara, pit o extremitats superiors. 

 En funció del  treball a realitzar, s’haurà d’utilitzar una empunyadura adaptables laterals o de pont. 
 En casos d’utilització de plats de lijar, s’haurà d’instal·lar en la empunyadura lateral la protecció corresponent per a la 

mà. 
 Per a treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la màquina, que permeten, a més de fixar 

convenientment la peça, graduar la profunditat o inclinació del tall. 
 S’hi troben també guies acoblables a la màquina que permeten, de manera portàtil, executar treballs d’aquest tipus, 

obtenint resultats precisos i evitant perillosos esforços laterals del disc; en molts d’aquests casos serà necessari 
ajudar-se amb un regle que ens defineixi netament la trajectòria. 

 Si s’executen treballs repetitius i en sec, esdevé convenient utilitzar un protector amb una connexió per a la captació 
de la pols. Aquesta solució no podrà ser factible si els treballs impliquen continus i importants desplaçaments o el medi 
de treball és complex. 

 En llocs de treball contigus, es convenient disposar de pantalles absorbents com a protecció abans de la projecció de 
partícules i com a aïllants de les tasques en relació al soroll. 

 L’operari que realitzi aquest treball haurà d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de 
treball, botes de seguretat de cuir, mascareta antipols si n’hi ha, un sistema eficaç d’aspiració de la pols, ulleres 
antiimpactes i protector auditiu si el nivell del soroll així ho requereix . 

 
 
 
Toro,  “Transpalet“ manual : carretó manual 
 Abans d’aixecar una càrrega s’hauran de realitzar les següents comprovacions : 

- Comprovar que el pes de la càrrega que s’ha d’aixecar és l’adient per a la capacitat de càrrega del toro. 
- Assegurar-se de què el palet o plataforma és l’adient per a la càrrega que ha de suportar i que aquesta  estigui en 

bon estat. 
- Assegurar-se de què les càrregues estiguin perfectament fleixades i equilibrades. 
- Comprovar que la longitud del palet o plataforma és major que la longitud de les forquilles. 
- Introduir les forquilles per la part més estreta del palet fins  al fons per sota de les càrregues, tot assegurant-se de 

que les dues forquilles estan convenientment tancades sota el palet. 
 
 Al procés de la conducció i circulació del toro s’haurà de considerar els següents punts : 

- Conduir el toro tirant de l’empunyadura, havent situat  el governall la palanca de comandament en posició neutra. 
- Mirar en la direcció de la marxa i conservar sempre una bona visibilitat del recorregut. 
- Si s’ha de retrocedir inevitablement, s’ha de comprovar que no  hi hagi cap obstacle al seu camí que pugui provocar 

qualsevol incident. 
- Supervisar la càrrega, sobretot als girs i particularment si  aquesta és molt voluminosa, controlant la  seva estabilitat. 
- No utilitzar el toro en superfícies humides, lliscants o desiguals. 
- No manipular el toro amb les mans o el calçat humits o amb greix. 
- S’han de respectar els itineraris preestablerts. 
- Posat que s’hagi de baixar un petit pendent, només es farà si es disposa de frens situant-se l’operari al darrera de la 

càrrega, la pendent màxima recomanada serà del 5%. 
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 Quan s’hagi de realitzar treballs de càrrega i descàrrega sobre una plataforma o sobre el muntacàrregues s’hauran de 
prendre les següents precaucions : 
- S’ha de comprovar que la capacitat de la plataforma o muntacàrregues pugui  suportar el pes del palet i  del toro. 
- S’ha de maniobrar el palet de manera que l’operari mai trepitgi la plataforma. 

 No s’haurà de parar el toro, s’hauran de  prendre les precaucions  necessàries perquè no es dificulti la circulació. 
 En finalitzar la jornada laboral o la utilització del toro, s’haurà de deixar el mateix a un lloc previst d’estacionament i 

amb  el fre posat. 
 Abans d’efectuar la maniobra de descens de la càrrega s’ha de posar atenció  al voltant per tal que no hi hagi res que 

pugui fer malbé o desestabilitzar la càrrega en ser aquesta dipositada al terra. 
 També s’ha de  comprovar que no hi hagi  ningú a les proximitats que pugui quedar atrapat pel palet a les operacions 

de descens de la mateixa. 
 Si l’operari en la manipulació del toro observés qualsevol anomalia ho haurà de comunicar al servei de manteniment i 

deixar-lo fora de servei. 
 
 
 
Bastides de cavallets. 
 No es podran emprar en alçades superiors als 6 metres. 
 Per a alçades superiors a 3 metres aniran travats amb un tornapunta. 
 La separació entre punts de recolzament no haurà de ser superior en cap cas als 3,5 metres. 
 En cas que alçada de caiguda sigui superior als 2 metres s’haurà de disposar de la barana perimetral. 
 L’amplada mínima de la plataforma de treball esdevé de 60 cm. 
 El conjunt haurà de ser estable i resistent. 
 
 
 
Màquina de trepar. 
 En la manipulació de la màquina de trepar, per tal d’evitar lesions als ulls els operaris deuran emprar ulleres 

antiimpactes 
 En les operacions de tall de material ceràmic amb la màquina de trepar, es deurà mullar les peces abans de tallar-les, 

i si no es pot mullar, donada la generació de pols l’operari deurà emprar mascareta amb filtre mecànic contra la pols. 
 El radi del disc de la màquina de trepar ha d’estar d’acord amb les revolucions del motor elèctric. 
 
 
 
Pistola fixa-claus 
 El personal dedicat a l’ús de la pistola fixa-claus, serà coneixedor del maneig correcte de l’eina, per tal d’evitar 

accidents per inexperiència. 
 En cap cas s’ha de disparar sobre superfícies irregulars, donat que es pot perdre el control de la pistola i patir 

accidents. 
 En cap cas s’ha d’intentar realitzar trets inclinats, donat que es pot perdre el control de la pistola i patir accidents. 
 Abans de disparar, asseguri’s de que no hi ha ningú a l’altra banda de l’objecte on dispara. 
 Abans de disparar s’ha de comprovar que el protector és a la posició correcta. 
 No s’ha d’intentar realitzar trets prop de les arestes. 
 No s’ha de disparar recolzat sobre objectes inestables. 
 L’operari que empri la pistola fixa-claus ha d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota 

de treball, botes de cuir de seguretat, auriculars, ulleres antiimpactes i cinturó de seguretat si els calgués.  
 
 
 
Perforadora portàtil 
 El personal dedicat a l’ús de la perforadora portàtil, serà coneixedor del maneig correcte de l’eina, per tal d’evitar els 

accidents per inexperiència. 
 S’ha de comprovar que a l’aparell no li manqui cap de les peces de la seva carcassa de protecció; en cas de 

deficiència no s’ha d’utilitzar fins que estigui completament restituïda. 
 Abans de la seva utilització, s’ha de comprovar el bon estat del cable i de la clavilla de connexió, posat que s’observés 

alguna mena de deficiència, s’ha de tornar la màquina perquè sigui reparada. 
 S’han d’evitar els rescalfaments del motor i les broques. 
 No s’ha d’intentar realitzar forats inclinats, pot trencar la broca i produir lesions. 
 No intenti engrandir el forat oscil·lant al voltant de la broca, pot trencar-se la broca i produir serioses lesions. 
 No intenti realitzar un forat d’una sola maniobra: primer marqui el punt a foradar amb un punxó, després apliqui la 

broca i embroqui-la. 
 La connexió i el subministrament elèctric a les perforadores portàtils es realitzarà mitjançant una mànega contra la 

humitat a partir del quadre de planta, dotat de les corresponents proteccions.  
 És prohibit expressament de  dipositar al sòl o deixar abandonada la perforadora portàtil mentre està connectada a la 

xarxa elèctrica. 
 
 
 
Formigoneres pasteres 
 Es disposaran en llocs assenyalats amb aquesta finalitat, parant esment en ubicar-les a una distància superior als 3 

metres de la vorera de qualsevol excavació per evitar així el risc de caiguda a diferents nivells.  Si es col·loca dintre de 
l’àrea d’influència de gir  de la grua torre es disposarà d’ un cobert per protegir la caiguda d’objectes. 



estudi de seguretat i salut 

 Abans de la instal·lació de la formigonera pastera es procurarà preparar el terreny donant-li un cert vessament. 
 La zona d’ubicació anirà senyalitzada mitjançant cordes amb banderetes, un senyal de perill i un rètol amb  la llegenda  

“ ÉS PROHIBIT D’UTILITZAR LA MÀQUINA A LES PERSONES NO AUTORITZADES”. 
 Hi haurà un camí d’accés fix a la formigonera pastera per a la traginadora de trabuc o “dumper”, separat del camí dels 

carretons manuals, en prevenció dels riscos de cops o atropellaments. 
 S’establirà un empostissat d’un mínim de dos metres de llargària per a superfície d’estada de l’operador de la 

formigonera pastera, en prevenció dels riscos de caiguda al mateix nivell per lliscament. 
 Les formigoneres pasteres autoritzades en aquesta obra hauran de tenir protegits els òrgans de transmissió 

(corretges, corones, engranatges, etc.) per evitar el risc d’atrapament. 
 Haurà de tenir fre de basculament al bombo per evitar els sobreesforços i els riscos per moviments descontrolats. 
 L’alimentació elèctrica es realitzarà de forma aèria mitjançant el quadre de zona. 
 La carcassa i la resta de  parts metàl·liques de la formigonera pastera hauran d’estar connectades a  terra. 
 La botonera de la cabina haurà de ser estanca i tenir accés directe. 
 El quadre de zona haurà de disposar de protecció diferencial i magnetotèrmica. 
 Les operacions de conservació i neteja es realitzaran prèvia desconnexió  de la xarxa elèctrica. 
 Posat que la formigonera pastera  es canviï, a través de la balda de la grua s’haurà de realitzar mitjançant la utilització 

d’un balancí que la sospesi per quatre punts. 
 Si el subministrament del morter es realitza mitjançant el bombeig s’hauran d’ancorar els conductes per  evitar 

moviments que puguin malmetre les conduccions, així com  per  netejar els conductes una cop finalitzat  el procés de 
bombeig, de cada jornada. 

 
 
 
Instal·lacions d’Higiene i  Benestar: 

S’ha de  preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions d’Higiene i Benestar, preveient la presa 
provisional d’aigua i electricitat i l’evacuació d’aigües fecals. 
Aquestes instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l’obra, considerant  l’evolució d’aquests en el 
temps, i tenint en compte que s’han de cobrir les següents necessitats : canvi de roba, higiene personal i necessitats 
fisiològiques. 
 
Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar poden ser : 
 mòduls prefabricats, o 
 construïdes a l’obra. 

  
 Als dos casos, s’han de tenir en compte els següents paràmetres : 
 vestuaris amb una superfície de 2 m2 per treballador, alçada mínima de 2,30 m. I estaran equipats amb seients i 

casellers individuals. 
 lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotació mínima d’un lavabo per cada 10 treballadors. 
 dutxes, igual  que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotació mínima d’una dutxa per cada 10 

treballadors. 
 inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris i la seva dotació mínima serà de : un inodor per  

cada 25 treballadors i un inodor per cada 15 treballadores.  Les dimensions mínimes dels mateixos seran de 1 x 1,20 
m. i de 2,30 m. d’alçada. 

 menjador que haurà de disposar d’un escalfaplats, pica, galleda de  la brossa, ventilació, calefacció i il·luminació. 
  
Els mòduls prefabricats s’acostumen a agrupar en: mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor), i mòduls de vestuari, acoblant-
se els mòduls de manera que pugui haver accés directe d’un mòdul a l’altre. 
 
Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar construïdes a l’obra, si el solar ho permet s’han de construir a prop de l’accés, 
perquè el treballador es pugui canviar abans d’incorporar-se al treball. 
 
En obres entre mitjaneres, a zona urbana, atesa l’escassetat d’espai s’ha de preveure en principi una zona per a la ubicació 
de les instal·lacions i una vegada, degut a la dinàmica de l’obra, es disposa d’espai en l’interior de l’edifici que s’està 
construint, s’hauran de construir les Instal·lacions d’Higiene i Benestar seguint els paràmetres anteriorment assenyalats. 
S’aconsella que aquestes instal·lacions es trobin, també, a prop de les vies d’accés. 
 
Independentment d’aquestes instal·lacions, també s’han de construir les oficines de la obra que han de complir a cada 
moment la idoneïtat en relació a la il·luminació, la climatització segons la temporada. 
 
Respecte al personal d’oficina s’ha de considerar, també, la instal·lació de lavabos i inodors. 
 
S’ha de  preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinària i equips de protecció personal  i col·lectiva. 
S’ha de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d’oficina i d’obra, si l’obra ho permet.  
S’han  de preveure zones d’estacionament de vehicles que subministren material i maquinària a l’obra, i en el posat que 
estiguin estacionats limitant la circulació viària, s’haurà de demanar permís municipal. Es senyalitzarà la prohibició 
d’estacionament de vehicles aliens a l’obra, i si calgués, s’ha de limitar la zona amb tanques per vianants, convenientment 
senyalitzades mitjançant balises destellants durant la nit.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    Barcelona, novembre del 2015 
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