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1. DADES GENERALS 

1.1. OBJECTE 

L’objecte del present projecte tècnic és establir les condicions de la 

realització de les obres de millora dels serveis higiènics del Mercat 

Central de Fruites i Hortalisses i del Mercat Central del Peix de 

Mercabarna. 

 

1.2. TITULAR 

Es realitza el present projecte tècnic de construcció a petició de: 

MERCABARNA  

Mercados de Abastecimientos de Barcelona S.A. 

CIF: A-08210403 

C/ Major de Mercabarna 76, 08040 Barcelona 

 

1.3. AUTORIA DEL PROJECTE 

Master, S.A. de Ingeniería y Arquitectura 

CIF: A-62913264 

Domicili social: Ronda General Mitre nº 126, 4ª Planta  

08021 Barcelona. 

 

1.4. EMPLAÇAMENT 

El Mercat Central de Fruites i Hortalisses i el Mercat Central del Peix 

s’ubiquen dins del recinte de Mercabarna, a la Zona Franca de 

Barcelona. 
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2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

2.1. DESCRIPCIÓ GENERAL DELS EDIFICIS 

A continuació es fa una breu descripció dels edificis dels dos Mercats, 
els quals formen el nucli comercial principal de Mercabarna. 

 
Figura 1 – Plànol General de Mercabarna 

 

 



 

DSIG_25.0_0.CC.00.1_Memoria PC Serveis Higiènics 6 de 245  

  

2.1.1. El mercat Central de Fruites i Hortalisses 

El Mercat Central de Fruites i Hortalisses, en davant MCFiH, es va 
construir a principis dels anys 70 del segle passat, i va entrar en 
funcionament al agost de 1971. Al 1989 es van fer unes obres 
d’ampliació de 4 dels seus pavellons: A, B, C i G, prenen les seves 
composició i mides actuals. Durant tot aquest temps se han realitzats 
treballs de conservació i manteniment, els quals no signifiquen cap 
modificació ressenyable en relació a les seves fisonomia i aspecte 
originals. 

Els seus 7 pavellons són molt similars. Amb forma de gran nau 

allargada, el seu espai principal es situa a planta baixa amb una alçada 

lliure sota les encavallades de  coberta 6 m. Junt a les façanes 

longitudinals es troba un altell continuo de 6 m d’amplada, a 3,5m 

d’alçada. 

Al eix central de la planta baixa es situa el passadís principal de 

comunicació, amb accessos per les façanes oposades. A ell donen les 

parades, amb un espai davanter per l’exposició i un altre pel magatzem 

als fons, fins a la façana i sota l’altell. També es disposa de un passadís 

transversal, al centre de cada nau, amb sortides a les façanes 

longitudinals. A sobre d’aquets passadís transversal es troba un altre 

altell, per us comú: restaurant i serveis higiènics. 

Els pavellons segueixen la mateixa solució constructiva: naus en dent de 

serra transversals a l’eix principal, amb estructura vertical de formigó 

armat, façana d’obra vista, estructura de coberta metàl·lica amb biges i 

corretges en celosia, cobertes de plaques de fibrociment i tancaments 

verticals dels dents de serra en vidre armat a mode de lluernari. 

La superfície total construïda del MCFiH és de 62.044 m2, distribuïda en 
3 tipus de pavellons: 

- Tipus 1: Nau de 192 x 54 m: Pavellons  A, B i F (10.427 m2 cadascú) 

- Tipus 2: Nau de 192 x 36 m: Pavellons C, D i E (6.953 m2 cadascú) 

- Tipus 3: Pavelló central disposat de forma transversal a la resta,  

longitud similar als altres, però d’amplària variable:  Pavelló G 

(10.128 m2) 
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Figura 2. Planta general del MCFiH (Tipus 1 – Vermell, tipus 2 – Blau, tipus 3 - Verd) 

Els pavellons A, B, C, D, E y F són edificis rectangulars formats per la 

adició de mòduls transversals de 6,00 m i 36,00 o 54,00 m d’amplada 

segons el tipus, amb un total de 32 mòduls. El pavelló C que tant sols 

disposa de 31 mòduls, mideix per tant 186 m. 

En sentit transversal aquest mòduls s’organitzen en tres vanos de la 

mateixa llum: 18 m al tipus 1 (3 x 18 m = 54 m) i 12 m al tipus 2 (3 x 12 

m = 36 m). El vano central correspon al passadís, zona de venda i 

exposició, mentres que les laterals l’ocupen les parades pròpiament, 

amb la zona privativa de magatzem i l’altell adossat a façana. La llosa 

d’aquest altells, construïda en formigó, es recolza als murs de bloc de 

ciment que composen els mòduls de 6 m. Amb el temps els paradistes 

han anat fent tancaments dintre els seus espais privatius amb diferents 

objectius, entre els que predomina la construcció de cambres 

frigorífiques per la conservació dels productes.  

La zona de serveis comuns, seveis higiènics i restaurant, situada al 

centre de pavellons, es un afegit posterior a la construcció inicial. Es 

resolt amb plaques prefabricades alveolars recolçades sobre bigues 

metàl·liques tipus Vierendel. Els seus tancaments son lleugers amb 

predomini de finestres que donen sobre la zona de exposició. 

Exteriorment, els pavellons estan rodejats per un moll de càrrega de 

5,00m de amplada aproximadament, cobert per una marquesina.  A 
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continuació es troba el àrea d’estacionaments dels camions i la  vialitat. 

 
Figura 3. Distribució d’usos/espais dins d’un pavelló tipus del MCFiH 

 

2.1.2. El mercat Central del Peix 

El Mercat Central del Peix, en davant MCPeix, es va construir a principis 
del anys 80 del passat segle i es va inaugurar l’octubre de 1983. 

Es tracta de un edifici de planta rectangular  de 330 m de longitud i 56 
m d’amplada, ocupant 18.724 m2. Interiorment el MCPeix, es una gran 
nau diàfana, amb un passadís central  longitudinal. Als seus costats 
s’estenen les parades, sense separacions físiques.  Cada parada disposa 
a la seva part del darrera d’uns espais destinats a sales de manipulació. 
Per sobre d’aquests hi ha les oficines de cada lloc, construïdes en la 
primera planta. 

L’edifici es completa a 4 ponts que el creuen transversalment, en els 
quals s'ubiquen els serveis higiènics, vestuaris i restaurants, el bloc 
frigorífic i les torres de gel,  principalment. 

L’estructura de l’edifici és formada per pilars de formigó i encavallades 
de perfils d’acer. La coberta en forma de dent de serra, a on la part 
vertical esta formada per lames que permeten la ventilació i il·luminació 
natural. 

Entre els any 1998 y 2000 es va realitzar una rehabilitació general per tal 
de millorar les condicions de seguretat alimentaria. Bàsicament va a 
consistir en l’ampliació lateral i tancament del molls, col·locació d’uns 
fals sostre sanitari a tota la planta baixa, la substitució del desaigües 
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existents per canaletes d’acer inoxidable i la connexió a l’EDAR de 
Mercabarna. 

Figura 4. Planta general del M

 

2.2. ANTECEDENTS

2.2.1. Marc general

Urbanísticament parlant
inicialment de l’àmbit del “Plan Parcial de Ordenación del Polígono 
Industrial del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona”.

Al 1976 s’aprova el Pla General Metropolità, que reconeix el destí 
d’equipament.

El 6 d’abril del 2004, s’aprova el Pla 
Millora de Mercabarna. I el 14 d’octubre de 2005, s’aprova la 
Modificació del Pla General Metropolità.

Amb l’aprovació del Pla Urbanístic i desprès d’haver realitzat diversos 
estudis, s’ha arribat a la conclusió d’optar
infraestructures actuals del pavell
de remodelació o nova construcció (clau 3.1), almenys en el curt/mig 
termini. 

Això obliga a realitzar algunes actuacions de conservació i millora 
d’aquests pavellons, les qual
MCFiH i del MVPeix 

Les actuacions que es dugin a terme de rehabilitació o millora seran 
comunicades a l’Ajuntament mitjançant les preceptives sol·licituds de 
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existents per canaletes d’acer inoxidable i la connexió a l’EDAR de 
Mercabarna.  

. Planta general del MCPEIX 

ANTECEDENTS 

Marc general 

Urbanísticament parlant, el recinte de Mercabarna formava 
inicialment de l’àmbit del “Plan Parcial de Ordenación del Polígono 
Industrial del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona”.

Al 1976 s’aprova el Pla General Metropolità, que reconeix el destí 
d’equipament. 

El 6 d’abril del 2004, s’aprova el Pla Especial Urbanístic de Reordenació i 
Millora de Mercabarna. I el 14 d’octubre de 2005, s’aprova la 
Modificació del Pla General Metropolità. 

Amb l’aprovació del Pla Urbanístic i desprès d’haver realitzat diversos 
estudis, s’ha arribat a la conclusió d’optar pel model de mantenir les 
infraestructures actuals del pavellons (clau 1), no desenvolupant
de remodelació o nova construcció (clau 3.1), almenys en el curt/mig 

Això obliga a realitzar algunes actuacions de conservació i millora 
pavellons, les quals es recullen als Pla

i del MVPeix a l’octubre de 2013. 

Les actuacions que es dugin a terme de rehabilitació o millora seran 
comunicades a l’Ajuntament mitjançant les preceptives sol·licituds de 

existents per canaletes d’acer inoxidable i la connexió a l’EDAR de 

 

l recinte de Mercabarna formava part 
inicialment de l’àmbit del “Plan Parcial de Ordenación del Polígono 
Industrial del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona”. 

Al 1976 s’aprova el Pla General Metropolità, que reconeix el destí 

Especial Urbanístic de Reordenació i 
Millora de Mercabarna. I el 14 d’octubre de 2005, s’aprova la 

Amb l’aprovació del Pla Urbanístic i desprès d’haver realitzat diversos 
pel model de mantenir les 

ons (clau 1), no desenvolupant l’opció 
de remodelació o nova construcció (clau 3.1), almenys en el curt/mig 

Això obliga a realitzar algunes actuacions de conservació i millora 
Plans d’Inversions del 

Les actuacions que es dugin a terme de rehabilitació o millora seran 
comunicades a l’Ajuntament mitjançant les preceptives sol·licituds de 
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permisos d’obres, que en aquest cas es plantegen com a menors al no 
afectar estructures. 

Dins de les actuacions previstes al Pla d’Inversions es troba aquesta que 
ens ocupa de Millora dels Serveis Higiènics del MCFiH i del MCPEix. 
Altres actuacions incloses als Plans són: Cobertes, Molls, Patologies 
Estructurals, Instal·lacions de Protecció Contra Incendis, Xarxa d’Aigua 
Potable, Xarxa Electrica i Urbanització.  

2.2.2. Projectes anteriors 

Recentment s’ha realitzat la millora dels vestidors del MCPeix, situats al 
extrem oposat dels ponts on se troben els serveis higiènics d’aquest 
edifici. Els materials i les solucions constructives empleades en ells, han 
servit de base per la  redacció d’aquest projecte, a més de las 
indicacions donades per Mercabarna. 

 

2.3. DESCRIPCIÓ DE LA ACTUACIÓ 

Com s’ha indicat anteriorment l’objecte d’aquest projecte és millorar la 

situació actual del serveis higiènics del MCFiH i del MCPeix. Donat que 

amb el pas del tems i l’ús intensiu de les instal·lacions, tenint en compte 

l’alta concurrència d’aquests edificis, els han portat a un estat 

d’obsolescència i deterioro que demana atenció per mantenir el servei 

que es dona tant a treballadors com a compradors i resta de usuaris. 

Tant al MCFiH com al MCPeix, els serveis higiènics es situen a nivell de 

primera planta de les naus principals. Els quals sempre estan organitzats 

com a ponts o altells transversals a l’eix central, a on se ubiquen junt als 

restaurants, i en el cas del MCPeix, també juntament als vestidors. 

En el cas del MCFiH, es situen a cadascú dels pavellons. En el MCPeix, es 

situen també cadascú a un pont diferent, però amb la diferència que 

tots el ponts estan al mateix edifici. Tots es divideixen sempre entre 

homes i dones. I no disposen d’un espai independent per la neteja, sinó 

que es fa servir una de les cabines de cada serveis per aquest ús. 

L’actuació proposa, a més de substituir els revestiments i equipaments 

amb desperfectes o obsolets, solucionar principalment un parell de 

mancances. 
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En primer lloc, en el mateix espai dels serveis es crearà una 

independent per la neteja, per facilitar 

mateix temps, es reserva també un

serveis del MCFiH. Aquestes dues

existent, sense excedir la seva superficie

Per altra banda, s'implementaran uns serveis higiènics 

quals fins ara havia

planta primera, s'han creat un

Un en cada pavelló del MCFiH

 

 

2.4. PREMISSES PER LES AC

Les actuacions a realitza

específics d’aquest projecte

conjunt d’adequacions i millores del MCFiH

Plans d’Inversions, 

- S’ha de mantindre l’activitat del

actualment.

condicionen la realització de les actuacions:

o H

es de 2:00 a 14:00

tant els treball

per que durant aquesta franja de temps no
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En primer lloc, en el mateix espai dels serveis es crearà una 

independent per la neteja, per facilitar aquesta tasca quotidiana

mateix temps, es reserva també un espais per fer un rentapeus als

serveis del MCFiH. Aquestes dues incorporacions reajusten la distribució 

existent, sense excedir la seva superficie actual. 

Per altra banda, s'implementaran uns serveis higiènics 

quals fins ara havia mancança. Atès que els actuals serveis 

nta primera, s'han creat un nou espai a la planta baixa

Un en cada pavelló del MCFiH i un altre al MCPeix. 

PREMISSES PER LES ACTUACIONS 

Les actuacions a realitzar estan sotmeses a les següents

específics d’aquest projecte, les quals provenen del marc general

adequacions i millores del MCFiH i del MCPeix

d’Inversions, als quals pertany també aquest projecte:

S’ha de mantindre l’activitat dels mercats tal i com es realitza 

actualment. Això comporta associades algunes restriccions que 

condicionen la realització de les actuacions: 

Horari de l’activitat del MCFiH es de 6:00 a 18:00

es de 2:00 a 14:00, de dilluns a divendres, durant

tant els treballs hauran de coordinar-se amb aquest horari, 

per que durant aquesta franja de temps no

En primer lloc, en el mateix espai dels serveis es crearà una sala 

aquesta tasca quotidiana. Al 

espais per fer un rentapeus als 

ajusten la distribució 

Per altra banda, s'implementaran uns serveis higiènics adaptats, dels 

serveis es troben a la 

a la planta baixa per aquest ús. 

 

les següents premisses 

n del marc general del 

i del MCPeix, definit als 

ambé aquest projecte: 

tal i com es realitza 

algunes restriccions que 

:00 a 18:00 i del MCPeix 

, durant tot l’any. Per 

se amb aquest horari, 

per que durant aquesta franja de temps només es podrà 
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treballar dintre de l’espai específic de l’obra, per tant no es 

podran moure materials fora d’aquest àmbit. Aquest 

requeriment recomana la programació d’activitats als caps de 

setmana, per tal avançar l’obra, així com freqüents neteges de 

les zones de pas. 

o Donat que durant les obres els serveis quedaran sense ús, 

s’haurà de programar la seva reforma progressiva, no tots 

alhora, de forma que els usuaris d’un pavelló amb els serveis 

en obres, pugen fer servir els d’un pavelló proper. 

o També, per tal de mantindre l’activitat normal dels mercats, 

no haurà cap afectació a les instal·lacions (aigua, electricitat...) 

durant aquesta franja horària. 

- Mercabarna està portant a terme altres obres als mateixos edifcis, no 

es preveuen grands interferencies entre elles, però serà necessari un 

mínim de coordinació. 

- No es preveu modificació significativa de l’estat de càrregues que 

actua sobre les estructures. 

- No es preveu ampliació de superfícies construïdes. 

Aquestes premisses són fonamentals a l’hora de planificar l’execució de 

les activitats descrites en aquest projecte, i que el contractista 

adjudicatari de l’obra les haurà de complir i respectar, com qualsevol 

altre requeriment del projecte. El contractista presentarà a aprovació de 

la D.F. un Pla de Treball de l’Obra, on estiguin inclosos aquests 

conceptes.  

El compliment d’aquestes premisses, originades per l’especificitat del 

marc general d’actuacions al MCFiH i al MCPeix , no eximeix al 

contractista del compliment  de la resta de requeriments que li són 

exigits tant amb origen en la normativa d’aplicació de qualsevol àmbit 

afectat (constructiu, administratiu, laboral, seguretat...)  com els requisits 

del projecte mateix (qualitat, prescripcions...). 

 

 



 

DSIG_25.0_0.CC.00.1_Memoria PC Serveis Higiènics 13 de 245  

  

2.5. NORMATIVA D’APLICACIÓ 

S’aplicarà la normativa vigent a nivell estatal, autonòmic i local, de 

l’Ajuntament de Barcelona, així com el Pla Especial Urbanístic de 

Reordenació i Millora de Mercabarna 

Serà d’aplicació el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) 

Serà d’aplicació la Instrucció del Formigó Estructural (EHE) 

Seran d’aplicació totes les directives corresponents al marcatge CE dels 

materials. 

Seran d’aplicació les UNE-EN relacionades amb els sistemes implantat. 

Totes les instal·lacions descrites en el present projecte es realitzaran 
d’acord amb las següents normes i reglaments: 

• Reglament de instal·lacions Térmiques. RITE 

• El reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat 
en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació 
e Instruccions Tècniques Complementàries. (R.D. 3275 de 
12-11-82 i Ordre de 06-07-84) i modificacions i ampliacions 
posteriors (Ordre de 18-10-84, Ordre 27-11-82 i Ordre de 
23.06.88). 

• El reglament Electrotècnic de Baixa Tensió e Instruccions 
Complementàries (Real Decret 842/2002 del 2 d’Agost de 2002) 
juntament con les fulles d’Interpretació posteriors. 

• Reglament de verificacions elèctriques i regularitat en el 
subministrament d’energia. 

• Normes de la cia. subministradora d’energia elèctrica. 

• Ordenança General de Seguretat e Higiene en el Treball. 

• Llei 6/2001 de 31 de maig de 2001 sobre la Ordenació Ambiental 
del Enllumenat per la Protecció del Medi Nocturn. 

• Exigències d’Organismes Oficials de l’Administració Central, 
Comunitats Autònomes, Ajuntaments, etc. 

• I s’observaran en el que sigui específicament aplicable  les 
normes: 
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o UNE 

o IEC 

o EN 

o Normes Tècniques d’Edificació NTE 

o DIN 

o TIA/EIA 

o Recomanacions CIE (Comissió Internacional de 
Il·luminació) 
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3. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

3.1. OBRA CIVIL 

La construcció de l'obra civil d'aquest projecte es compon de una sèrie 
de activitats, les més rellevants s'indiquen a continuació ordenades per 
capítols.  

Aquestes activitats estan detallades tant en l'apartat de Amidaments 
com en el de Pressupost. La seva execució s'ha de fer segons la 
normativa vigent, la bona pràctica constructiva, les instruccions 
complementàries de la D.F. i el Plec de Condicions Tècniques, el qual 
acompanya també aquesta memòria.  

S'ha d'aclarir que les partides del pressupost d'obra civil han pres com a 
referència la base de preus de l'ITEC. Sempre que ha estat possible, és a 
dir, sempre que ha existit una unitat d'obra d'aquest projecte descrita a 
la base de preus de l'ITEC, s'ha emprat aquesta per composar el 
Pressupost. En cas de no existir, ha hagut que crear-la nova.  

Per altra banda, donat que el Plec de Condicions Tècniques, també fa 
servir el plec proposat per a les mateixes activitats per el ITEC, s’entén 
que el procés constructiu i pressupostari del projecte estan 
perfectament definits i descrits amb els criteris de l’ITEC.  

3.1.1. Desmuntatges i enderrocs 

- Desmuntatge i enderroc de murs, fusteries, revestiments, 

equipaments, etc... 

- Transports dels residus als camions o contenidors de acopi 

- Gestió i transport del residus a gestor autoritzat. 

3.1.2. Tancaments i divisoris 

- Envans de totxanes 

3.1.3. Ajudes del ram de paleta 

- Regates, encasts, passos, rasses, etc... 
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3.1.4. Paviments 

- Preparació de la base existent amb recrescudes de morter 

- Impermeabilització del terra dels altells 

- Paviment amb peces de gres porcellànic 

- Sòcol de mitja canya i recte 

3.1.5. Revestiments verticals i fals sostres 

- Arrebossat per rebre el enrajolat o acabat pintat 

- Enrajolat ceràmic esmaltat mat 

- Cel ras registrable acabat vinílic als serveis petits per minusvàlids 

- Cel  ras transitable de panel metàl·lic amb aïllament interior 

- Pintats de paraments arrebossats 

- Reparació i pintat voltes als ponts del MCPeix 

3.1.6. Tancaments i divisòries practicables 

- Portes i mampares de panel tipus HPL 

- Finestres de alumini 

3.1.7. Aparells sanitaris i complements 

- Aparells sanitaris i aixetes 

- Complements com: eixugamans i barres per minusvàlids 

3.1.8. Xarxa de sanejament 

- Totes les canonades de desguàs, penjades, encastades o soterrades. 

- Punts de recollida de aigua amb buneres i canals d’acer inoxidable. 

- Ventilació de la nova xarxa. 

- Connexió a la xarxa existent. 
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3.2. INSTAL·LACIONS DE MECÀNIQUES 

Aquest projecte contempla les instal·lacions següents dels serveis 

higiènics del MCFIH (mercat de la fruita) i MCPEIX (mercat del peix) en 

els seus diferents edificis: 

-Ventilació: formada per la xarxa de conductes 

-Fontaneria: del interior dels serveis higiènics i l’escomesa fins a buscar 

els ramals principals existents als edificis.  

 

3.2.1. Instal·lació de ventilació 

3.2.1.1.  Descripció 

MCPEIX: Es disposarà conductes circulars vistos per dintre del volum 

dels serveis sota les bovedes existents, en xapa d’acer galvanitzat i es 

disposaran reixes preparades per encastar en els conductes circulars. 

S’haurà de perforar cada  boveda per poder baixar conductes des de 

l’altell on es disposarà els ventiladors d’extracció. 

MCFIH: Es disposarà tota la xarxa de conductes de xapa d’acer 

galvanitzat per sobre del sostre trepitjable nou a instal·lar i es faran 

perforacions per encastar les reixes, que quedaran enrrasades amb el 

sostre. Les reixes disposaran de plénum que quedarà vist a l’altell. 

En les dos tipologies de banys MCPEIX i MCFIH es disposaran reixes de 

pas d’aire per porta d’accés, per afavorir la ventilació d’extracció, ja que 

si no entra aire es impossible garantir amb extracció només, la 

renovació necessària.  

 

3.2.1.2. Paràmetres de càlcul 

Els conducte s’han calculat per no sobrepassar una pèrdua de càrrega 

per metro lineal de com a màxim 1 Pa/m, i on les velocitats no superin 

els 6 m/s.  

3.2.2. Instal·lació de fontaneria 

Es disposa xarxa d’aigua freda i aigua calenta per a les piques rentamans 
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a connectar als ramals principals existents als edificis. 

Donat que no s’ha pogut plantejar tècnicament ni econòmicament una 

xarxa de fluxors independent, o disposar dipòsits de compensació, es 

disposen anells de DN50 dintre dels serveis, per intentar evitar que 

l’activació de varis fluxors pugui despresuritzar la resta de xarxa, la qual 

també alimenta la resta de sanitaris com piques i urinaris que hi ha 

dintre del mateix servei higiènic. 

Per l’aigua calenta s’han previst uns acumuladors elèctrics amb 

resistències de 100 litres per cada servei diferenciat per homes i dones 

per intentar garantir un temps de recuperació donat que l’escalfament 

de l’aigua no es instantani. A la sortida dels dos acumuladors es 

disposarà una interconnexió entre ells de forma que es puguin creuar la 

disposició de ACS si un d’ells falla., aquest bypass disposarà de vàlvules 

de tall, de forma que qualsevol dels dos acumuladors pugui servir a 

servei de home i/o dones. 

3.2.2.1. Paràmetres de càlcul: 

La xarxa s’ha calculat per obtenir amb un cabal estimat velocitats 
compreses entre 0,5 m/s i 2 m/s amb pèrdues de pressió per metre 
lineal no superiors a 250 Pa/m 

 

3.3. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

3.3.1. Descripció general 

La instal·lació elèctrica tindrà el seu origen en el quadre general del 
pavelló corresponent. Des de aquest s’alimentarà el quadre específic per 
alimentació de les instal·lacions d’enllumenat i força de cada bany. Per 
tant al quadre general del pavelló s’haurà de preveure la instal·lació de 
la protecció de la línia d’alimentació al quadre del bany. 

La línea d’interconnexió entre el quadre general i el quadre del bany 
s’instal·larà per safata existent. 

3.3.2. Quadres secundaris de banys 

El quadre de banys s’instal·larà en una dependència propera als 
mateixos.  Com a norma general, des del quadre de banys s’alimentaran 
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les instal·lacions d’enllumenat i força de tots els banys del pavelló, 
dones, homes i adaptat, a excepció del bany adaptat del pavelló G del 
mercat de la fruita i el del mercat del peix que s’alimentaran des de els 
circuits d’enllumenat i força existents mes propers. 

Les línies d’alimentació als banys adaptats que es troben en una planta 
diferent, s’instal·laran sobre les safates existents en l’edificació. 

Es preveu la instal·lació dels següents quadres de banys: 

MCFIH 

o Quadre pavelló A. Alimenta banys de dones, homes i adaptat del 
seu pavelló. 

o Quadre pavelló B. Alimenta banys de dones, homes i adaptat del 
seu pavelló. 

o Quadre pavelló C. Alimenta banys de dones, homes i adaptat del 
seu pavelló. 

o Quadre pavelló D. Alimenta banys de dones, homes i adaptat del 
seu pavelló. 

o Quadre pavelló E. Alimenta banys de dones, homes i adaptat del 
seu pavelló. 

o Quadre pavelló F. Alimenta banys de dones, homes i adaptat del 
seu pavelló. 

o Quadre pavelló G. Alimenta banys de dones i homes del seu 
pavelló. 

MCPEIX 

o Quadre Pont 1. Alimenta banys de dones i homes del seu pavelló. 

o Quadre Pont 2. Alimenta banys de dones i homes del seu pavelló. 

o Quadre Pont 3. Alimenta banys de dones i homes del seu pavelló. 

3.3.3. Enllumenat 

Els equips d’enllumenat com a norma general s’alimentaran des del 
quadre secundari de banys del seu pavelló, a excepció dels especificats 
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anteriorment, que ho faran des de el circuit d’enllumenat mes proper 
existent. 

Equips d’enllumenat 

Downlight amb làmpada fluorescent compacta TC-TE encastat en fals 
sostre trepitjable. Es preveurà un suport especial per instal·lar-ho en 
aquest tipus de sostre (MCFIH). 

Downlight amb làmpada fluorescent compacta TC-TE encastat en fals 
sostre normal (banys adaptats). 

Aplic amb làmpada fluorescent T5 en instal·lació de superficie (MCPEIX). 

Equip autònom d’emergència amb làmpada LED.    

Instal·lació 

Les línies d’alimentació estaran formades per conductors de Cu lliures 
d’al·lògens. Les d’alimentació a quadres secundaris i les principals de 
alimentació a banys, seran del tipus RZ1-K-0,6/1kV instal·lades sobre 
safates porta cables existents en el cas dels banys adaptats i sota tub de 
plàstic rígid o corrugat sense al·lògens de diàmetre adequat per la resta 
de banys. Les derivacions als equips d’enllumenat seran del tipus 
H07Z1-K de 750 V instal·lats sota tub de plàstic rígid o corrugat sense 
al·lògens de diàmetre adequat. 

L’encesa de cada bany es realitzarà mitjançant detectors de presencia 
generals per bany. 

Es preveurà un circuit d’enllumenat general i un circuit d’emergència per 
conjunt de banys. 

Totes les derivacions i connexions es realitzaran dintre de caixes de 
derivació. 

3.3.4. Força Motriu 

Els equips de força com a norma general s’alimentarà des del quadre 
secundari de banys del seu pavelló, a excepció dels especificats 
anteriorment, que ho faran des de els circuits de força mes propers 
existent. 

Es preveu la alimentació del següent equipament pe bany: 
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o Eixugadors de mans. 

o Termos  elèctrics. 

o Ventilador d’extracció. 

o Pressa de corrent en sala tècnica. 

Instal·lació 

Les línies d’alimentació estaran formades per conductors de Cu lliures 
d’al·lògens. Les d’alimentació a quadres secundaris i les principals de 
alimentació a banys, seran del tipus RZ1-K-0,6/1kV instal·lades sobre 
safates porta cables existents en el cas dels banys adaptats i sota tub de 
plàstic rígid o corrugat sense al·lògens de diàmetre adequat per la resta 
de banys. Les derivacions als equips d’enllumenat seran del tipus 
H07Z1-K de 750 V instal·lats sota tub de plàstic rígid o corrugat sense 
al·lògens de diàmetre adequat. 

El ventilador d’extracció es connectarà al circuit d’enllumenat del bany, 
abans del detector de presencia. 

Totes les derivacions i connexions es realitzaran dintre de caixes de 
derivació. 

3.3.5. Xarxa de Terres 

Totes les masses i canalitzacions metàl·liques estaran connectades al 
circuit de protecció de terra. Entre altres elements, haurien d'estar 
connectats a terra: 

o Quadres elèctrics. 

o Safates  elèctriques. 

o Lluminàries. 

o Canonades metàl·liques de fontaneria. 

o Equips elèctrics (eixugamans, termos, ventiladors, etc). 
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3.3.6. Esquemes elèctrics i càlculs 

 

 

  



3321 A 

1677 A 

P
R

O
T

.

Reg.de N TN 

400 V 

I Total

I instalada

22,00 A 

21,70 A 

Designación

Nb Consumo
Alimentación
Jdb Ag_ar
Tipo
Longitud Alma
L.Máx prot.
dU Total

Neutro
PE/PEN

Ik3 Max Ik2  mín
Ik1  mín ID
Selectividad

Calibre IrTh/IN

IrMg/IN

Ir DDR.
Tempo.DDR.

QT1.BANYS PROT. BANYS E1.1 A1.1 A.EIXUG. A.EIXUG. F1.1 F1.2 F1.3

QT1.BANYS PROT. BANYS A1.1 A.EIXUG. F1.1 F1.2

Quadre Tipus 1  
Banys Pavellons  
A-B-C-D-E-F  
MCFiH

PR-CS-ASEOS ENLLUMENAT  
D'EMERGENCIA

ENLLUMENAT  
BANYS P.BAIXA I  
P.ALTELL

Alimentació a  
Eixugamans

EIXUGAMANS  
ADAPTAT PB

EIXUGAMANS P.  
ALTELL 1

TERMO 
ELÈCTRIC

1 1 1 1 1 0 1 1 1 12kW 16A 0,5kW 6kW 2,1kW 4,2kW 4,8kW
Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal 

A.EIXUG. A.EIXUG.
RZ1-K (AS) (90°C) RZ1-K (AS) (90°C) RZ1-K (AS) (90°C) RZ1-K (AS) (90°C) RZ1-K (AS) (90°C)
15 m 0 m 0 m 40 m 0 m 40 m 15 m 5 m Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre 
16 m (DU) 215 m (CC) 97 m (DU) 41 m (DU) 22 m (DU) 28 m (DU)
1,92 % 1,92 % 2,36 % 1,92 % 4,92 % 3,32 % 2,45 % 
3X(1x4) 3G1.5 3G4 3G2,5 3G4 3G4
1x4
1x4
21,70 A 16,00 A 2,35 A 32,50 A 10,70 A 18,20 A 24,50 A 26,28 A 11,46 A 23,77 A 31,86 A 31,86 A 
3321 A 3321 A      2049 A 2049 A      
1191 A 1191 A 346 A 1191 A 242 A 622 A 913 A  A  A  A  A  A  A  A 

Nula I<0,21kA Nula Nula Nula

INS63 iDPN N C60N Corte C60N C60N C60N

63 A 16 A 10 A 16 A 20 A 25 A 
0 A 160 A 100 A 0 A 160 A 200 A 250 A 

  300 mA 300 mA   10 mA 
0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 

Tempo

C
IR

C
U

IT
O

E
N

L
A

C
E

A

RED

MERCABARNA

3 04  0 01 0
06/05/2016

Unif. Mantenimento 10 cir  
QT1.BANYS

MILLORA SERVEIS HIGIÈNICS  
PÚBLICS

A
FolioPROYECTO:

DOC:
Ind. MODIFICACIONES

Fecha : Norma :

Revisión

Tensión

Ik3 máx

dU máx

Localizador
Localiz Receptor

Cable

Separado

IB Iz

Tipo

IrMg máx.
Cont. Ind.

1,92 % 
Normal Socorro

Ik1 máx

REBT02-04

123 123 2 1 1 1 3Reparto de Fases

Vigi C60 Vigi C60

Prot Base Prot Base Dif.300mA Dif.300mA Prot Base Prot Base Dif.10mA 

1 

2 

31 2 / 2 31 31 31 31Modo Instal.

Certificado BS 15L-601 RGIE

QT1.BANYS

DISTRIBUCIÓN

Ag_arriba

Localizador

Quadre Tipus 1 Banys Pavellons  
A-B-C-D-E-F MCFiH

Designación

QT1.BANYS

63 AA 0 M

 4P

63 A

TN

400 V

QT1.BANYS

C  4P3D

16 A

C  2P2D

EMERGENCIA

C  2P2D
10 A

300 mA
C  2P2D

16 A

C  2P2D

20 A

C  2P2D
25 A

10 mA

QT1.BANYS

A
rc

h
iv

o
 :
 M

C
F

iH
-M

C
P

E
IX

_
A

S
E

O
S

.a
fr
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3321 A 

1677 A 

P
R

O
T

.

Reg.de N TN 

400 V 

I Total

I instalada

24,08 A 

21,70 A 

Designación

Nb Consumo
Alimentación
Jdb Ag_ar
Tipo
Longitud Alma
L.Máx prot.
dU Total

Neutro
PE/PEN

Ik3 Max Ik2  mín
Ik1  mín ID
Selectividad

Calibre IrTh/IN

IrMg/IN

Ir DDR.
Tempo.DDR.

QT2.BANYS PROT. BANYS_ E2.1 A2.1 F2.1 F2.2

QT2.BANYS PROT. BANYS_ A2.1 F2.1 F2.2

Q.Tipus 2 Banys  
Pav.G MCFiH i  
Pont 1, 2, 3  
MCPEIX

PR-CS-ASEOS ENLLUMENAT  
D'EMERGENCIA

ENLLUMENAT  
BANYS

EIXUGAMANS  
BANYS

TERMO 
ELÈCTRIC

1 1 1 1 1 1 12kW 16A 0,5kW 4,2kW 4,8kW
Normal Normal Normal Normal Normal 

RZ1-K (AS) (90°C) RZ1-K (AS) (90°C) RZ1-K (AS) (90°C) RZ1-K (AS) (90°C)
15 m 0 m 0 m 20 m 15 m 5 m Cobre Cobre Cobre Cobre 
16 m (DU) 228 m (DU) 97 m (DU) 20 m (DU) 28 m (DU)
1,92 % 1,92 % 2,14 % 4,16 % 2,45 % 
3X(1x4) 3G1.5 3G4 3G2,5 3G4
1x4
1x4
21,70 A 16,00 A 2,35 A 18,20 A 24,50 A 26,28 A 11,46 A 23,11 A 31,86 A 
3321 A 3321 A    2049 A 2049 A    
1191 A 1191 A 536 A 483 A 913 A  A  A  A  A  A 

Nula I<0,21kA Nula Nula

INF.32 10x38 iDPN N C60N C60N C60N

32 A 16 A 10 A 20 A 25 A 
0 A 160 A 100 A 200 A 250 A 

  300 mA 300 mA 10 mA 
0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 

Tempo

C
IR

C
U

IT
O

E
N

L
A

C
E

RED

MERCABARNA

3 04  0 01 0
06/05/2016

Unif. Mantenimento 10 cir  
QT2.BANYS

MILLORA SERVEIS HIGIÈNICS  
PÚBLICS

A
FolioPROYECTO:

DOC:
Ind. MODIFICACIONES

Fecha : Norma :

Revisión

Tensión

Ik3 máx

dU máx

Localizador
Localiz Receptor

Cable

Separado

IB Iz

Tipo

IrMg máx.
Cont. Ind.

1,92 % 
Normal Socorro

Ik1 máx

REBT02-04

123 123 3 1 2Reparto de Fases

Vigi C60 Vigi C60

Prot Base Prot Base Dif.300mA Dif.300mA Dif.10mA 

2 

2 

31 2 / 2 31 31Modo Instal.

Certificado BS 15L-601 RGIE

QT2.BANYS

DISTRIBUCIÓN

Ag_arriba

Localizador

Q.Tipus 2 Banys Pav.G MCFiH i  
Pont 1, 2, 3 MCPEIX

Designación

QT2.BANYS

32 AA 0 M

 4P

32 A

TN

400 V

QT2.BANYS

C  4P3D

16 A

C  2P2D

EMERGENCIA

C  2P2D
10 A

300 mA

C  2P2D
20 A

300 mA

C  2P2D
25 A

10 mA

QT2.BANYS

A
rc

h
iv
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 :
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dU%_TDA QT1.BANYS

Ag arriba Localizador Contenido Longitud Tipo de cable Cable Neutro PE o PEN IB IZ dU Total

QT1.BANYS PROT. BANYS 3F+N+PE 0 m 16,00 A 1,92 %

QT1.BANYS A1.1 F+N+PE 40 m RZ1-K (AS) (90°C) 3G4 2,35 A 11,46 A 2,36 %

QT1.BANYS A.EIXUG. F+N+PE 32,50 A 1,92 %

QT1.BANYS F1.1 F+N+PE 40 m RZ1-K (AS) (90°C) 3G2,5 10,70 A 23,77 A 4,92 %

QT1.BANYS F1.2 F+N+PE 15 m RZ1-K (AS) (90°C) 3G4 18,20 A 31,86 A 3,32 %

QT1.BANYS F1.3 F+N+PE 5 m RZ1-K (AS) (90°C) 3G4 24,50 A 31,86 A 2,45 %

QT2.BANYS PROT. BANYS_ 3F+N+PE 0 m 16,00 A 1,92 %

QT2.BANYS A2.1 F+N+PE 20 m RZ1-K (AS) (90°C) 3G4 2,35 A 11,46 A 2,14 %

QT2.BANYS F2.1 F+N+PE 15 m RZ1-K (AS) (90°C) 3G2,5 18,20 A 23,11 A 4,16 %

QT2.BANYS F2.2 F+N+PE 5 m RZ1-K (AS) (90°C) 3G4 24,50 A 31,86 A 2,45 %



dU%_TDA QT1.BANYS

Ag arriba Localizador Contenido Longitud Tipo de cable Cable Neutro PE o PEN IB IZ dU Total

QT1.BANYS PROT. BANYS 3F+N+PE 0 m 16,00 A 1,92 %

QT1.BANYS A1.1 F+N+PE 40 m RZ1-K (AS) (90°C) 3G4 2,35 A 11,46 A 2,36 %

QT1.BANYS A.EIXUG. F+N+PE 32,50 A 1,92 %

QT1.BANYS F1.1 F+N+PE 40 m RZ1-K (AS) (90°C) 3G2,5 10,70 A 23,77 A 4,92 %

QT1.BANYS F1.2 F+N+PE 15 m RZ1-K (AS) (90°C) 3G4 18,20 A 31,86 A 3,32 %

QT1.BANYS F1.3 F+N+PE 5 m RZ1-K (AS) (90°C) 3G4 24,50 A 31,86 A 2,45 %

QT2.BANYS PROT. BANYS_ 3F+N+PE 0 m 16,00 A 1,92 %

QT2.BANYS A2.1 F+N+PE 20 m RZ1-K (AS) (90°C) 3G4 2,35 A 11,46 A 2,14 %

QT2.BANYS F2.1 F+N+PE 15 m RZ1-K (AS) (90°C) 3G2,5 18,20 A 23,11 A 4,16 %

QT2.BANYS F2.2 F+N+PE 5 m RZ1-K (AS) (90°C) 3G4 24,50 A 31,86 A 2,45 %



Icc_TDA QT1.BANYS

Ag arriba Localizador Ik máx Abajo Ik máx Arriba Ik1 Mín Estr Ik1 Máx Estr Ik2 Mín Estr Ik2/3 Máx Estr L máx prot. Icu

QT1.BANYS PROT. BANYS 3,3 kA 3,3 kA 1191 A 1677 A 2049 A 3321 A 215 m (CC) 10 kA

QT1.BANYS A1.1 0,5 kA 1,7 kA 346 A 488 A 97 m (DU) 20 kA

QT1.BANYS A.EIXUG. 1,7 kA 1,7 kA 1191 A 1677 A

QT1.BANYS F1.1 0,3 kA 1,7 kA 242 A 343 A 41 m (DU) 20 kA

QT1.BANYS F1.2 0,9 kA 1,7 kA 622 A 878 A 22 m (DU) 20 kA

QT1.BANYS F1.3 1,3 kA 1,7 kA 913 A 1287 A 28 m (DU) 20 kA

QT2.BANYS PROT. BANYS_ 3,3 kA 3,3 kA 1191 A 1677 A 2049 A 3321 A 228 m (DU) 10 kA

QT2.BANYS A2.1 0,8 kA 1,7 kA 536 A 757 A 97 m (DU) 20 kA

QT2.BANYS F2.1 0,7 kA 1,7 kA 483 A 682 A 20 m (DU) 20 kA

QT2.BANYS F2.2 1,3 kA 1,7 kA 913 A 1287 A 28 m (DU) 20 kA



kW_TDA QT1.BANYS

Ag arriba Designación Nº receptores Consumo K Util. Cos Fi IB Tipo protección Calibre

QT1.BANYS PR-CS-ASEOS 1 16A 1 0,8 16,00 A Int. Aut. Modular C 16 A

QT1.BANYS ENLLUMENAT BANYS P.BAIXA I P.ALTELL 1 0,5kW 1 0,92 2,35 A Int. Aut. Modular C 10 A

QT1.BANYS Alimentació a Eixugamans 1 6kW 1 0,8 32,50 A Corte

QT1.BANYS EIXUGAMANS ADAPTAT PB 1 2,1kW 0,3 0,85 10,70 A Int. Aut. Modular C 16 A

QT1.BANYS EIXUGAMANS P. ALTELL 1 1 4,2kW 0,3 1 18,20 A Int. Aut. Modular C 20 A

QT1.BANYS TERMO ELÈCTRIC 1 4,8kW 1 0,85 24,50 A Int. Aut. Modular C 25 A

QT2.BANYS PR-CS-ASEOS 1 16A 1 0,8 16,00 A Int. Aut. Modular C 16 A

QT2.BANYS ENLLUMENAT BANYS 1 0,5kW 1 0,92 2,35 A Int. Aut. Modular C 10 A

QT2.BANYS EIXUGAMANS BANYS 1 4,2kW 1 1 18,20 A Int. Aut. Modular C 20 A

QT2.BANYS TERMO ELÈCTRIC 1 4,8kW 1 0,85 24,50 A Int. Aut. Modular C 25 A
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4. COMPLIMENT DEL CTE 

Donat que es tracta d’un projecte de millora d’una part relativament 
petita dels edificis, sense intervenció a l’estructura ni a l’envolvent 
exterior,  no són d’aplicació els següents Documents Bàsics: 

- DB-HE: Estalvi d’energia 

- DB-HR: Protecció al soroll 

- DB-SE: Seguretat estructural 

- DB-SI: Seguretat en cas de incendi 

Pel que fa a la resta de Documents Bàsics, HS i SUA, la seva aplicació es 
farà amb els següents criteris generals: 

- Obres de reforma en els quals es manté l'ús, aquests DB cal 

aplicar-los als elements de l'edifici modificats per la reforma, sempre 

que implicque una major adaptació a les condicions d’aquests DB.  

- En qualsevol cas, les obres de reforma no poden soscavar les 

condicions  preexistents, quan aquestes són menys estrictes que les 

esmentades en aquests DB. 
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4.1. DB- HS: SALUBRIDAD 

4.1.1. HS-1 – Protección frente la a la humedad 
 

No és d’aplicació. 

4.1.2. HS-2 – Recogida y evacuación de residuos 
 

No és d’aplicació. 

4.1.3. HS-3 – Calidad del aire interior 
 

No és d’aplicació. 

4.1.4. HS-4 Suministro de agua 

El edificio dispondrá de medios adecuados para suministrar al 
equipamiento higiénico de agua apta para el consumo de forma 
sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin 
alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e 
impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, 
incorporando medios que permitan el ahorro y el control del caudal 
del agua. 

Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de 
acumulación y los puntos terminales de utilización tendrán unas 
características tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos 

En el proyecto de instalaciones mecánicas se desarrollaran y 
dimensionaran las instalaciones de suministro de agua. 

4.1.5. HS-5 Evacuación de aguas residuales 

4.1.5.1. Subsistema de ventilación primaria 

Se considera suficiente como único sistema de ventilación en edificios 
con menos de 7 plantas, o con menos de 11 si la bajante está 
sobredimensionada, y los ramales de desagües tienen menos de 5 m. 

4.1.5.2. Subsistema de ventilación con válvulas de aireación 

Debe utilizarse cuando por criterios de diseño se decida combinar los 
elementos de los demás sistemas de ventilación con el fin de no salir al 
de la cubierta y ahorrar el espacio ocupado por los elementos del 
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sistema de ventilación secundaria. Debe instalarse una única válvula en 
edificios de 5 plantas o menos y una cada 4 plantas en los de mayor 
altura. En ramales de cierta entidad es recomendable instalar válvulas 
secundarias, pudiendo utilizarse sifones individuales combinados. 

4.1.5.3. Red evacuación aguas residuales 

 Dimensionado de acuerdo a parámetros y reglas de cálculo de  

• DB-HS5 Evacuación aguas residuales 
• UNE-EN 12056-2 Sistemas de desagüe por gravedad en el interior 

del edificio. Parte 2: Canalizaciones de aguas residuales de los 
apartaos sanitarios, diseño y calculo. 
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4.2. DB-SUA: SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

4.2.1. SUA 1 - Seguridad frente al riesgo de caída 
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 (Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003) Clase 
  NORMA PROYECTO 
    

Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 - 

Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras 2 - 

Zonas interiores húmedas (entrada al edificio, terrazas cubiertas, vestuarios, aseos, etc.) 
con pendiente < 6% 

2 2 

Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente ≥ 6% y 
escaleras 

3 3 

Zonas exteriores. Piscinas . Duchas 3 - 
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  NORMA PROYECTO 
    

El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas 
como consecuencia de traspiés o de tropiezos 

Juntas ≤ 4 
mm 

Juntas ≤ 
4 mm 

Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm ≤ 25 % ≤ 25 % 
Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø ≤ 15 mm - 
Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación ≥ 800 mm - 
Nº de escalones mínimo en zonas de circulación 
Excepto en los casos siguientes: 
• En zonas de uso restringido 

• En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda. 

• En los accesos y salidas de los edificios 
• En el acceso a un estrado o escenario 

3 No 
existen 

 Nº de escalones en itinerarios accesibles Ninguno Ninguno 
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4.2.2. SUA 2 - Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 
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 con elementos fijos  NORMA PROYECTO  NORMA PROYECTO 
        

 Altura libre de paso en 
zonas de circulación 

uso 
restringido  

≥ 2.100 mm -  resto de zonas  ≥ 2.200 mm 2.400 mm 

 Altura libre en umbrales de puertas ≥ 2.000 mm 2.050 mm 

 Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de 
circulación 

≥ 2.200 mm 2.200 mm 

 Vuelo de los elementos en las zonas de circulación con respecto a las paredes en la zona 
comprendida entre 1.000 y 2.200 mm medidos a partir del suelo 

≤ 150 mm - 

 
Restricción de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000 mm disponiendo de 
elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos y permitan su detección por los bastones de 
personas con discapacidad visual. 

Elementos fijos 

   

 con elementos practicables  

 Disposición de puertas laterales a vías de circulación en pasillo a < 2,50 m (zonas de uso general) 
El barrido de la hoja no 

invade el pasillo 

 
En puertas de vaivén se dispondrá de uno o varios paneles que permitan percibir la aproximación de 
las personas entre 0,70 m y 1,50 m mínimo 

- 

   

 

  
   
 con elementos frágiles  

 Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto con barrera de protección SU1, apartado 3.2 
   

 Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera de protección Norma: (UNE EN 12600:2003) 

 

 

 
 

- 

   

 duchas y bañeras:  
 partes vidriadas de puertas y cerramientos - 
   

 Áreas con riesgo de impacto  

 

 
   

 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles  
 Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio  que no dispongan de elementos que permitan identificarlas 
   NORMA PROYECTO 

 Señalización visualmente contrastada 

altura 
inferior: 

850mm<h<1100mm - 

altura 
superior: 

1500mm<h<1700mm - 

 travesaño situado a la altura inferior - 

 montantes separados a ≥ 600 mm - 
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4.2.3. SUA 3 - Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos 
 

 

4.2.4. SUA 4 - Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 

inadecuada 
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 Riesgo de aprisionamiento  
   

 en general:  

Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior 
Disponen de desbloqueo 

desde el exterior 

(Excepto baños y aseos de viviendas) Iluminación permantente 

  NORMA PROYECTO 

Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 140 N 125 N 
   

 Itinerarios accesibles:   
En zonas de uso público, aseos accesibles y cabinas vestuarios con dispositivo de llamada 
de asistencia perceptible desde un punto de control o desde un paso frecuente de 
personas. 

-- 

  NORMA PROYECTO 

Fuerza de apertura en itinerarios accesibles ≤ 25 N 25 N 

 Puertas resistentes al fuego en itinerarios accesibles 65 N - 
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 Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo) 
   

  NORMA PROYECTO 

 Zona Iluminancia mínima [lux] 
      

 Exterior Min. 20 -  

 Interior Min. 100 > 1 0 0  

 Aparcamientos interiores Min. 50 
-- 

      

 factor de uniformidad media fu ≥ 40% 40% 
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4.2.5. SUA 5 - Seguridad frente al riesgo causado por situación de alta 

ocuapción  
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 Dotación  
 Contarán con alumbrado de emergencia:  
  Recorridos de evacuación 
  aparcamientos con S > 100 m2 
  locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios 
  Los aseos generales de planta en edificios de uso público 
  locales de riesgo especial 
  lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de instalación de alumbrado 
  las señales de seguridad 
  los itinerarios accesibles 
   

 Condiciones de las luminarias NORMA PROYECTO 

 altura de colocación h ≥ 2 m H= 2,20m 
   
   

 Características de la instalación  
  Será fija  
  Dispondrá de fuente propia de energía  

  
Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de 
alumbrado normal  

 

  
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar como mínimo, 
al cabo de 5s, el 50% del nivel de iluminación requerido y el 100% a los 60s. 

 

   

 Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo) NORMA PROY 

  
Vías de evacuación de anchura ≤ 2m 

Iluminancia eje central  ≥ 1 lux 1 lux 

  Iluminancia de la banda central  ≥0,5 lux 0,5 luxes 

  Vías de evacuación de anchura > 2m 
Pueden ser tratadas como varias bandas de 
anchura ≤ 2m 

- 
 

     

  a lo largo de la línea central relación entre iluminancia máx. y mín ≤ 40:1 40:1 

  
puntos donde estén ubicados 
 

- equipos de seguridad 
- instalaciones de protección contra 

incendios 
- cuadros de distribución del alumbrado 

Iluminancia 
≥ 5 luxes 

5 luxes 

  Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra) Ra ≥ 40 Ra= 40 
    

 Iluminación de las señales de seguridad  
   NORMA PROY 

  luminancia de cualquier área de color de seguridad ≥ 2 cd/m2 2 cd/m2 

  relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco de seguridad ≤ 10:1 10:1 

  relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10 
≥ 5:1 y  
≤ 15:1 

10:1 

  
Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación 

≥ 50% → 5 s 5 s 

  100% → 60 s 60 s 
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  Ámbito de aplicación  
   

Las condiciones establecidas en esta Sección son de aplicación a los graderíos de estadios, 
pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. 
previstos para más de 3000 espectadores de pie. 
En todo lo relativo a las condiciones de evacuación les es también de aplicación la Sección 
SI 3 del Documento Básico DB-SI 

No es de aplicación a este 
proyecto 
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4.2.6. SUA 6 - Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
 

No és d’aplicació. 

4.2.7. SUA 7 - Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 

movimiento 
 

No és d’aplicació. 

4.2.8. SUA 8 - Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
 

No és d’aplicació. 

4.2.9. SUA 9 – Accesibilidad 
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 NORMA PROYECTO 

 

 Servicios higiénicos accesibles   

 
Si existen aseos 

Un aseo accesible por cada 10 
uds. o fracción de inodoros 

Uno por pabellón 

 

Si existen vestuarios 

En cada vestuario, una cabina 
de vestuario accesible, un aseo 
accesible y una ducha accesible 
por cada 10 unidades o fracción 

de los instalados. 

- 

 Mecanismos   

 
 Excepto en el interior de las viviendas y en las 

zonas de ocupación nula 
Mecanismos accesibles CUMPLE 
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Servicios higiénicos accesibles 

Los servicios higiénicos accesibles, tales como aseos accesibles o vestuarios con elementos accesibles, son los 
que cumplen las condiciones que se establecen a continuación: 

Aseo Accesible: 

 - Está comunicado con un itinerario accesible 

- Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos 

- Puertas que cumplen las condiciones del itinerario accesible. Son abatibles 
hacia el exterior o correderas 

- Dispone de barras de apoyo, mecanismos y accesorios diferenciados 
cromáticamente del entorno. 

Aparatos sanitarios accesibles 

Lavabo  

 - Espacio libre inferior mínimo de 70 (altura) x 50 (profundidad) cm. Sin pedestal 

 - Altura de la cara superior ≤ 85 cm 

Inodoro 

 - Espacio de transferencia lateral de anchura ≥ 80 cm y ≥ 75 cm de fondo hasta el 
borde frontal del inodoro. En uso públi- co, espacio de transferencia a ambos lados 

- Altura del asiento entre 45 – 50 cm 

Barras de apoyo 

- Fáciles de asir, sección circular de diámetro 30-40 mm. Separadas del paramento 
45-55 mm 

- Fijación y soporte soportan una fuerza de 1 kN en cualquier dirección 
- Barras horizontales: 

Se sitúan a una altura entre 70-75 cm 
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Dotación   

   
- 
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De longitud ≥ 70 cm 

Son abatibles las del lado de la transferencia 

En inodoros 

- Una barra horizontal a cada lado, separadas entre sí 65 – 70 cm 

Mecanismos y accesorios 

- Mecanismos de descarga a presión o palanca, con pulsadores de gran superficie 

- Grifería automática dotada de un sistema de detección de presencia o manual de 
tipo monomando con palanca alargada de tipo gerontológico. Alcance horizontal 
desde asiento ≤ 60 cm 

- Espejo, altura del borde inferior del espejo ≤ 0,90 m, o es orientable hasta al 
menos 10º sobre la vertical 

- Altura de uso de mecanismos y accesorios entre  0,70 – 1,20 m 

  



 

DSIG_25.0_0.CC.00.1_Memoria PC Serveis Higiènics 33 de 245  

  

5. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

Amb caràcter general, s’hauran de considerar les Premisses exposades al 
apartat de Memòria Descriptiva alhora de planificar i desenvolupar les 
actuacions d’aquest projecte, donat les seves implicacions tècniques. 

A continuació s’especifiquen les condicions tècniques de les unitats 
d’obra de:  

- Obra civil 

- Instal·lacions mecàniques (fontaneria i ventilació) 

- Instal·lacions elèctriques  

 

5.1. OBRA CIVIL 

5.1.1. DESMUNTATGES I ENDERROCS 

K211 - DEMOLICIÓ DE PETITES EDIFICACIONS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'edificacions amb estructura d'obra de fàbrica, de perfils d'acer o d'estructura de formigó 
armat, amb càrrega mecànica i manual de runa sobre camió. 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició per fases de l'edifici, amb els estintolaments provisionals que calguin 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció 
dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a 
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els 
treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
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- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els 
elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 
Les parts que estiguin en contacte amb elements que no s'hagin de demolir, s'han d'enderrocar abans 
element a element, deixant aïllat el troç que ha de demolir la màquina. 
Els plans inclinats que puguin lliscar damunt la màquina, han d'enderrocar-se abans. 
No s'ha d'empènyer contra elements sense demolir, d'acer o de formigó armat. 
S'ha d'empènyer en el quart superior de l'alçària dels elements verticals. 
No s'admet l'enderroc per empenta en edificacions d'alçària superior a 3,5 m. 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin 
càrregues. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens 
o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne 
l'esfondrament. 
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre 
l'estructura per acumulació de material. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de les feines, 
l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de ser aprovat per 
l'autoritat de treball. 
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats abans de 
començar les operacions de demolició. 
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i col·lectives 
establertes a l'Ordre de 31 d'octubre de 1984. 
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar eines de tall 
lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE 88411. 
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament delimitades i 
senyalitzades. 
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat 
possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a l'ambient. 
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum aparent, realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils trets abans de 
començar l'enderroc i els trets al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. 
En aquest criteri d'amidament no es consideren inclosos els fonaments de l'edifici ni els elements 
soterrats, ni les soleres, ja que son elements que s'enderroquen durant l'execució de l'obra nova, ni cap 
tipus de gestió ni transport de residus, així com tampoc cap tipus d'enderroc d'elements especials o 
amb residus especials. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de 
amianto. 
Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias del Reglamento sobre 
trabajos con riesgo de amianto. 
Orden de 26 de julio de 1993 por la que se modifican los artículos 2, 3 y 13 de la orden de 31 de 
octubre de 1984 por la que se aprueba el reglamento sobre trabajos con amianto y el artículo 2 de la 
Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias al citado Reglamento 
*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
*UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.  
 
 
K216 - DESMUNTATGES I ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc de parets interiors, de tancament i envans, amb mitjans manuals i càrrega manual i mecànica 
sobre camió o contenidor. 
 
S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició: 
- Paret d'obra de fàbrica de ceràmica 
- Envans i paredons d'obra de ceràmica 
- Plaques de formigó prefabricades de 24 cm de gruix 
- Envans de vidre emmotllat 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
 
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors: 
Valorar de 0 a 3 els següents aspectes: 
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- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
- Dificultat d'accès de l'element a tractar 
Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri: 
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix 
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà 
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'edifici ha de quedar tancat per una tanca d'alçària superior a 2 m, situada a una distancia superior a 
1,5 m de l'edifici i de la bastida i convenientment senyalitzada. 
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que sobresurti 
de la façana una distancia de 2 m com a mínim. 
En el cas de que hi hagi materials combustibles es disposarà, com a mínim, d'un extintor manual 
contra incendis. 
Si durant l'enderroc es detecten esquerdes en les edificacions veïnes, s'han de col·locar testimonis per 
a observar els possibles efectes de l'enderroc i dur a terme l'apuntalament en cas necessari. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats amb la finalitat de facilitar la seva càrrega, 
en funció dels mitjans de que es disposi i de les condicions de transport. 
Un cop acabades les tasques d'enderroc, la base ha de quedar neta de restes de material. 
Al acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de quedar dretes i de les 
edificacions veïnes per a observar les lesions que hagin pogut sortir. 
Mentre es du a terme la consolidació definitiva es conservaran les contencions, els apuntalaments, les 
bastides i les tanques. 
Quan s'apreciï alguna anomalia en els elements col·locats o en el seu funcionament, es notificarà 
immediatament a la DF. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre 
l'estructura per acumulació de material. 
No es depositarà runa damunt de les bastides. 
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en 
edificacions i elements aliens a l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en 
bon estat. 
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que el vent, 
les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc. 
Es protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones que puguin ser afectades per l'aigua. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
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L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals. 
 
PARET DE 12 A 35 CM DE GRUIX: 
S'han de contrarestar i anul·lar les components horitzontals d'arcs i voltes. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament. 
Si les parets són de tancament, s'enderrocaran les que no són estructurals després d'haver enderrocat 
el sostre superior i abans d'enderrocar les bigues i pilars del nivell en el qual es treballa. 
Les agulles i els arcs de les obertures no es trauran fins haver alleugerit la càrrega que hi ha al seu 
damunt. 
Abans d'enderrocar els arcs, s'han d'equilibrar les empentes laterals i s'apuntalaran sense tallar els 
tirants fins el seu enderroc. 
En acabar la jornada, no es deixaran sense travar murs d'alçària superior a set vegades el seu gruix. 
 
ENVANS I PAREDONS: 
S'han d'enderrocar de dalt a baix, en cada planta, abans d'enderrocar el sostre superior. 
Si el sostre superior hagués cedit, no es trauran els envans sense apuntalar prèviament el sostre. 
 
PLAQUES DE FORMIGÓ PREFABRICADES: 
S'enderrocaran un nivell per sota del que s'està enderrocant, després de treure els vidres. 
Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no es debilitin els elements 
estructurals, disposant-se en aquest cas, proteccions provisionals en les obertures. 
Les plaques s'han de tallar en bandes paral·leles a l'armadura principal, de pes no més gran a l'admès 
per la grua. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I D'OBERTURES DE FINESTRES TAPIADES: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
ENDERROC PUNTUAL: 
Unitat mesurada segons especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  
 
 
K218 - DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o horitzontals, 
amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització. 
L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà 
transportat a un abocador. 
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El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser 
netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, 
croquitzada la seva posició original. 
 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d'estucat amb mitjans 
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de 
runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal·lacions existents al seu interior , amb mitjans manuals i 
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la seva reutilització i 
carrega de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada d'escopidor o coronament metàl·lic, ceràmic o de pedra amb mitjans manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor 
- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de runa sobre 
camió o contenidor 
- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valència sobre paraments, per a la seva posterior 
restauració i muntatge, amb mitjans manuals, d'una en una, protegint-les amb paper d'arròs, cola 
natural i paper de bombolles, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva reutilització i 
carrega de runa sobre camió o contenidor 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Enderrocs, repicat o arrencades: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.) 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
Desmuntatge: 
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 
- Desmuntatge per parts, i classificació del material 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador 
 
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors: 
Valorar de 0 a 3 els següents aspectes: 
- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
- Dificultat d'accès de l'element a tractar 
Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri: 
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix 
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà 
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt 
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ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció 
dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball. 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
DESMUNTATGE: 
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades 
del terra. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els 
elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin 
càrregues. 
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 
m. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne 
l'esfondrament. 
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre 
l'estructura per acumulació de material. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT: 
m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT. 
 
ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE 
PARAMENTS, SOSTRES O CELS RASOS: 
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m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. 
 
DESMUNTATGE DE REVESTIMENT PER PECES: 
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones   
 
 
K219 - DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOLERES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona 
afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes. 
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un 
abocador. 
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser 
netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, 
croquitzada la seva posició original. 
 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols 
- Material sintètic i capa d'anivellació 
- Terratzo i capa de sorra 
- Solera de formigó 
- Esglaó 
- Revestiment d'esglaó 
- Recrescut de morter de ciment 
- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra 
 
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors: 
Valorar de 0 a 3 els següents aspectes: 
- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
- Dificultat d'accès de l'element a tractar 
Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri: 
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix 
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà 
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Enderrocs o arrencades: 
- Preparació de la zona de treball 
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- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de runa sobre camió 
Desmuntatge: 
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 
- Desmuntatge per parts, i classificació del material 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades 
per la DF. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció 
dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a 
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
DESMUNTATGE: 
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades 
del terra. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig: ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els 
treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar 
els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la 
feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens 
o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
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En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i arrecerada. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES: 
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està col·locat, 
sense afectar la capa de compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o biguetes. 
No es dipositarà runa damunt de les bastides. 
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o 
d'edificacions i elements aliens a l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
 
ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, 
ARRENCADA DE RECRESCUT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
TALL DE PAVIMENT: 
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i 
acceptada expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
 
 
 K21A - DESMUNTATGES I ARRENCADES DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc d'elements de fusteria, amb càrrega manual sobre camió o contenidor. 
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S'han considerat els següents elements: 
- Arrencada de fulla i bastiment 
- Desmuntatge de persiana de llibret 
- Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de l'element arrencat 
- Aplec dels elements desmuntats 
- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
No s'ha de depositar runa sobre les bastides. 
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en 
edificacions i elements aliens a l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en 
bon estat. 
Si l'arrencada o desmuntatge solsament afecta a la fusteria i al bastiment, no s'ha de malmetre el forat 
d'obra de l'element que s'arrenca. 
Quan s'arrenqui la fusteria en plantes inferiors a la que s'està enderrocant, no s'afectarà l'estabilitat de 
l'element estructural on estigui situada, i es disposaran, en les obertures que donin al buit, proteccions 
provisionals. 
Durant l'arrencada d'elements de fusta, s'arrencaran o doblegaran les puntes i claus. 
Els vidres es desmuntaran sense trossejar-los per que no puguin produir talls o lesions. 
Si s'arrenquen o desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, l'edifici ha de 
quedar envoltat d'una tanca d'alçària >2 m, situada a una distància de l'edifici i de la bastida > 1,5 m i 
convenientment senyalitzada. 
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que sobresurti 
de la façana una distància >2 m. 
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que el vent, 
les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
 
DESMUNTATGE: 
Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reutilitzar. 
Si en el conjunt de peces a desmuntar hi haguéssin elements mòbils (finestrons, paravents, etc,), 
aquests s'han d'immobilitzar. 
Es disposarà d'una superfície ampla i arrecerada per a l'aplec del material a reutilitzar. 
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S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar amb eslingues suaus i 
fent-les descendir amb politges. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DESMUNTATGE PER UNITATS: 
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. 
 
DESMUNTATGE SUPERFICIAL: 
m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
K21D - DEMOLICIONS I ARRENCADES D'ELEMENTS D'EVACUACIÓ I VENTILACIÓ 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans manuals 
o mecànics. 
 
S'han considerat els elements següents: 
- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó 
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó 
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim 
- Baixant 
- Xemeneia d'obra ceràmica amb revestiment 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
- Neteja i aplec de les peces en el cas que aquestes siguin recuperades 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció 
dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a 
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
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L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que 
mantinguin el mateix nivell. 
Ha d'estar fora de servei. 
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens 
o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials a la rasa. 
No s'han d'acumular terres o runa a les vores de l'excavació, a una distància <= 60 cm. 
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de les feines, 
l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de ser aprovat per 
l'autoritat de treball. 
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats abans de 
començar les operacions de demolició. 
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i col·lectives 
establertes a l'Ordre de 31 d'octubre de 1984. 
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar eines de tall 
lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE 88411. 
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament delimitades i 
senyalitzades. 
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat 
possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a l'ambient. 
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ: 
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions de la DT. 
 
POU: 
m de fondària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
 
ENDERROC XEMENEIA OBRA CERÀMICA: 
m3 volum realment enderrocat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
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*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de 
amianto. 
Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias del Reglamento sobre 
trabajos con riesgo de amianto. 
Orden de 26 de julio de 1993 por la que se modifican los artículos 2, 3 y 13 de la orden de 31 de 
octubre de 1984 por la que se aprueba el reglamento sobre trabajos con amianto y el artículo 2 de la 
Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias al citado Reglamento 
*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
*UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 
 
 
K21J_02 - ARRENCADA D'APARELLS SANITARI 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova 
col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d'enllumenat. 
 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Arrencada de cisterna 
- Arrencada d'inodor 
- Arrencada de bidet 
- Arrencada de lavabo 
- Arrencada de plat de dutxa 
- Arrencada de banyera 
- Arrencada d'aigüera 
- Arrencada de safareig 
-Desmuntatge d'escalfador d'aigua 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Operacions de preparació 
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas 
- Desmuntatge o arrencada dels elements 
- Enderroc dels fonaments si es el cas 
- Neteja de la superfície de les restes de runa 
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de 
rebuig generats i condicionament de l'abocador 
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, descàrrega i 
classificació 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a 
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
La xarxa ha d'estar fora de servei. 
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar. 
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades. 
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc. 
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a 
aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar. 
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues, cistelles, 
etc.). 
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element 
elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients i evitar danys a les construccions pròximes. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït 
dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte. 
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que 
prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de seguiment 
mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat 
segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
K21J_03 - ARRENCADA D'INSTAL·LACIÓ DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova 
col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d'enllumenat. 
 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes. 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Operacions de preparació 
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas 
- Desmuntatge o arrencada dels elements 
- Enderroc dels fonaments si es el cas 
- Neteja de la superfície de les restes de runa 
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de 
rebuig generats i condicionament de l'abocador 
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, descàrrega i 
classificació 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a 
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
La xarxa ha d'estar fora de servei. 
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar. 
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades. 
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc. 
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a 
aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar. 
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues, cistelles, 
etc.). 
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element 
elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients i evitar danys a les construccions pròximes. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït 
dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte. 
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que 
prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de seguiment 
mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat 
segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
 
K21E - DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrencada i desmuntatge, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació 
d'elements d'instal·lacions de climatització, calefacció i ventilació mecànica. 
 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Desmuntatge de calderes 
- Arrencada de radiador 
- Arrencada de tubs de calefacció 
- Arrencada d'unitat exterior d'aire condicionat 
- Arrencada d'unitat interior d'aire condicionat 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Operacions de preparació 
- Desmuntatge o arrencada dels elements 
- Enderroc dels fonaments si es el cas 
- Neteja de la superfície de les restes de runa 
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de 
rebuig generats i condicionament de l'abocador 
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, descàrrega i 
classificació 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
La xarxa ha d'estar fora de servei. 
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar. 
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades. 
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc. 
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a 
aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar. 
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar, com ara grues, 
cistelles, etc. 
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element 
elèctric, l'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment protegit. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
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Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients i evitar danys a les construccions pròximes. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o en el 
seu defecte, la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és > 35 cm i la 
seva alçària és <= 2 m. 
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït 
dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte. 
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que 
prèviament estigui aprovat l'abocador per la DF i per la comissió de seguiment mediambiental, en el 
cas que estigui constituïda. 
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de les feines, 
l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de ser aprovat per 
l'autoritat de treball. 
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats abans de 
començar les operacions de demolició. 
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i col·lectives 
establertes a l'Ordre de 31 d'octubre de 1984. 
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar eines de tall 
lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE 88411. 
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament delimitades i 
senyalitzades. 
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat 
possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a l'ambient. 
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ARRENCADA O DESMUNTATGE D'INSTAL·LACIÓ O COMPONENTS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ O 
VENTILACIÓ: 
Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat 
segons les especificacions de la DT. 
 
ARRENCADA DE TUB DE CALEFACCIÓ: 
m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT. 
 
DESMUNTATGE SUPERFICIAL: 
m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de 
amianto. 
Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias del Reglamento sobre 
trabajos con riesgo de amianto. 
Orden de 26 de julio de 1993 por la que se modifican los artículos 2, 3 y 13 de la orden de 31 de 
octubre de 1984 por la que se aprueba el reglamento sobre trabajos con amianto y el artículo 2 de la 
Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias al citado Reglamento 
*UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 
 
 
K21G - DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova 
col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d'enllumenat. 
 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Arrencada de tubs i accessoris d'instal·lació de gas, elèctrica i lampisteria 
- Arrencada de llum superficial 
- Desmuntatge de llum superficial 
- Desmuntatge de fanal 
- Desmuntatge de braç mural 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Operacions de preparació 
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas 
- Desmuntatge o arrencada dels elements 
- Enderroc dels fonaments si es el cas 
- Neteja de la superfície de les restes de runa 
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de 
rebuig generats i condicionament de l'abocador 
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, descàrrega i 
classificació 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a 
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
La xarxa ha d'estar fora de servei. 
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar. 
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades. 
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc. 
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a 
aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar. 
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Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues, cistelles, 
etc.). 
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element 
elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients i evitar danys a les construccions pròximes. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït 
dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte. 
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que 
prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de seguiment 
mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ARRENCADA DE TUBS D'INSTAL·LACIÓ O RETIRADA DE CABLES: 
m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT. 
 
ARRENCADA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES O D'ENLLUMENAT: 
Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat 
segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
K21Q - DESMUNTATGES I ARRENCADES D'EQUIPAMENTS FIXOS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrencades i desmuntatges d'equipaments fixos, mobiliari i elements de suport obsolets. 
 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Arrencada d'element metàl·lic collat en parament, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de campana de 350/800 kg de pes, com a màxim i a una alçària de 15 m, com a màxim, 
amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure 
embalatges 
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- Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 500/1000 kg de pes, com a màxim i a una 
alçària de 5/25 m, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva 
reutilització, sense incloure embalatges 
- Desmuntatge d'element de petit equipament (es pot manipular entre dues persones) a una alçària de 
5 m, com a màxim, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure 
embalatges o càrrega sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització, sense 
incloure embalatges o sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, trasllat interior amb mitjans mecànics a una alçària 
de 5 m, com a màxim, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o 
càrrega sobre camió o contenidor 
- Protecció amb film de polietilè transparent d'imatge escultòrica de fusta, desmuntatge i aplec per a la 
seva reutilització 
- Desmuntatge de maquinària de rellotge a 20 m d'alçària i aplec de material per a la seva reutilització 
o restauració 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Operacions de preparació 
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, si es el cas 
- Desmuntatge o arrencada dels elements 
- Neteja de la superfície de les restes de runa 
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials 
aprofitables al lloc d'aplec o reparació 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
La xarxa d'alimentació elèctrica ha d'estar fora de servei. 
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades. 
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a 
aquest fi. Si aquests punts es van retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar. 
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar, com ara grues, 
cistelles, etc. 
L'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment protegit. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o en el 
seu defecte, la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
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El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït 
dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ARRENCADA D'ELEMENT METÀL·LIC, DESMUNTATGE DE CAMPANA, DESMUNTATGE D'EQUIPAMENT 
FIX O MÒBIL, DESMUNTATGE D'IMATGE ESCULTÒRICA, O DESMUNTATGE DE MAQUINÀRIA DE 
RELLOTGE: 
Unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs l'enderroc dels suports i bancades si és el cas, amidat 
segons les especificacions de la DT. 
 
DESMUNTATGE DE MOBILIARI: 
m3 de volum aparent realment desmuntat o traslladat, segons les especificacions de la DT. 
 
DESMUNTATGE DE PETIT EQUIPAMENT: 
Unitat de quantitat realment desmuntada de petit equipament, amidat segons les especificacions de la 
DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 K2R2 - CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o 
material d'excavació. 
 
S'han considerat les operacions següents: 
- Classificació dels residus en obra 
 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat, d'acord 
amb el que especifica l'article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008 : 
- Formigó LER 170101 (formigó): >= 80 t 
- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics): >= 40 t 
- Metall LER 170407 (metalls barrejats) >= 2 t 
- Fusta LER 170201 (fusta): >= 1 t 
- Vidre LER 170202 (vidre): >= 1 t 
- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t 
- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró): >= 0,5 t 
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions 
anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 
- Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen 
substàncies perilloses) 
- No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, PCB 
ni substàncies perilloses) 
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- Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que 
contenen substàncies perilloses) 
Els residus separats en les fraccions establertes al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i 
Enderroc" de l'obra, s'emmagatzemaran en els espais previstos a l'obra per a aquesta finalitat. 
Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, 
d'acord amb la separació selectiva prevista. 
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final. 
 
RESIDUS ESPECIALS: 
Els residus especials sempre s'han de separar. 
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en 
bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la 
maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les 
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar 
excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició 
vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del "Pla de Gestió de Residus de 
Construcció i Enderrocs" de l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el 
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  
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K2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o 
material d'excavació. 
 
S'han considerat les operacions següents: 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el 
tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de 
tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL 
D'EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent. 
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el 
pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. 
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 
105/2008. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons 
sobre la disposició del rebuig dels residus. 
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Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el 
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  
 

5.1.2. TANCAMENTS I DIVISORIES 

K612 - PARETS DE CERÀMICA 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paret de tancament o divisòria, amb peces per a revestir o d'una o dues cares vistes, 
col·locades amb morter. 
 
S'han considerat els tipus següents: 
- Paret de tancament recolzada 
- Paret de tancament passant 
- Paret divisòria 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de les parets 
- Col·locació i aplomat de les mires de referència a les cantonades 
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos 
- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres 
- Repàs dels junts i neteja del parament 
- Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades 
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i de les esquitxades de morter 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La paret ha de ser no estructural. 
La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord l'article 5.4 del CTE-DB-F i la DT del 
projecte. 
Ha de ser estable, plana i aplomada. 
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets. 
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit 
que el través de la peça. 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma 
DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces, morters i armadures, 
en el seu cas, en funció de les classes d'exposició. 
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra condició. 
Cavalcament de la peça en una filada: >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm 
Les obertures han de portar una llinda resistent. 
Els junts han de ser plens i sense rebaves. 
En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part superior, 
si la DF no fixa altres condicions. 
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Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre que la modulació 
ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives. 
En les parets de totxana, no hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. Els punts singulars 
(cantonades, brancals, traves, etc.), han d'estar formats amb maó calat de la mateixa modulació. 
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un 
espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material 
d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop l'estructura hagi adoptat les 
deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret. 
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina. 
Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article 4.6.6 i de la taula 4.8 del 
DB-SE-F 
Gruix dels junts: 
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2): 8-15 mm 
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm 
Distància de l'última filada al sostre: 2 cm 
Els junts dilatació han de cumplir l'article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig d'eixos: 
- Parcials: ± 10 mm 
- Extrems: ± 20 mm 
- Planor: 
- Paret vista: ± 5 mm/2 m 
- Paret per a revestir: ± 10 mm/2 m 
- Horitzontalitat de les filades: 
- Part vista: ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total 
- Paret per revestir: ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total 
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total 
- Gruix dels junts: ± 2 mm 
- Distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm 
 
PARET DE TANCAMENT PASSANT: 
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions 
fixades al seu plec de condicions. 
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a 
màxim, si la DF no fixa cap altra condició. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la 
paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han 
d'enderrocar les parts afectades. 
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts 
que s'han fet. 
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió 
de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua 
al morter. 
Les condicions d'execució han de complir amb l'article 7 i 8 del DB-SE-F. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els 
retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, 
excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. 
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, 
i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del projecte, els seus 
annexes i modificacions autoritzades per la DF i les instruccions del director de l'execució de l'obra, 
conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i demés normativa vigent d'aplicació. 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius. 
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments. 
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents punts: 
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires. 
- Humitat dels maons. 
- Col·locació de les peces. 
- Obertures. 
- Travat entre diferents parets en junts alternats. 
- Regates. 
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets. 
- Repàs dels junts i neteja del parament 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur. 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució. 
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
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- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.   
 
 
K61R - REPARACIÓ DE PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reparació d'envà de peces ceràmiques, amb substitució puntual de peces col·locades amb morter, o 
amb cosit d'esquerdes amb peces especials d'acer. 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Substitució puntual: 
- Identificació de les peces a substituir 
- Extracció de la peça i retirada del material d'unió 
- Neteja i preparació dels junts 
- Col·locació de les peces amb morter 
- Repàs dels junts i neteja del parament 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
Reparació d'esquerda amb peces metàl·liques: 
- Identificació de la zona a reparar 
- Replanteig de la posició de les platines 
- Fixació de les platines 
- Fixació dels perfils longitudinals a les platines 
- Protecció amb pintura antioxidant de tots els perfils metàl·lics 
 
SUBSTITUCIÓ DE PECES I RECOL·LOCACIÓ DE PECES: 
El material arrencat ha de quedar suficientment trossejat i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega amb 
mitjans manuals. 
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades s'han de mantenir ser horitzontals. 
Els junts han de ser plens i sense rebaves. 
Les peces ha de quedar alineades amb la resta de components. 
Les peces han quedar ben adherides i han de mantenir la planor, l'aplomat, el gruix dels junts de la 
resta de l'envà. 
S'han de mantenir les travades als pilars de lligada i els forats de ventilació 
 
REPARACIÓ D'ESQUERDA: 
Les peces d'ancoratge han de tenir la forma i les mides indicades a la DT. 
La seva posició ha de ser la indicada a la DT amb les correccions necessàries per tal que els punts 
d'ancoratge siguin prou resistents per a complir la seva funció. 
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Les peces metàl·liques han d'estar protegides per totes les seves cares amb pintura antioxidant. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la 
paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han 
d'enderrocar les parts afectades. 
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop 
realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes. 
Les peces per col·locar, que han d'estar en contacte amb el morter, han de tenir la humitat necessària 
per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
Les peces s'han de col·locar enllardades i s'han d'assentar sobre un llit de morter. 
Els treballs s'han de realitzar amb les precaucions necessàries per tal de no malmetre la resta de 
components de l'envà. 
S'han de regar les parts per enderrocar i carregar a fi d'evitar la formació de pols. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'han d'eliminar les restes de material de les peces d'unió, per tal de garantir la completa adherència 
de la peça amb la resta de components de l'envà. 
Abans d'estendre el morter cal comprovar que el junt esta lliure de restes de material. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
SUBSTITUCIÓ DE PECES I RECOL·LOCACIÓ DE PECES: 
Unitat de substitució realitzada segons les especificacions de la DT. 
 
REPARACIÓ D'ESQUERDA: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

5.1.3. AJUDES DEL RAM DE PALETA 

KY01 - REGATES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Solc o canal petita oberta en una paret per a introduir una instal·lació i tapada posteriorment amb 
morter o guix. 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig i marcat de les regates 
- Obertura de les regates 
- Col·locació dels tubs o elements a introduir a les regates 
- Tapat posterior amb morter o guix 
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CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades 
per la DF. 
Ha de ser recta. 
Ha de quedar completament tapada i enrasada amb el parament de la paret. 
Els elements estructurals associats a l'element (llindes, ancoratges, armadures, etc.), no han de quedar 
afectats en la seva continuïtat ni en la seva capacitat mecànica per l'execució de la regata. 
Queda expressament prohibit l'execució de regates en les zones amb armadura. 
No ha de sobresortir en cap punt el tub o d'altres elements col·locats dins de la regata. 
La situació, fondària i dimensió de les regates, ha de complir l'especificat en la taula 4.8 del DB-SE-F. 
Toleràncies d'execució: 
-  Replanteig: ± 10 mm 
- Fondària: + 0 mm, - 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No es pot fer cap regata fins que s'hagi assolit l'adherència necessària entre el morter i les peces. 
Al fer la regata no s'ha de travessar la paret en cap punt, ni aprofundir més dels límits fixats. 
No s'ha de tapar cap regata fins que s'hagi comprovat el funcionament correcte de la instal·lació 
introduïda. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Segons criteri del pressupost, d'acord amb la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.   
 
 
KY02 - ENCASTS PETITS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions diverses de formació d'encasts petits. 
 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Obertura d'un forat que no travessi la paret, per a col·locar un mecanisme o aparell d'instal·lació, 
collat amb guix o morter. 
- Tapat d'encast petit amb guix 
- Collat d'ancoratge amb morter 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig i marcat dels forats, en el seu cas 
- Obertura dels forats, en el seu cas 
- Col·locació del petit element, en el seu cas 
- Fixació i tapat del forat que resta 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades 
per la DF. 
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de la paret. 
 
OBERTURA DE FORAT I COLLAT DE PETIT ELEMENT: 
L'element per encastar ha de quedar col·locat a la posició correcta en condicions de ser utilitzat, de 
rebre els mecanismes que li pertoquin (si és el cas), etc. 
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de la paret. 
Fondària: <= 1/2 gruix de la paret 
Separació als brancals: >= 20 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig: ± 10 mm 
- Fondària: + 0 mm, - 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
OBERTURA DE FORAT I COLLAT DE PETIT ELEMENT: 
No s'ha de fer cap encast fins passades 24 h que la paret s'hagi acabat. 
Al fer l'encastat no s'ha de travessar la paret en cap punt, ni aprofundir més dels límits fixats. 
 
TAPAT DE PETIT ENCAST O COLLAT D'ANCORATGE: 
Han d'estar fets els forats a l'obra abans de començar els treballs. 
El material conglomerant amb què es realitzi el tapat o collat s'ha d'utilitzar abans de començar 
l'adormiment. 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Segons criteri del pressupost, d'acord amb la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
 
KY03 - FORMACIÓ DE PASSOS D'INSTAL·LACIONS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Obertura d'un forat que travessi la paret o el sostre, per a fer un pas de conductes o aparells 
d'instal·lacions. 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig i marcat dels forats 
- Obertura dels forats 
- Verificació de la posició dels elements que travessin la paret o el sostre 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades 
per la DF. 
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L'element que travessa la paret o el sostre ha de quedar col·locat a la posició correcta en condicions de 
ser utilitzat, de rebre els mecanismes que li pertoquin (si és el cas), etc. 
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de la paret. 
Separació als brancals: >= 20 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig: ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de fer cap forat fins passades 24h que la paret s'hagi acabat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de pas realment executat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
 
K219 - DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOLERES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona 
afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes. 
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un 
abocador. 
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser 
netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, 
croquitzada la seva posició original. 
 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols 
- Material sintètic i capa d'anivellació 
- Terratzo i capa de sorra 
- Solera de formigó 
- Esglaó 
- Revestiment d'esglaó 
- Recrescut de morter de ciment 
- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra 
 
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors: 
Valorar de 0 a 3 els següents aspectes: 
- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 



 

DSIG_25.0_0.CC.00.1_Memoria PC Serveis Higiènics 65 de 245  

  

- Dificultat d'accès de l'element a tractar 
Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri: 
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix 
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà 
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Enderrocs o arrencades: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de runa sobre camió 
Desmuntatge: 
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 
- Desmuntatge per parts, i classificació del material 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades 
per la DF. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció 
dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a 
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
DESMUNTATGE: 
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades 
del terra. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig: ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els 
treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
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El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar 
els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la 
feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens 
o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i arrecerada. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES: 
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està col·locat, 
sense afectar la capa de compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o biguetes. 
No es dipositarà runa damunt de les bastides. 
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o 
d'edificacions i elements aliens a l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
 
ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, 
ARRENCADA DE RECRESCUT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
TALL DE PAVIMENT: 
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i 
acceptada expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
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K222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades amb 
mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames. 
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans 
mecànics o amb utilització d'explosius. 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons 
indiqui la partida d'obra 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 
entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que 
té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, 
fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 
sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a 
l'assaig SPT. 
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les 
que determini la DF. 
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar 
reblerts. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 
- Planor: ± 40 mm/m 
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 
- Nivells: ± 50 mm 
- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
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Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes 
les lectures topogràfiques. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària: >= 4,5 m 
- Pendent: 
- Trams rectes: <= 12% 
- Corbes: <= 8% 
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha de fer 
just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui 
formigonar la capa de neteja. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència 
local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el 
fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les 
especificacions fixades al seu plec de condicions. 
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels 
casos següents: 
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han de 
mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un 
sanejament del fons de l'excavació. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre 
els treballs i avisar la DF. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i 
de compacitat igual. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents 
d'aigua interns, en els talussos. 
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EXCAVACIÓ PER DAMES: 
L'ordre d'execució de les dames ha de ser el que determini la DT, o en el seu defecte el que estableixi 
la DF. 
No es pot començar l'excavació d'un grup de dames si totes les dames del grup anterior no estan 
reblertes de formigó, i en condicions de suportar les empentes del terreny. 
 
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS 
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista supervisi 
l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, 
amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el 
transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta 
per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les 
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 
 
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas 
de Seguridad Minera. 
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas 
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de 
Seguridad Minera. 
 
 
K225 - REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per al reblert de rases, forats 
d'excavacions o esplanades que han d'augmentar la seva cota d'acabat, i operacions de correcció de la 
superfície del fons d'una excavació, prèviament al seu reblert. 
 
S'han considerat els tipus següents: 
- Terraplenat i piconatge amb terres adequades d'esplanades 
- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades 
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de 
la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests 
residus 
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la 
construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests 
residus 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats 
- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat 
- Compactació de les terres o sorres 
Reblert o estesa amb graves per a drenatges: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig dels nivells 
- Aportació del material 
- Reblert i estesa per tongades succesives 
 
TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES: 
Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres, per a aconseguir una 
plataforma amb terres superposades, o el reblert d'una rasa. 
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final. 
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els 
mitjans que s'utilitzin. 
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a 
percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
 
REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE: 
Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la rasant final. 
Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys. 
Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de ser superior 
al dels terrenys adjacents al seu mateix nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF 
d'acord amb el terreny adjacent i el sistema previst d'evacuació d'aigua. Com a condicions generals ha 
de complir: 
- Mida del granulat: <= 76 mm 
- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050): <= 5% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior a: 
- 0°C en reblert o estesa de grava 
- 2°C en terraplenat amb terres adequades 
S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar entollaments. 
A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual (picadora 
de granota). 
No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades. 
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material 
provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  
 
 
E936 - SOLERES DE FORMIGÓ 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de solera amb formigó per a suport del paviment. 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Muntatge d'encofrats 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de dilatació i formigonament 
- Acabat superfical amb enduridor, fratassat manual acabat fi 
- Protecció del formigó fresc i curat 
- Desmuntatge dels encofrats 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. 
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària i han 
d'estar plens d'un material flexible. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de 
retracció. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix: - 10 mm, + 15 mm 
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- Nivell: ± 10 mm 
- Planor: ± 5 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient 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 la 
superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
 
 
LDH - NETEGES I INSPECCIONS D'INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Neteja d'elements de clavegueram amb camió-bomba equipat amb mànega d'aigua a pressió i 
vibrador pneumàtic. 
 
S'han considerat els següents tipus de neteges: 
- Neteges de pous i foses sèptiques 
- Neteges de clavegueres 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i senyalització de la zona de treball 
- Protecció dels elements propers que no siguin objecte de la neteja 
- Execució de la neteja dels elements de clavegueram 
- Comprovació del correcte funcionament de la instal·lació 
- Retirada dels elements de protecció 
- Neteja de la zona que hagi resultat afectada durant les feines 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les parts de la instal·lació de clavegueram que s'hagin netejat han de quedar en condicions de 
funcionament. 
Els registres de la instal·lació que s'hagin retirat durant les operacions de neteja s'han de tornar a 
restituir. No hi ha d'haver fuites en cap d'aquests elements. 
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Si s'han obert finestres en els conductes, aleshores aquestes han de quedar tapades amb materials 
compatibles amb als dels conductes. 
Les zones de treball que s'hagin embrutat durant els treballs en la instal·lació del clavegueram s'hauran 
de netejar. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de neteja s'ha de preparar i senyalitzar la zona de treball. 
Els elements propers a la zona a netejar s'han de protegir. 
S'ha de comprovar que no hi hagi acumulats gasos tòxics a l'interior de les instal·lacions. 
Si es detecten gasos, s'ha d'avisar a la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
 

5.1.4. PAVIMENTS 

K786 - IMPERMEABILITZACIÓ AMB MORTERS ESPECIALS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions realitzades amb la finalitat de no permetre la penetració d'aigua a través dels elements 
constructius, mitjançant morters especials. 
 S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Revestiment de parament amb morter impermeabilitzant 
- Segellat de vies d'aigua amb morters d'adormiment extraràpid 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Impermeabilització de parament: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
- Cura del morter 
- Repassos i neteja final 
Segellat instantàni: 
-Neteja i preparació de la superfície 
-Aplicació successiva amb les capes necessàries, del producte 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la superfície a 
impermeabilitzar. 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
El gruix de la capa no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT. 
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En l'element acabat no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes. 
 
IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT: 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes. 
Les cantonades i els racons han de quedar en forma de mitja canya de 5x5 cm. 
Cavalcament de les capes en els acords: >= 25 cm 
Toleràncies d'execució: 
-Planor: ± 10 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits establerts pel fabricant, la velocitat 
del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes condicions, 
s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades. 
Els parament d'aplicació ha d'estar endurit, ha de ser net, no ha de tenir materials estranys que 
dificultin l'adherència (sals, olis, pols, brutícia, restes d'un revestiment anterior, etc.). 
La capa no s'estendrà fins que s'hagis comprovat que la superfícies de suport té les condicions de 
qualitat i forma previstes, amb les toleràncies establertes. Si la superfícies de suport presenta defectes 
que excedeixen dels tolerables, aquests es corregiran abans d'executar la partida d'obra. 
Si el suport es massa llis o poc absorbent, s'ha de fer un tractament previ per tal de deixar-lo més 
porós amb la finalitat de garantir l'adherència del morter. 
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. 
La base tindrà l'humitat suficient abans de començar a aplicar el producte. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF. 
La capa de cobertura s'executarà en tantes mans com ho requereixi el producte que s'utilitza. 
Entre l'aplicació d'una capa i la següent, es respectarà el temps de curat estipulat pel fabricant. 
Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de l'àrea a 
impermeabilitzar. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i 
després de l'aplicació. 
Queden prohibits els treballs sobre la superfícies tractada fins el curat total del morter. 
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 
 
IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT: 
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. 
L'abocament i aplicació del morter, es faran evitant segregacions dels components i la contaminació 
de la mescla. 
Durant el curat del morter es controlarà la humitat del mateix per evitar una dessecació excessivament 
ràpida. S'admet l'ús de làmines o productes de curat sempre i quan l'ús d'aquests productes tingui la 
conformitat del fabricant del morter. 
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment. 
 
IMPERMEABILITZACIÓ AMB MORTER DE PENETRACIÓ CAPIL.LAR: 
El suport no ha de contenir substàncies que impedeixin la penetració dels cristalls que es formen 
(resines sintètiques, hidrofugants, filmògens, etc.). 
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En la col·locació en pols sobre llosa de formigó, s'ha d'aplicar una primera capa sobre el formigó de 
neteja, amb l'armadura ja col·locada, abans de l'abocada del formigó i una segona capa sobre el 
formigó fresc. 
 
SEGELLAT INSTANTÀNI: 
El producte s'ha d'aplicar prement amb força sobre la zona a taponar. 
El segellat s'executarà en tantes mans com siguin necessaries fins aconseguir el tall de la via d'aigua. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT: 
m2 de superfície realment executada, mesurada d'acord amb les especificacions de la DT 
Aquests criteris inclouen l'acabat específic de les singularitats de la construcció. 
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions de les irregularitats superiors a les tolerables. 
No s'inclou dins de la unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície. 
 
SEGELLAT INSTANTÀNI: 
dm3 de volum necessari mesurat segons les especificacions de la DT 
Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i les feines necessàries per a la completa 
finalització. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS. 
 
SEGELLAT INSTANTÀNI: 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
 
K93A - RECRESCUDES I CAPES DE MILLORA 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de recrescudes i capes de millora i anivellament de paviments. 
 
S'han considerat els tipus següents: 
- Recrescuda del suport de paviments amb terratzo 
- Recrescuda del suport de paviments amb morter de ciment 
- Capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora 
- Formació de base per a paviment flotant amb llosa de formigó de 5 cm de gruix 
- Capa de neteja i anivellament amb morter de ciment 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la pasta allisadora 
En la llosa de formigó o recrescuda del suport del paviment o capa de millora i anivellament amb 
morter de ciment: 
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- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació dels junts 
- Col·locació del morter o formigó 
- Protecció del morter o formigó fresc i cura 
 
CAPA DE MILLORA DEL SUPORT ANIVELLAT AMB PASTA ALLISADORA: 
La capa de millora ha d'estar ben adherida al suport i ha de formar una superfície plana, fina, llisa i de 
porositat homogènia. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell: ± 10 mm 
- Gruix: ± 1 mm 
- Horitzontalitat: ± 4 mm/2 m 
 
LLOSA DE FORMIGÓ O RECRESCUDA DEL SUPORT DEL PAVIMENT O CAPA DE MILLORA I 
ANIVELLAMENT AMB MORTER DE CIMENT: 
No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats. 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. 
Hi ha d'haver junts de retracció cada 25 m2 i la distància entre ells no ha de ser superior als 5 m. Els 
junts han de tenir una fondària >= 1/3 del gruix i una amplària de 3 mm. 
Hi ha d'haver junts de dilatació a tot el gruix de la capa que coincideixin amb els del suport. Els junts 
han de ser d'1 cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. 
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix de la llosa i s'ha de procurar de fer-los coincidir 
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): >= 30 N/mm2 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell: ± 10 mm 
- Gruix: ± 5 mm 
- Planor: ± 4 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
MORTER DE CIMENT: 
El morter s'ha d'estendre a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
El suport ha de tenir un grau d'humitat entre el 5% i el 40%. 
Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència. 
Durant el temps de cura s'ha de mantenir humida la superfície del morter. 
La recrescuda no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
 
PASTA ALLISADORA: 
L'aplicació de la pasta s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 30°C. 
El suport ha de tenir la planor, el nivell i l'horitzontalitat previstos. Ha de tenir un grau d'humitat <= 
2,5%. 
Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència. 
La pasta s'ha de preparar amb un 20 a 25% d'aigua i s'ha de deixar reposar 5 min si és d'assecat ràpid i 
de 20 a 30 min si és d'assecat lent. 
L'aplicació s'ha de fer d'acord amb les instruccions del fabricant. 
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La capa de millora no s'ha de trepitjar durant les 4 h següents a la seva aplicació si és una pasta 
d'assecatge ràpid i durant 24 h si és d'assecatge lent. 
S'ha d'esperar de 24 a 72 h per col·locar el paviment. 
 
LLOSA DE FORMIGÓ: 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient 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 la 
superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LLOSA DE FORMIGÓ: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
 
RECRESCUDA I CAPA DE MILLORA: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E9DC_01 - PAVIMENT DE RAJOLA DE GRES  
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment de rajola de gres premsat o extruït col·locat amb morter adhesiu. 
 
S'han considerat les següents col·locacions: 
- A truc de maceta 
- A estesa 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació a truc de maceta: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu 
- Reblert dels junts 
Col·locació a l'estesa: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la base de morter 
- Humectació de les peces per col·locar 
- Col·locació de les peces del paviment 
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- Assentament de les peces col·locades 
- Reblert dels junts amb beurada de ciment 
 
CONDICIONS GENERALS: 
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, esquerdades, escantonades ni d'altres defectes 
superficials. 
No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes. 
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. 
S'han de respectar els junts propis del suport. 
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 
L'amplària dels junts ha de ser constant en tota la superfície per pavimentar. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell: ± 10 mm 
- Planor: ± 4 mm/2 m 
- Celles: <= 1 mm 
- Rectitud dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 
 
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA: 
Les peces han d'estar col·locades deixant junts de 4 a 10 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre. 
Els junts s'han de reblir amb morter. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix dels junts: ± 2 mm 
 
COL·LOCAT A ESTESA: 
Les peces han d'estar col·locades deixant junts d'1 a 3 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre. 
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix dels junts: ± 0,5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C. 
La superfície del suport ha de ser neta i seca. 
S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat. 
El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar amb aplanadora dentada, segons les instruccions del 
fabricant. 
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una superfície contínua d'assentament i s'han de collar amb 
morter adhesiu. S'ha d'esperar 24 h i després s'han de reblir els junts. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui la DT. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Neteja i preparació de la superfície d'assentament. 
- Replanteig de l'especejament. 
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu. 
- Reblert dels junts. 
- Neteja del paviment. 
- Inspecció visual de l'unitat acabada. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el paviment. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del 
Contractista. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  
 
 
 K9DC - PAVIMENT DE RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment sobre suports. 
 
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents: 
- Paviments formats per peces col·locades sobre suports. 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En paviments col·locats sobre suports: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Replanteig dels suports 
- Col·locació dels suports 
- Col·locació de les peces del paviment 
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CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a les 
alineacions i a les rasants previstes. 
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la DT. 
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats 
següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements: 
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 
25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui 
introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE SUPORTS 
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. 
Ha de resistir sense patir deformacions ni trencaments la càrrega deguda al seu ús, segons la 
classificació del paviment en funció de la càrrega límit, definida en la taula 1 de la norma UNE-EN 
12825. 
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes. 
Les rajoles han de formar una quadrícula alineada en les direccions que indiqui la DT. 
El paviment ha de tenir la superfície plana i els junts han de ser sense emmorterar. 
Les peces han d'estar recolzades sobre els suports situats en els encreuaments de la quadrícula. 
Ha de tenir el pendent especificat en el projecte. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell: ± 10 mm 
- Planor: ± 6 mm/2 m 
- Gruix dels junts: <= 3 mm 
- Pendent: ± 0,5% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE SUPORTS 
S'ha de treballar a una temperatura ambient entre 5°C i 25°C quan es faci la col·locació sobre làmines 
asfàltiques. 
El replanteig requereix l'aprovació de la DF. 
Els suports no han de fer malbé els elements sobre els quals recolzen. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 
Paviments exteriors: 
- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100% 
Paviments interiors: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE SUPORTS 
*UNE-EN 12825:2002 Pavimentos elevados registrables 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE SUPORTS 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 
- Replanteig dels suports 
- Col·locació dels suports. 
- Col·locació de les peces del paviment. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual del paviment acabat: junts, encontres amb altres paviments, etc. 
- Control de planor. 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el paviment. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del 
Contractista. 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
 
 
K9U3 - SÒCOLS DE RAJOLA CERÀMICA 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sòcol format amb peces col·locades amb morter adhesiu o adhesiu especial. 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces amb morter adhesiu o adhesiu especial 
- Col·locació de la beurada 
- Neteja del sòcol acabat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
En el sòcol no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades. 
No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes. 
Les peces han d'estar recolzades en el paviment, ben adherides al suport i han de formar una 
superfície plana i llisa. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Les peces s'han de col·locar tot deixant junts entre elles >= 1 mm. 
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants. 
Toleràncies d'execució: 



 

DSIG_25.0_0.CC.00.1_Memoria PC Serveis Higiènics 82 de 245  

  

- Nivell: ± 5 mm 
- Planor: ± 4 mm/2 m 
- Celles: <= 1 mm 
- Horitzontalitat: ± 2 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. Si un cop fets els 
treballs es donaven aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i s'han de refer les 
parts afectades. 
El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar segons les instruccions del fabricant. 
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça. 
S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat. 
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h. 
Cal eliminar les restes de beurada i netejar la superfície. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària 
corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'amplària <= 1 m: Es dedueix el 50% 
- Obertures d'amplària > 1 m: Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
 
K9UY - COL·LOCACIONS DE SÒCOLS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació de sòcol format amb peces de rajola ceràmica col·locades amb morter adhesiu, sense 
incloure el subministrament de les mateixes. 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces amb morter adhesiu o adhesiu especial 
- Col·locació de la beurada 
- Neteja del sòcol acabat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
En el sòcol no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades. 
No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes. 
Les peces han d'estar recolzades en el paviment, ben adherides al suport i han de formar una 
superfície plana i llisa. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Les peces s'han de col·locar tot deixant junts entre elles >= 1 mm. 
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants. 
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Toleràncies d'execució: 
- Nivell: ± 5 mm 
- Planor: ± 4 mm/2 m 
- Celles: <= 1 mm 
- Horitzontalitat: ± 2 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. Si un cop fets els 
treballs es donaven aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i s'han de refer les 
parts afectades. 
El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar segons les instruccions del fabricant. 
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça. 
S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat. 
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h. 
Cal eliminar les restes de beurada i netejar la superfície. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària 
corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'amplària <= 1 m: Es dedueix el 50% 
- Obertures d'amplària > 1 m: Es dedueix el 100% 
La unitat d'obra no inclou el subministrament de les rajoles del sòcol. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
 

5.1.5. REVESTIMENTS VERTICALS I FALS SOSTRES 

 
K811 - ARREBOSSATS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós drenant, 
aplicats en paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació d'arestes amb morter de 
ciment mixt o pasta de ciment ràpid. 
 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arrebossat esquerdejat 
- Arrebossat a bona vista 
- Arrebossat reglejat 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Arrebossat esquerdejat: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
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- Aplicació del revestiment 
- Cura del morter 
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de les mestres 
- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
- Cura del morter 
- Repassos i neteja final 
 
ARREBOSSAT: 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal 
que no s'esquerdi. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha 
d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme. 
Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o 
d'altres defectes. 
Gruix de la capa: 
- Arrebossat esquerdejat: <= 1,8 cm 
- Arrebossat reglejat o a bona vista: 1,1 cm 
- Arrebossat amb morter porós drenant: 2 a 4 cm 
Arrebossat reglejat: 
- Distància entre mestres: <= 150 cm 
Toleràncies d'execució per a l'arrebossat: 
- Planor: 
- Acabat esquerdejat: ± 10 mm 
- Acabat a bona vista: ± 5 mm 
- Acabat reglejat: ± 3 mm 
- Aplomat (parament vertical): 
- Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta 
- Acabat reglejat: ± 5 mm/planta 
- Nivell (parament horitzontal): 
- Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta 
- Acabat reglejat: ± 5 mm/planta 
Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat: 
- Gruix de l'arrebossat: ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent 
sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de 
revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades. 
Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments 
situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües. 
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment. 
 
ARREBOSSAT: 
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S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin l'execució del 
revestiment. 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments. 
Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als 
racons. 
Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades, 
racons i voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben aplomades. 
Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força sobre els 
paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior. 
Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments. 
El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat. 
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter. 
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF. 
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi 
adormit. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ARREBOSSAT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 
En paraments verticals: 
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% 
En paraments horitzontals: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els 
retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests 
paraments. 
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments 
que s'hagin embrutat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat. 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Control d'execució de les mestres 
- Acabat de la superfície 
- Repassos i neteja final 
- Inspecció visual de la superfície acabada. 
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Repassos i neteja final 
- Inspecció visual de la superfície acabada. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
 
 
K81Z_01 - PROTECCIÓ D'ARESTA PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació de protecció d'aresta amb cantonera metàl·lica. 
 
S'han considerat els materials següents: 
- Acer galvanitzat 
- Alumini 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Col·locació de la protecció amb el sistema de fixació triat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La protecció de l'aresta ha de quedar recta, aplomada i al mateix pla dels paraments. 
Ha de quedar fixada per ambdues bandes, de forma compatible amb el material del suport i amb el 
sistema previst per al revestiment posterior. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
La pasta de fixació utilitzada ha de tenir les mateixes característiques que la dels paraments. 
Si es preveu un sòcol, la cantonera s'ha de col·locar just a sobre de l'alçària del sòcol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
 
 
K825 – ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE CERÀMICA ESMALTADA MAT 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Revestiments realitzats amb rajola, aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors, en faixes 



 

DSIG_25.0_0.CC.00.1_Memoria PC Serveis Higiènics 87 de 245  

  

exteriors, horitzontals o verticals i arrimadors.  
 
S'han considerat els revestiments següents:  
- Enrajolat amb rajola ceràmica esmaltada 
- Trencadís amb trossos irregulars de rajola de diferents colors 
- Enrajolat amb rajola ceràmica vidrada, rajola de valència o rajola reproducció de rajola existent, en 
interiors 
 
S'han considerat els morters següents:  
- Morter adhesiu 
- Morter pòrtland 1:4, només per a paraments d'alçària inferior o igual a 3 m 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
-Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 
- Rejuntat dels junts 
- Neteja del parament 
 
CONDICIONS GENERALS:  
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades.  
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i 
l'aplomat previstos.  
El color i la textura, en revestiments fets amb peces de forma regular, ha de ser uniforme en tota la 
superfície.  
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.  
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal 
que no s'esquerdi.  
S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves prestacions.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
Els junts del revestiment han d'estar rejuntats amb beurada de ciment gris o blanc i, eventualment, 
colorants, si la DF no fixa d'altres condicions.  
Si el revestiment és fet a l'exterior ha de quedar protegit contra la penetració de l'aigua entre les peces 
i el parament.  
Entre el revestiment i qualsevol sortint del parament s'ha de deixar un junt segellat amb silicona.  
Superfície de revestiment entre junts de dilatació: <= 20 m2  
Distància entre junts de dilatació:  
- Parament interior: <= 8 m 
- Parament exterior: <= 3 m 
Amplària dels junts de dilatació: >= 10 mm  
Gruix del morter:  
- Morter: 10-15 mm 
- Morter adhesiu: 2-3 mm 
 
ENRAJOLAT:  
Els junts del revestiment han de ser rectes.  
Amplària dels junts:  
- Rajola comuna d'elaboració mecànica o fina, valència, esmaltada o vidriada: >= 1 mm 
- Rajola comuna d'elaboració manual: >= 5 mm 
Toleràncies d'execució:  
- Planor: 
- Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència, refractaria o gres: ± 2 mm/2 m 
- Rajola comuna d'elaboració manual: ± 4 mm/2 m 
- Amplària junts: 
- Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència o vidriada: 
- Parament interior ± 0,5 mm 
- Parament exterior ± 1 mm 
- Rajola comuna d'elaboració manual: ± 2 mm 
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- Rajola refractaria o gres: ± 1 mm 
- Paral·lelisme entre els eixos dels junts: ± 1 mm/m 
- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 
 
TRENCADÍS:  
La composició del trencadís ha de seguir les especificacions indicades a la DT  
Ha de tenir la distribució de formes i condicions de planor i aplomat previstos.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent 
sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop executat el treball es donen aquestes condicions, s'ha de 
revisar la feina feta durant les darreres 48 hores, i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades.  
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.  
 
ENRAJOLAT:  
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.  
 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER ADHESIU:  
L'arrebossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d'estar lliure de sals solubles que 
puguin impedir l'adherència del morter adhesiu.  
El morter adhesiu s'ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant. S'ha d'aplicar sobre 
superfícies de menys de 2 m2 i s'ha de marcar aquesta superfície amb una aplanadora dentada (les 
dents han de tenir entre 5 i 8 mm de fondària).  
 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER PÒRTLAND O REFRACTARI:  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.  
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els 
criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els 
retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests 
paraments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament al parament. 
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport. 
- Rejuntat dels junts. 
- Neteja del parament 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el revestiment.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.  
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius.  
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat. 
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  
 
 
 
 
EC1K - MIRALLS  
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació de mirall. 
 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Adherit sobre tauler de fusta 
- Amb fixacions mecàniques al parament 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Adherit sobre tauler de fusta: 
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de l'adhesiu i col·locació del mirall 
- Neteja final 
 
Col·locació amb fixacions mecàniques: 
- Neteja del suport 
- Replanteig dels punts de fixació 
- Col·locació del mirall 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions 
o deformacions del suport. 
El suport ha de quedar pla i ha d'estar ben aplomat. 
Ha de quedar ben fixat al suport. 
Un cop col·locat no hi ha d'haver ratllades, escantonaments o d'altres defectes superficials a la cara 
vista ni a la posterior. 
Distància entre els miralls: >= 1 mm 
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ADHERIT SOBRE TAULER DE FUSTA: 
No s'han d'utilitzar adhesius que continguin àcids lliures que puguin alterar la pintura de protecció del 
mirall. 
 
FIXAT MECÀNICAMENT SOBRE EL PARAMENT: 
Els elements de subjecció han de portar una làmina elàstica per tal d'impedir el contacte directe amb el 
mirall. 
Distància dels forats de subjecció al perímetre: >= 5 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
En ambients humits la col·locació s'ha de realitzar de manera que no es puguin produir condensacions 
sobre la cara posterior, facilitant la circulació de l'aire. 
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: 
- Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm 
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
 
 
K89 - PINTATS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant 
diferents capes aplicades en obra. 
 
S'han considerat els tipus de superficies següents: 
- Superfícies de fusta 
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure) 
- Superfícies de ciment, formigó o guix 
 
S'han considerat els elements següents: 
- Estructures 
- Paraments 
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 
- Elements de protecció (baranes o reixes) 
- Elements de calefacció 
- Tubs 
- Fregat d'òxid, neteja i repintat de reixa o barana 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les 
capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la 
pintura d'acabat 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
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A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només s'hagin 
pintat les visibles. 
 
PINTAT A L'ESMALT: 
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment: >= 125 micres 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i 
s'han de refer les parts afectades. 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del 
fabricant. 
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF. 
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament 
diluïda, segons les instruccions del fabricant.  
 
 
K84 - CELS RASOS  
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, suspeses del sostre o estructura 
de l'edifici, en espais interiors, i elements singulars integrats al cel ras, com ara registres, franges 
perimetrals, cortiners, etc. 
 
S'han considerat els materials següents: 
- Plaques d'escaiola 
- Plaques de fibres minerals o vegetals 
- Plaques de guix laminat i transformats 
- Plaques metàl·liques i planxes conformades metàl·liques 
- Làmel·les de PVC o metàl·liques 
- Plaques de fusta 
 
S'han considerat els tipus de cel ras següents: 
- Per a revestir, sistema fix 
- De cara vista, sistema fix 
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist 
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, nivells, eixos de la trama de 
perfils, etc. 
- Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i suspensió dels perfils de la trama de 
suports 
- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de suports, segons el 
sistema utilitzat 
- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les plaques o planxes. 
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El mecanisme de fixació a l'estructura de l'edifici ha de ser compatible amb el material d'aquesta. 
El plènum considerat és d'1 m d'alçària màxima. 
El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma UNE-EN 13964. 
Si el fabricant del sistema de suspensió es diferent del de les plaques, planxes o lames, el constructor 
ha d'aportar la documentació necessària per verificar la compatibilitat entre els sistemes. 
Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics o acústic, llums, difusor 
d'aire, etc, cal verificar que el increment de pes està dins dels límits de resistència del sistema de 
suports. 
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. 
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst. 
Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d'estar muntades 
ortogonalment. 
Els perfils distanciadors de seguretat de l'estructura han d'estar fixats als perfils principals. 
Les peces del cel ras han d'estar alineades. 
El repartiment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a 1/2 placa. El recolzament 
de les plaques tallades sobre el suport perimetral ha de ser més gran de 10 mm. 
Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, 
trencades, escantonades ni tacades. 
Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran esforços sobre el cel 
ras, i la seva estructura s'ha d'ancorar al sostre o a una subestructura independent de la del cel ras. 
Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, etc, no superaran els 
pesos màxims indicats pel subministrador del cel ras, i les perforacions de les plaques compliran les 
indicacions del fabricant respecte a la mida màxima i la posició relativa de la perforació. 
Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb característiques especials, que han de donar unes 
condicions específiques a l'espai que conformen per tal d'assolir les característiques requerides, caldrà 
seguir les pautes constructives indicades pel fabricant i la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor: 
- 2 mm/m 
- <= 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol direcció 
- Nivell: ± 5 mm 
 
SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS: 
Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el perímetre. 
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats 
degudament amb màstic per a junts. 
S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de l'entramat sigui 
l'exigida. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir 
la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
Les instruccions del subministrador han d'incloure com mínim els aspectes següents: 
- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l'execució completa del cel ras 
- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es fixaran (llosa de formigó, 
sostres amb revoltons de diferents materials, estructures de fusta, etc.) 
- La forma en que els diversos components s'han d'instal·lar i fixar 
- Condicions d'emmagatzemament i manipulació dels materials 
- Les condicions que son necessàries al lloc on s'instal·larà el cel ras 
- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió 
- El mètode de regulació de l'alçada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar les fixacions superior 
i inferior 
- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió 
- La llargària màxima del vol de les carreres principals 
- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral 
- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de la mida i la posició dels 
talls necessaris per a introduir instal·lacions (llums, reixetes, etc.) 
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- El pes màxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel ras, corresponent als 
elements addicionals (llums, reixetes, aïllaments afegits, etc.) 
Per començar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui estanc al vent i a l'aigua, la 
humitat relativa sigui inferior al 70% i la temperatura superior a 7º. 
La DF ha d'aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest tingui associat un DIT, o 
cal fer assaigs in situ per verificar la idoneïtat del sistema. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
No s'han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats (revoltons trencats, 
formigons esquerdats, etc.) 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- 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. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius. 
- Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels punts de suspensió. 
- Verificació de la compatibilitat del sistema de fixació a les estructures existents. Es pot fer validant la 
documentació aportada pel fabricant de la fixació, o fent assaigs de càrrega. 
- A les fixacions cal verificar la fondària i el diàmetre de la perforació, la neteja del forat, si el tipus de 
fixació es correspon amb l'aprovat, el procediment d'instal·lació de la fixació, i si està indicat, el parell 
d'acollament. 
- Col·locació dels perfils perimetrals, si s'escau, d'entrega als paraments i suspensió de la resta de 
perfils de la trama. Verificació de l'ortogonalitat de la trama, i les alineacions dels perfils vistos. 
- Col·locació dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara plaques, lames, etc. 
- En el cas de cels rasos de característiques especials, caldrà controlar els punts singulars. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el cel ras. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del 
Contractista. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Es verificarà el nivell i la planeitat del cel ras, l'alineació i l'ortogonalitat de plaques i perfils, la situació 
d'elements addicionals, be estiguin penjats o inserits en perforacions del cel ras. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 
 

5.1.6.  TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES 

 
E66A_01 - MAMPARA DIVISÒRIA DE PLAQUES SINTÈTIQUES  
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mampares per a formació de cabines sanitàries amb taulers de resines fenòliques (HPL de 13 mm de 
gruix) muntades amb accessoris d'acer inoxidable (AISI 316 L) 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Mòdul frontal de cabina sanitària composat per una porta i un lateral fix 
- Mampara fixa per a divisòria entre cabines sanitàries 
La unitat d'obra comprèn les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació dels elements de suport 
- Col·locació dels taulers 
- Muntatge de les portes i els seus accessoris 
- Acabament i neteja 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt acabat ha de ser estable. 
La superfície d'acabat dels panells ha de ser plana i uniforme, sense defectes en el seu revestiment. 
Les fixacions dels perfils s'han de col·locar en els forats previstos. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig: ± 20 mm 
- Aplomat: ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la 
DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
 
KAQD - FULLES BATENTS DE FUSTA PER A PORTES INTERIO RS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Fulla per a porta batent, col·locada sobre el bastiment amb tota la ferramenta, frontisses, pany, etc 
d'acer inoxidable ASI 316 L, 
S'han considerat les portes següents: 
- Interiors 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Presentació de la porta 
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- Rectificació si cal 
- Col·locació de la ferramenta 
- Fixació definitiva 
- Neteja i protecció 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç. 
La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors. 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat: ± 1 mm 
- Aplomat: ± 3 mm 
- Pla previst de la fulla respecte al bastiment: ± 1 mm 
- Posició de la ferramenta: ± 2 mm 
 
PORTES D'ENTRADA O PORTES EXTERIORS O INTERIORS 
Franquícia entre les fulles i el bastiment: <= 0,2 cm 
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm 
Fixacions entre cada fulla i el bastiment: >= 3 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés constructiu. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació geomètrica de l'element de tancament 
- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat de l'element 
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 
- Col·locació dels mecanismes 
- Col·locació dels tapajunts 
- Neteja de tots els elements 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del 
Contractista. 
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.  
 
 
KAF – TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Finestres, balconeres o portes d'alumini, anoditzat o lacat, amb tots els seus mecanismes per a un 
funcionament correcte d'obertura i tancament, col·locades sobre un bastiment de base, i amb els 
tapajunts col·locats.  
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Finestres o balconeres:  
- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconera 
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 
- Col·locació dels mecanismes 
- Col·locació dels tapajunts 
- Neteja de tots els elements 
Portes:  
- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts 
- Muntatge de les fulles mòbils 
- Eliminació dels rigiditzadors 
- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts 
- Neteja de tots els elements 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'obrir i tancar correctament.  
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos.  
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.  
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.  
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic previstos.  
Franquícia entre la fulla i el bastiment: <= 0,2 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig: ± 10 mm 
- Nivell previst: ± 5 mm 
- Horitzontalitat: ± 1 mm/m 
- Aplomat: ± 2 mm/m 
- Pla previst del bastiment respecte de la paret: ± 2 mm 
 
FINESTRES O BALCONERES:  
El bastiment ha d'estar subjectat al bastiment de base amb visos autorroscants o de rosca mètrica, 
d'acer inoxidable o cadmiat, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems.  
Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a l'aire, 
estanquitat a l'aigua i resistència al vent indicats a la DT.  
 
PORTES:  
El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a màxim, i a 
menys de 30 cm dels extrems.  
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport 
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al qual estigui subjecte.  
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra l'impacte durant 
tot el procés constructiu, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació geomètrica de l'element de tancament 
- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconada 
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 
- Col·locació dels mecanismes 
- Col·locació dels tapajunts 
- Neteja de tots els elements 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del 
Contractista.  
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.  
 
 
KC1 - VIDRES PLANS  
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC o entregat directament sobre buit 
d'obra, o millora acústica de balconera substituint els vidres antics per vidre laminat. 
 
S'han considerat els tipus següents: 
- Vidre lluna trempat o no 
- Vidre imprès trempat o no 
- Vidre laminar de seguretat 
- Vidre aïllant o resistent al foc 
 
S'han considerat les formes de col·locació següents: 
- Col·locació a l'anglesa. 
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- Col·locació amb llistó de vidre 
- Col·locació amb perfils conformats de neoprè 
- Col·locació amb màstic sobre buit d'obra 
- Col·locació amb màstic sobre buit d'obra irregular 
- Millora acústica i/o tèrmica de balconera substituint els vidres antics per vidre laminar o aïllant, allotjat 
als galzes de la fusteria 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació a l'anglesa: 
- Neteja dels perfils de suport 
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre 
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 
- Fixació del vidre al bastiment 
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze 
- Allisat del màstic i neteja final 
Col·locació amb llistó de vidre: 
- Neteja dels perfils de suport 
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre 
- Col·locació de les falques de recolzament 
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze 
- Col·locació del llistó perimetral 
- Allisat del màstic i neteja final 
Col·locació amb perfils conformats de neoprè: 
- Neteja dels perfils de suport 
- Col·locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre 
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 
Col·locació amb màstic sobre buit d'obra: 
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre del buit d'obra 
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 
- Fixació del vidre al buit d'obra 
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el buit d'obra 
- Allisat del màstic i neteja final 
Col·locació amb màstic sobre buit d'obra irregular: 
- Confecció de plantilles 
- Retall a mida del vidre 
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre del buit 
- Col·locació de la fulla de vidre en el buit d'obra 
- Fixació del vidre al buit d'obra 
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el buit 
- Allisat del màstic i neteja final 
Millora d'envidrat de balconera substituint els vidres antics: 
- Desmuntatge dels llistons de vidre eliminació del màstic 
- Desmuntatge dels vidres existents i abocat a contenidor dels materials sobrants 
- Neteja dels perfils de suport 
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre 
- Col·locació de les falques de recolzament 
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre vidre i el galze 
- Col·locació del llistó perimetral 
- Allisat del màstic i neteja final 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar col·locat 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. 
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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. 
Els vidres laminars de seguretat o antibala han d'estar col·locats de manera que la cara exposada a les 
agressions coincideixi amb la indicada com a tal pel fabricant. 
Fletxa del tancament: <= 1/300 l 
Alçària del galze i franquícia perimetral: 
- Vidre laminar o simple: 
+-------------------------------------------------+ 
¦Gruix¦Semiperímetre¦Alçàriadel¦Franquícia¦ 
¦vidre¦vidre¦galze¦perimetral¦ 
¦(mm)¦(m)¦(mm)¦(mm)¦ 
¦--------¦--------------¦------------¦------------¦ 
¦¦<=0,8¦10±1,0¦2±0,5¦ 
¦¦0,8-3¦12±1,0¦3±0,5¦ 
¦<=10¦3-5¦16±1,5¦4±0,5¦ 
¦¦5-7¦20±2,0¦5±0,5¦ 
¦¦>7¦25±2,5¦6±1,0¦ 
¦--------¦--------------¦------------¦------------¦ 
¦¦<=0,8¦16±1,5¦5±0,5¦ 
¦¦0,8-3¦16±1,5¦5±0,5¦ 
¦>10¦3-5¦18±1,5¦5±0,5¦ 
¦¦5-7¦20±2,0¦5±0,5¦ 
¦¦>7¦25±2,5¦6±1,0¦ 
+-------------------------------------------------+ 
- Vidre amb cambra d'aire: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦Gruixvidre¦Semiperímetre¦Alçària¦Franquícia¦ 
¦2llunes+cambrad'aire¦vidre¦galze¦perimetral¦ 
¦(mm)¦(m)¦(mm)¦(mm)±0,5¦ 
¦------------------------¦--------------¦---------¦------------¦ 
¦¦<=0,8¦18±1,5¦3¦ 
¦<=20¦0,8-3¦18±1,5¦3¦ 
¦¦3-5¦20±2,0¦4¦ 
¦¦5-7¦25±2,5¦5¦ 
¦------------------------¦--------------¦---------¦------------¦ 
¦¦<=0,8¦20±2,0¦4¦ 
¦>20¦0,8-3¦20±2,0¦4¦ 
¦¦3-5¦22±2,0¦5¦ 
¦¦5-7¦25±2,5¦5¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
Franquícia lateral i amplària del galze: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦Semiperímetre¦Franquícia¦Amplàriagalze¦ 
¦vidre¦lateral¦Gruixvidre+(2xFranquícialateral)¦ 
¦(m)¦(mm)¦(mm)¦ 
¦--------------¦-----------¦----------------------------------------¦ 
¦<=4¦3¦Gruixvidre+6¦ 
¦>4¦5¦Gruixvidre+10¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins a 2 mm. 
Toleràncies d'execució: 
- Franquícia lateral i amplària del galze: 
- Vidre simple: 
+----------------------------------------------+ 
¦Gruix¦Semiperímetre¦Franquícia¦Amplària¦ 
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¦vidre¦vidre¦lateral¦galze¦ 
¦(mm)¦(m)¦(mm)¦(mm)¦ 
¦--------¦--------------¦-----------¦----------¦ 
¦3-8¦<=4¦±0,5¦±1,0¦ 
¦9-11¦¦¦±1,5¦ 
¦--------¦--------------¦-----------¦----------¦ 
¦3¦¦¦±1,0¦ 
¦4-8¦>4¦±0,5¦±1,5¦ 
¦9-11¦¦¦±2,0¦ 
+----------------------------------------------+ 
Les toleràncies de la franquícia lateral són per als vidres col·locats a l'anglesa o amb llistó de vidre. 
- Vidre de protecció al foc i vidre laminar: 
+----------------------------------------------+ 
¦Gruix¦Semiperímetre¦Franquícia¦Amplària¦ 
¦vidre¦vidre¦lateral¦galze¦ 
¦(mm)¦(m)¦(mm)¦(mm)¦ 
¦--------¦--------------¦-----------¦----------¦ 
¦6-7¦¦¦±1,0¦ 
¦8-13¦¦¦±1,5¦ 
¦18-20¦<=4¦±0,5¦±2,5¦ 
¦26-28¦¦¦±3,0¦ 
¦43-45¦¦¦±5,0¦ 
¦59-61¦¦¦±6,5¦ 
¦--------¦--------------¦-----------¦----------¦ 
¦6-7¦¦¦±1,5¦ 
¦8-13¦¦¦±2,0¦ 
¦18-20¦>4¦±0,5¦±3,0¦ 
¦26-28¦¦¦±3,5¦ 
¦43-45¦¦¦±5,5¦ 
¦59-61¦¦¦±7,0¦ 
+----------------------------------------------+ 
- Vidre amb cambra d'aire: 
+---------------------------------------------------------------+ 
¦Gruixvidre¦Semiperímetre¦Franquícia¦Amplària¦ 
¦2llunes+cambrad'aire¦vidre¦lateral¦galze¦ 
¦(mm)¦(m)¦(mm)¦(mm)¦ 
¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦ 
¦14-18¦¦¦±2,0¦ 
¦19-23¦¦¦±2,5¦ 
¦24-28¦¦¦±3,0¦ 
¦30-32¦¦¦±3,5¦ 
¦34-38¦<=4¦±0,5¦±4,0¦ 
¦40-42¦¦¦±4,5¦ 
¦46¦¦¦±5,0¦ 
¦57¦¦¦±6,0¦ 
¦59-63¦¦¦±6,5¦ 
¦73¦¦¦±7,5¦ 
¦75¦¦¦±8,0¦ 
¦79¦¦¦±8,5¦ 
¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦ 
¦14¦¦¦±2,0¦ 
¦16-19¦¦¦±2,5¦ 
¦20-24¦¦¦±3,0¦ 
¦25-28¦¦¦±3,5¦ 
¦30-34¦>4¦±0,5¦±4,0¦ 
¦38¦¦¦±4,5¦ 
¦40-42¦¦¦±5,0¦ 
¦46¦¦¦±5,5¦ 
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¦57-59¦¦¦±6,5¦ 
¦63¦¦¦±7,0¦ 
¦73¦¦¦±8,0¦ 
¦75-79¦¦¦±8,5¦ 
+---------------------------------------------------------------+ 
 
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. 
 
COL·LOCACIÓ AMB RIBET: 
Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, col·locades als extrems de la 
fusteria i a una distància d'1/10 de la seva llargària. 
La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de material i la superfície del vidre. 
El gruix de les falques ha d'estar en relació amb la franquícia lateral i perimetral. 
S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire. 
Amplària de les falques: 
-  Vidre aïllant: Gruix vidre (2 llunes+cambra d'aire)+ 3 mm 
- Vidre simple: 
+-------------------------------+ 
¦Gruix¦Amplària¦Toleràncies¦ 
¦vidre¦falques¦¦ 
¦(mm)¦(mm)¦(mm)¦ 
¦--------¦--------¦-------------¦ 
¦3-4¦7¦±0,5¦ 
¦4-5¦8¦±0,5¦ 
¦6¦9¦±0,5¦ 
¦8¦11¦±1,0¦ 
¦10¦13¦±1,0¦ 
¦9/11¦14¦±1,0¦ 
+-------------------------------+ 
- Vidre laminar o de protecció al foc: 
+-------------------------------+ 
¦Gruix¦Amplària¦Tolerància¦ 
¦vidre¦falques¦¦ 
¦(mm)¦(mm)¦(mm)¦ 
¦--------¦---------¦------------¦ 
¦6-7¦10¦±1,0¦ 
¦8-11¦14¦±1,0¦ 
¦12-13¦16¦±1,5¦ 
¦18-20¦23¦±2,0¦ 
¦26-28¦31¦±3,0¦ 
¦43-45¦48¦±5,5¦ 
¦59-61¦64¦±7,0¦ 
+-------------------------------+ 
Toleràncies d'execució: 
- Amplària de les falques (vidre aïllant): 
+------------------------------------+ 
¦Gruixvidre¦Amplària¦ 
¦2llunes+cambrad'aire¦falques¦ 
¦(mm)¦(mm)¦ 
¦-------------------------¦----------¦ 
¦14-16¦±1,5¦ 
¦17-21¦±2,0¦ 
¦22-26¦±2,5¦ 
¦27-31¦±3,0¦ 
¦32-34¦±3,5¦ 
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¦38-40¦±4,0¦ 
¦42-46¦±4,5¦ 
¦57-59¦±6,0¦ 
¦63¦±6,5¦ 
¦73-75¦±7,5¦ 
¦79¦±8,0¦ 
+------------------------------------+ 
 
COL·LOCACIÓ A L'ANGLESA O AMB MÀSTIC: 
L'espai entre el vidre i el galze s'ha de reblir amb màstic compatible i ha de quedar enrasat en tot el seu 
perímetre. 
 
COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ: 
El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de suspendre els treballs de col·locació quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i la 
temperatura sigui inferior a 0°C. 
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENVIDRAT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple 
immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui: 
 
VIDRE SENSE ARMAR DE 3/5 MM DE GRUIX: 
- Tipus normals: Llargària i amplària en múltiples de 3 cm 
- Tipus especials: Llargària en múltiples de 25 cm, Amplària en múltiples de 10 cm 
 
VIDRE SENSE ARMAR DE 6/7 MM DE GRUIX: 
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 
 
VIDRE SENSE ARMAR DE 9/11 MM DE GRUIX O ARMAT DE COLOR: 
- Llargària: Múltiples de 25 cm 
- Amplària: Múltiples de 10 cm 
 
VIDRE ARMAT INCOLOR: 
- Llargària: Múltiples de 25 cm 
- Amplària <= 90 cm: Múltiples de 15 cm. > 90 cm: Múltiples de 10 cm 
 
VIDRE TREMPAT: 
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 
- Unitats amb superfície < 0,15 m2: 0,15 m2 per unitat 
 
VIDRE LLUNA: 
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 
 
VIDRE AÏLLANT, DE PROTECCIÓ AL FOC, LAMINAR DE SEGURETAT O ANTIBALA: 
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat 
 
MILLORA D'ENVIDRAMENT DE BALCONERA AMB SUBSTITUCIÓ DE VIDRES: 
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ: 
*UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje. 
 
COL·LOCACIÓ A L'ANGLESA O AMB MÀSTIC: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
- Neteja dels perfils de suport. 
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
 

  

5.1.7. APARELLS SANITARIS I COMPLEMENTS 

KJ13 - LAVABOS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de lavabo de porcellana o de gres esmaltat. 
 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Amb suports murals 
- Sobre un peu 
- Amb suports murals i mig peu 
- Encastat a un taulell 
- Semiencastat a un taulell 
- Fixat sota taulell 
- Recolzat sobre taulell o moble 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació del lavabo a l'espai previst 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El lavabo instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior del lavabo ha de ser la reflectida en el 
projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Si el lavabo es col·loca encastat a un taulell, ha d'estar fixat sòlidament a aquest amb el sistema indicat 
pel fabricant. 
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Si la col·locació és amb suports murals o sobre un peu, el lavabo ha d'estar fixat sòlidament al parament 
i recolzat, en el segon cas, sobre el corresponent peu. 
L'acord amb el revestiment del parament, i entre el lavabo, el peu i el paviment, o entre el lavabo i el 
taulell, segons sigui el cas, ha de quedar rejuntat amb silicona neutra. 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació. 
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable de coure 
nu, de secció >= 2,5 mm2. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell: ± 10 mm 
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal: <= 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra 
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant. 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que 
s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA 
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions 
susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per 
zones humides. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de 
procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord 
amb el que determini la DF. 
 
 
KJ14 - INODORS  
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació d'inodor de porcellana esmaltada o d'acer inoxidable 
antivandàlic, de sortida vertical o horitzontal, col·locat amb fixacions verticals o sobre el paviment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'inodor a l'espai previst 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'inodor instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
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Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 
La tapa i el seient han de quedar centrats, no oferir resistència ni tenir joc en el seu moviment. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de l'inodor ha de ser la reflectida en el 
projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions subministrades 
pel fabricant. 
L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat. 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació mitjançant una pasta 
segelladora en els aparells de descàrrega horitzontal, o mitjançant un junt de cautxú o de neoprè en els 
de descàrrega vertical. 
Els mecanismes de descàrrega i alimentació han de quedar regulats de manera que l'aparell funcioni 
correctament. 
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable de coure 
nu, de secció >= 2,5 mm2. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivells: ± 10 mm, Ha de coincidir amb el bidet 
- Horitzontalitat: ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra 
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant. 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que 
s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA 
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions 
susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per 
zones humides. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de 
procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord 
amb el que determini la DF.  
 
 
KJ16 - URINARIS  
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació d'urinari de porcellana esmaltada, amb evacuació directa 
o sifònica i alimentació integrada vista o encastada. 
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S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Amb fixacions murals 
- Sobre el paviment 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'urinari a l'espai previst 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'urinari instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de l'urinari ha de ser la reflectida en el 
projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions subministrades 
pel fabricant. 
L'acord amb el paviment i el revestiment ha de quedar rejuntat. 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació. 
La connexió entre la sortida de l'aparell i el ramal de plom s'ha de fer mitjançant una peça d'enllaç de 
llautó soldada al ramal i enroscada a un maniguet de regulació, amb junts de cautxú per garantir 
l'estanquitat del conjunt. 
La separació entre urinaris col·locats pot variar de 600 a 770 mm segons el tipus d'enrajolat del local. 
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable de coure 
nu, de secció >= 2,5 mm2. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell: ± 10 mm 
- Horitzontalitat: ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
COL·LOCAT SOBRE PAVIMENT: 
L'urinari ha d'assentar-se sobre les vores de la base, sense encastar la cubeta en el morter. No ha de 
substituir-se el morter per guix o ciment. 
 
COL·LOCAT AMB FIXACIONS MURALS: 
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra 
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant. 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que 
s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA 
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Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions 
susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per 
zones humides. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de 
procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord 
amb el que determini la DF.   
 
 
EJ1A - ABOCADORS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a xarxa d'evacuació d'abocador de gres esmaltat o de porcellana vitrificada, 
col·locat amb suports murals o sobre el paviment. 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'abocador a l'espai previst 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'abocador instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de l'abocador ha de ser la reflectida en 
el projecte o, en el seu defecte, la indicada en la DF. 
Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions subministrades 
pel fabricant. 
L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat. 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació, mitjançant la pasta de 
segellar. 
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable de coure 
nu, de secció >= 2,5 mm2. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell: ± 10 mm 
- Horitzontalitat: ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra 
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant. 
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- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que 
s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA 
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions 
susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per 
zones humides. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de 
procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord 
amb el que determini la DF. 
 
 
KJ2 - AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS  
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, muntades 
superficialment o encastades. 
 
S'han considerat els elements següents: 
- Aixeta connectada al tub d'alimentació 
- Bateria mural connectada al tub d'alimentació i al de desguàs, si porta sobreixidor incorporat 
- Broc connectat al tub d'alimentació i la de desguàs, si porta sobreixidor incorporat 
- Ruixador connectat al braç de la dutxa 
- Suport per a dutxa de telèfon 
- Tub flexible connectat al tub d'alimentació i a la dutxa de telèfon 
- Dutxa de telèfon connectada a tub flexible 
- Fluxor amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats 
- Colze d'enllaç 
- Mecanisme per a cisterna de descàrrega o d'alimentació connectat a l'aparell sanitari 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'aixeta o l'accessori 
- Segellat dels junts 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element 
simple. 
L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició 
prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat. 
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada 
per la DF. 
Ha de quedar ben fixat al seu suport. 
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de desguàs quan 
calgui. 
En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu 
vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell: ± 10 mm 
 
FLUXOR: 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la connexió del tub 
de descàrrega amb l'aparell sanitari. 
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Si és fluxor antirobatori, ha d'estar col·locat per la part posterior de la paret i ha de quedar connectat 
amb el polsador encastat directament a la paret, de manera que permeti el seu correcte accionament. 
 
MECANISME PER A CISTERNA: 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la connexió del tub 
de descàrrega amb l'aparell sanitari. 
Una vegada instal·lat ha de comprovar-se el bon funcionament del mecanisme. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon acord 
amb el revestiment. 
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans. 
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra 
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant. 
- Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser: 
- 100 kPa per aixetes 
- 150 kPa per fluxors i calentadors 
- Es comprovarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa. 
- Es verificarà l'existència de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en edificis de pública 
concurrència. 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que 
s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA 
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions 
susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per 
zones humides. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de 
procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord 
amb el que determini la DF.   
 
 
KJ3 - DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITA RIS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió de desguàs o accessori a la xarxa d'evacuació. 
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S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Soldats a tub de plom 
- Roscats a sifó de llautó 
- Connectats a tub de PVC 
 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
Soldats a tub de plom: 
- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs 
- Acoblament dels tubs 
- Soldat 
- Prova de servei de la instal·lació 
Connectats a tub de PVC: 
- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs 
- Acoblament dels tubs amb adhesiu o mitjançant junt elàstic 
- Prova de servei de la instal·lació 
Roscats a sifó de llautó: 
- Neteja amb abrasiu de l'interior dels tubs 
- Preparació de les unions amb cintes, pasta o estopa 
- Roscat dels tubs 
- Prova de servei de la instal·lació 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'accessori instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha de ser accessible des del local en el que estigui instal·lat. 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i 
manipular. 
Les unions no han de tenir fuites. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
Distància en vertical entre la vàlvula de desguàs i la corona del sifó: <= 60 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició: La mateixa exigida al sanitari 
 
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM: 
La connexió de sortida s'ha de fer per soldadura amb estany. 
 
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC: 
La connexió de sortida s'ha de fer encolada amb adhesiu o encaixada amb junt elàstic. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements. 
Un cop acabades les tasques de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges, retalls 
de tubs, etc. 
 
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM: 
Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb 
paper abrasiu. 
 
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC: 
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Abans de fer l'acoblament encolat, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper 
abrasiu, després s'ha d'humitejar amb un dissolvent adient i s'ha d'aplicar l'adhesiu per tal d'evitar la 
formació de bombolles. 
L'acoblament s'ha de fer sense moviments de torsió, després s'ha de netejar l'adhesiu acumulat a 
l'exterior. 
Si la unió es fa mitjançant un junt elàstic, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet i després s'ha 
d'aplicar un lubricant adient, només a l'extrem bisellat del tub. 
L'acoblament s'ha de fer amb moviment longitudinal, després cal fer retrocedir el tub 1,5 cm 
aproximadament, per a facilitar les possibles dilatacions. 
 
ROSCATS: 
Abans de fer l'acoblament roscat, s'ha de netejar l'interior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu. 
No s'han de col·locar junts de material endurible. 
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopes, pastes o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS. 
 
 
EQ8A - EIXUGAMANS  
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació d'eixugamans elèctric. 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació de l'aparell i el seu anivellament. 
- Escomesa a la xarxa elèctrica. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'aparell instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
La posició i alçada ha de ser la indicada a la DT. 
Ha de ser resistent i estar sòlidament fixat a l'element constructiu de manera que no es pugui retirar ni 
desplaçar de la seva posició. 
Les unions i connexions elèctriques no han de ser fàcilment accessibles ni manipulables, s'ha de 
garantir que el seu accés només podrà ser realitzat per personal autoritzat. 
La presa elèctrica ha de complir tot l'especificat al "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión". 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per al seu muntatge s'han de seguir les instruccions facilitades pel fabricant. 
S'han de manipular a obra amb molta cura i han de quedar protegits durant la construcció i abans i 
després del seu muntatge, contra impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
El preu ha d'incloure l'aparell, accessoris, ancoratge al parament, escomesa elèctrica i els assaigs i 
proves per a la seva comprovació. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
 

5.1.8. XARXA DE SANEJAMENT 

 
KD11 - DESGUASSOS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Desguassos d'aparells sanitaris amb tub de PVC o polipropilè, des de l'aparell fins al baixant, caixa 
sifònica o clavegueró. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació dels tubs 
- Fixació dels tubs 
- Col·locació d'accessoris 
- Execució d'unions necessàries 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El ramal muntat ha de ser estanc, no ha de presentar exsudacions ni ha d'estar exposat a obstruccions. 
El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 
Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 
Els canvis de direcció s'han de fer amb peces especials. 
No han de quedar ramals enfrontats sobre una mateixa canonada col·lectiva 
Quan es subjecten a paraments verticals, aquests han de tenir un gruix mínim de 9 cm. 
Les subjeccions per a penjar el tub del sostre han de portar folre interior elàstic i han de ser regulables. 
Els trams que vagin encastats han d'anar aïllats i no s'han de subjectar amb guix o morter. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb contratub amb una franquícia mínima de 10 mm 
que s'ha d'ataconar amb massilla asfàltica o material elàstic. 
Separació de les subjeccions: 
- Per a tubs de diàmetre <= 50 cm: 70 cm 
- Per a tubs de diàmetre > 50 cm: 50 cm 
Llargària del ramal: 
- Ramal connectat a caixa sifònica: <= 2,5 m 
- Ramal d'aparells amb sifó individual: <= 4 m 
- Ramal o maniguet de connexió del inodor: <= 1 m 
Pendent del ramal: 
- Ramal connectat a caixa sifònica: 2 al 4 % 
- Ramal d'aparells amb sifó individual: 
- Banyeres i plats de dutxa: <= 10 % 
- Aigüeres, safareigs, lavabos i bidets: 2,5 al 5 % 
Radi interior de les curvatures: >= 1,5 x D tub 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés d'instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.   
 
 
KD15 - BAIXANTS I CONDUCTES DE VENTILACIÓ AMB TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Baixants i conductes de ventilació d'instal·lacions d'evacuació d'edificis amb tub de PVC o polipropilè. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació dels tubs 
- Fixació dels tubs 
- 0Col·locació d'accessoris 
- Execució d'unions necessàries 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El tram muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra. 
Ha de ser estanc en tot el seu recorregut. 
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastables, una de fixació sota l'embocadura i la 
resta de guiatge a intervals regulars. 
El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. 
Les unions entre els tubs s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 
Els conductes de ventilació han de tenir un diàmetre uniforme al llarg de tot el seu recorregut. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. 
La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla. 
Els conductes han de quedar suficientment separats dels paraments per a facilitar les operacions de 
reparació i evitar la formació de condensacions. 
Els trams vistos amb risc d'impacte han de quedar protegits adequadament. 
Els baixants instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 
Nombre d'abraçadores per tub: >= 2 
Distància entre les abraçadores: 
- Baixant: <= 15 vegades el diàmetre del baixant 
- Conducte de ventilació: <= 150 cm 
Gruix del parament al que es subjecta el conducte: 
- Baixant: >= 12 cm 
- Conducte de ventilació: >= 9 cm 
Pendent del conducte de ventilació terciària: >= 1 % 
Toleràncies d'execució: 
- Desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
No s'han de manipular ni corbar els tubs. 
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials. 
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Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o 
dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces 
especials a col·locar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació 
aplicable i a les instruccions de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb 
aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa vigent. 
Es verificarà sistema de manteniment i conservació. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a 
fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb 
el determini la DF. 
 
 
KD1R - REPARACIÓ DE DESGUASSOS I BAIXANTS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reparació de junts de baixants de fibrociment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Retirada del junt antic 
- Preparació de la secció a rejuntar 
- Execució del nou junt 
- Retirada de l'obra de les restes de materials 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El junt ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d'aire i amb la superfície uniforme. 
Ha de quedar ben adherit al suport. La unió ha de ser estanca. 
La unió no ha de ser rígida per tal de permetre petits moviments al tub. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de dur a terme la nova unió s'han de retirar les restes del junt antic i s'han de preparar les 
superfícies de suport. El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. 
No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). 
Per a l'aplicació del junt, es seguiran les instruccions del fabricant del producte. 
El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració. 
Un cop reparat el junt, es netejaran els tubs de les restes de segellant que n'hagin pogut quedar 
adherides i es deixarà la superfície dels tubs preparada per a l'acabat que si hagi de fer. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de junt realment reparat amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
 
KD51 - BONERES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua superficial dels 
paviments. 
 
S'han considerat els tipus següents: 
- Bonera col·locada amb morter 
- Bonera adherida sobre làmina bituminosa en calent 
- Morrió col·locat amb morter 
- Bonera especial per a sistema d'evacuació sifònic 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Elements col·locats amb morter: 
- Replanteig 
- Col·locació caixa de la bonera 
- Execució de les unions amb els tubs 
- Fixació de la bonera amb morter 
- Col·locació de la reixa 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, materials sobrants, etc 
Elements adherits: 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de l'element 
- Execució de les unions 
- Col·locació de la reixa 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, materials sobrants, etc 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. 
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BONERA: 
El segellat estanc entre el impermeabilitzant i la bonera ha d'estar fet mitjançant pressió mecànica 
tipus brida de la tapa de la bonera sobre el cos de la mateixa. El impermeabilitzant ha de quedar 
protegit amb una brida de material plàstic. 
La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col·locats i subjectats a la bonera, amb els 
procediments indicats pel fabricant. 
En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma 
de base de la bonera, i no ha de penetrar dins del tub d'aquesta. 
La bonera de fosa, de poliamida o d'etilè propilè diè, ha de quedar enrasada amb el paviment. 
La bonera de goma termoplàstica s'ha de fixar al baixant amb soldadura química. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre la bonera i el paviment: -2 mm, 0 mm 
 
MORRIÓ: 
Ha de quedar correctament col·locat i subjectat a la bonera amb els procediments indicats pel 
fabricant. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha 
d'assegurar l'estabilitat de l'equip. 
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 
 
ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA: 
S'ha de treballar a una temperatura superior a - 5°C i sense pluja. 
La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, 
escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a pressió sobre la 
làmina. 
 
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C. 
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. 
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. 
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BONERA: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS. 
 
MORRIÓ: 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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KD5H - CANALS DE FORMIGÓ DE POLÍMERS PER A DRENATGES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de caixa per a drenatges amb canal de peces prefabricades amb bastidor o sense i reixa, 
sobre solera de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En caixa de formigó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Muntatge dels mòduls prefabricats 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Col·locació del formigó lateral de la caixa 
- Col·locació de les reixes 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment 
o zona adjacent sense sobresortir d'ella. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell de la solera: ± 20 mm 
- Aplomat total: ± 5 mm 
- Planor: ± 5 mm/m 
- Escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que 
la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
 
KD7F - CLAVEGUERONS AMB TUB DE PVC 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de clavegueró amb tub de PVC. 
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S'han considerat les col·locacions següents: 
- Penjat del sostre 
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra 
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra 
- En rasa, sobre solera de formigó i llit d'assentament de sorra 
- En rasa, sobre solera de formigó, llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Penjat del sostre: 
- Col·locació de les abraçadores de subjecció del tub 
- Col·locació i unió dels tubs 
- Col·locació de les peces necessàries en els punts singulars (per a canvis de direcció, connexions, etc.) 
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 
En rasa: 
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas 
- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Col·locació dels tubs 
- Segellat dels tubs 
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 
- Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d'obra, en el seu cas 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent 
definit per a cada tram. 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 
mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de 
produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. 
La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. 
Les unions entre els tubs han d'estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel fabricant. 
El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 
Ha de ser estanc a l'aigua a una pressió >= 0,3 bar i <= 1 bar 
Ha de ser estanc a l'aire a una pressió >= 0,5 bar i <= 1 bar 
Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 250 Pa 
 
PENJAT DEL SOSTRE: 
El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a cada 
tram. 
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides a intervals regulars. 
Les abraçadores han de ser regulables, de ferro galvanitzat i amb folre interior elàstic. 
Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 
Els trams rectes, els acoblaments i els canvis de direcció han de disposar de registres formats per peces 
especials. 
Separació entre registres: <= 15 m 
Pendent: >= 1 % 
Distància entre les abraçadores: <= 150 cm 
Fletxa: <= 0,3 cm 
Separació amb la cara inferior del sostre: >= 5 cm 
Franquícia entre tub i contratub: 10 15 mm 
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COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
Els tubs han de quedar recolzats en tota la seva llargària sobre un llit de material granular o terra lliure 
de pedres. 
El llit de sorra ha de quedar pla, anivellat i a la fondària prevista a la DT. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), 
inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de 
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les 
proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la DF. 
Pendent: >= 2% 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície en zones de trànsit rodat: >= 80 cm 
En el cas de tubs de PVC-U amb pressió enterrats que transportin aigua es recomana una alçada 
mínima de 0,90m. sempre que estiguin a l'abric de les gelades. 
Per a tubs instal·lats sota zones de trànsit intens o que no sigui possible mantenir l'alçaria de 0,90m. es 
requerirà una protecció addicional. 
Amplària de la rasa: >=diàmetre exterior + 500 mm i >= 0,60 m 
Gruix llit d'assentament de sorra: >= 10 + diàmetre exterior / 10 cm 
La distància entre les canonades enterrades de PVC a pressió i fonaments o d'altres instal·lacions 
enterrades >= 0,4m. en condicions normals. 
 
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com 
disgregacions o buits a la massa. 
Gruix solera de formigó: 15 cm 
 
REBLERT AMB SORRA: 
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final. 
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els 
mitjans que s'utilitzin. 
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent. 
La sorra ha de ser neta, lliure de pedres i d'altres materials estranys. 
Gruix tongades rebliment: 10 cm 
Rebliment amb sorra: fins 30 cm per sobre del nivell superior del tub 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu 
desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a 
l'interior dels tubs. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
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Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els 
defectes i procedir de nou a fer la prova. 
Es de bona pràctica l'estesa de tubs amb l'extrem mascle inserit en l'embocaduda en el mateix sentit 
de circulació que el previst per al flux de sanejament. 
Els tubs de PVC-U a pressió mai haurien d'encofrar-se amb formigó. 
 
PENJAT DEL SOSTRE: 
No s'han de manipular ni corbar els tubs. 
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials, seguint les indicacions 
de DT i d'acord amb la DF. 
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 
S'han d'instal·lar els absorbidors de dilatació necessaris. 
La canonada principal s'ha de prolongar 30 cm des de la primera connexió 
 
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun 
defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell 
freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Els tubs i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs en sentit 
ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos. 
Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que 
puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant els 
junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves 
de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
 
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera 
que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. 
Sobre la solera de formigó, quan tingui la resistència adequada, s'ha de col·locar el llit de material 
granular. 
 
REBLERT AMB SORRA: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura exterior sigui inferior a 0º C. 
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat. 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la sorra amb materials estranys. 
No s'han de barrejar diferents tipus de materials. 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o 
dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la 
repercussió de les peces especials a col·locar. 



 

DSIG_25.0_0.CC.00.1_Memoria PC Serveis Higiènics 121 de 245  

  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS. 
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. 
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de 
Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden. 
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje 
superficial 
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o 
aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, 
accesorios y el sistema. 
 
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents: 
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas. 
- Comprovació de la superfície d'assentament. 
- Col·locació i unió dels tubs. 
- Rebliment amb formigó fins cobrir tot el tub, en el seu cas. 
- Comprovació del funcionament del tram de claveguera o col·lector. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
TUBS DE PVC SOTERRATS: 
Correcció a càrrec del Contractista dels defectes que provoquin les fugues detectades. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els 
defectes i procedir de nou a fer la prova. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 
- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon funcionament de la 
xarxa abocant aigua en els pous de registre de capçalera o, mitjançant les cambres de descàrrega si 
existissin, verificant el pas correcte d'aigua en els pous de registre aigües avall. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 
Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMOPLIMENT EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
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5.2. INSTAL.LACIONS MECÀNIQUES 

El instal·lador haurà de realitzar la totalitat de proves i assaigs d'acord amb la Normativa Vigent i les 
previstes en el Plec de Condicions d'aquest Projecte, i a més subministrar la següent documentació: 
- Tres exemplars complets del projecte d'execució  amb memòria, Mesura i Plànols posats al dia, en 
exacta correspondència amb les instal.lacions realitzades. 
- Una col lecció de plànols en suport informàtic de la totalitat dels plànols utilitzats en obra, posats al 
dia. 
- Dos exemplars de l'Esquema de Principi de la Instal.lació en grandària DIN A-1 com a mínim, 
degudament acolorits, plastificats i emmarcats. 
- Realització de proves i assaigs amb lliurament de dos exemplars amb els resultats de totes les proves 
realitzades, amb especificació de tots els valors obtinguts i els valors de ls condicions exteriors 
ambientals. 
- Fotocòpies de tots els certificats i dels resguards de presentació en els organismes oficials necessaris 
per deixar en total i perfecta legalitat la instal lació realitzada. 
- Formació del personal encarregat del manteniment. 
 

5.2.1. CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

CONDUCTES MUNTATS SUPERFICIALMENT 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Conductes muntats superficialment. 
S'han considerat els materials següents: 
- Alumini rígid 
- Acer inoxidable 
- Alumini flexible 
- Planxa d'acer galvanitzat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació dels suports per al muntatge superficial 
- Col·locació dels conductes connectant-los amb junts i abraçadores 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La situació del conducte ha de ser la reflectida a la DT o la indicada per la DF. Els conductes 
horitzontals han de passar a prop del sostre i amb una inclinació ascendent >= 3%. 
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions mecàniques o 
elèctriques, ni ser travessats per aquestes. 
El sistema de suport d'un conducte ha de tenir les dimensions dels elements que el constitueixen i ha 
d'estar espaiat de tal manera que sigui capaç de suportar, sense cedir, el pes del conducte i del seu 
aïllament tèrmic, si es el cas, així com el  seu propi pes. 
El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació entre la càrrega que grava 
sobre l'element d'ancoratge i la càrrega que determina l'arrencament del mateix no ha de ser mai 
inferior a 1:4. 
Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° respecte a la 
vertical. Els suports s'han de col·locar a prop de les unions entre els trams. 
Les unions entre els  conductes s'han de fer mitjançant maniguets d'unió i s'han de segellar. Les unions 
entre els accessoris i els conductes s'han de fer directament. Els accessoris han d'estar normalitzats. 
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A les unions amb conductes d'obra el tub s'ha d'introduir dins el conducte 1 o 2 cm. Si el tub ha d'anar 
revestit amb un conducte d'obra, cal que hi hagi una distància >= 5 cm entre el conducte i el tub, per a 
facilitar la circulació de l'aire. 
El pas a través d'elements estructurals i de tancament s'ha de fer amb passamurs d'un diàmetre, com a 
mínim, 4 cm més gran que el diàmetre del conducte si l'element és de material incombustible i si 
l'element és combustible el diàmetre del passamurs ha de ser 10 cm més gran, com a mínim. L'espai 
entre els conductes s'ha d'omplir amb material incombustible. 
Els conductes verticals es suportaran per mitjà de perfils a un sostre o a una paret vertical. 
La fixació dels conductes als maniguets d'unió s'ha de realitzar mitjançant cargols autoroscants o 
reblons. 
Distància màxima entre suports horitzontals (UNE-EN 12236). Ha de complir 
Distància màxima permesa entre suports verticals: 
- Per a conductes de fins a 800mm de diàmetre:  =< 8 m 
- Per a conductes de diàmetres superiors a 800 mm:  =< 4 m 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Aplomat: 2/1000, <= 15 mm 
Per a conductes d'alumini rígid, acer inoxidable o planxa d'acer galvanitzada la distància entre suports 
en els trams horitzontals ha de ser <=3,5m i en trams verticals <=8m. 
Per conductes d'alumini flexible la distància entre suports en els trams horitzontals ha de ser <=1,5m i 
en los trams verticals <= 3m 
Les xarxes de conductes han d'estar equipades amb obertures de servei d'acord al que indica la norma 
UNE-ENV 12097 per a permetre les operacions de neteja i desinfecció. 
Els elements instal·lats han de ser desmuntables i tenir una obertura d'accés o una secció desmuntable 
de conducte per a permetre les operacions de manteniment. 
Els falsos sostres han de tenir registres d'inspecció en correspondència amb els registres de conductes 
i els aparells situats als mateixos. 
Els conductes flexibles s'han d'instal·lar totalment desplegats i amb corbes de radi igual o major que el 
diàmetre nominal. La longitud màxima permesa és d'1,2 m. 
 
CONDUCTES PER A VENTILACIÓ MECÀNICA 
El conducte ha de tenir traçat vertical, excepte en els trams de connexió de les obertures d'extracció o 
ramals corresponents. 
Ha de tenir un acabat que dificulti l'acumulació de brutícia i ha de ser practicable per al registre i neteja 
en la coronació i en l'arrencada. 
Quan en la paret dels conductes es pugui arribar a la temperatura de rosada, hauran d'estar aïllats 
tèrmicament per tal d'evitar condensacions. 
El conducte que travessi elements separadors de sectors d'incendi ha de complir les condicions de 
resistència al foc de l'apartat 3 de la secció SI1 del CTE. 
Ha de ser estanc a l'aire per a la seva pressió de dimensionat. 
La boca d'expulsió, o extrem exterior del conducte d'extracció, ha de disposar de malla anti-ocells o 
element similar. 
Ha d'estar separada: 
- De qualsevol element d'entrada de ventilació:  d >= 3 m 
- De zones ocupades habitualment:  d >= 3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Si el tub flexible d'alumini es subministra comprimit cal estirar-lo aproximadament fins a cinc vegades 
per a instal·lar-lo. Els radis de curvatura mínims han de ser iguals al diàmetre exterior. 
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Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. 
CONDUCTES PER A VENTILACIÓ MECÀNICA 
S'ha de preveure el pas de conductes a través del sostres i altres elements de partició horitzontal de tal 
forma que s'executin els necessaris jous o cèrcols. Els forats de pas del sostre han de proporcionar una 
franquícia perimetral de 20 mm que s'ha d'omplir amb aïllant tèrmic. 
S'han cuidar les unions previstes per tal d'assegurar l'estanqueïtat dels junts. 
Les obertures d'extracció connectades als conductes s'han de tapar adequadament per a evitar 
l'entrada de runa o d'altres objectes fins que es col·loquin els elements de protecció corresponents. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements 
o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS. 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios. (RITE). 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones 
técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio. 
UNE-EN 1506:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios de 
sección circular. Dimensiones. 
UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos. Requisitos de 
resistencia. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra. 
- Control de procés de muntatge i verificació de la correcta execució de la instal·lació: 
     - Verificació radis cobertura, peces d'unió entre trams de forma geomètrica diferent 
     - Verificació de l'accessibilitat als conductes i comportes 
     - Verificació de la suportació de conductes segons UNE 100103 
- Control de l'aïllament tèrmic de conductes segons especificacions  
- Comprovació de l'estanquitat en conductes 
- Comprovació del nivell sonor, velocitat i cabals en reixes i difusors. 
- Comprovació de l'equilibrat dels difusors 
- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE. 
- Proves de recepció de xarxes de conductes: 
     - Neteja interior de la xarxa de conductes d'aire: s'ha d'efectuar un cop s'hagi completat el 
muntatge de la xarxa i de la unitat de tractament d'aire, però abans de connectar les unitats terminals. 
     - Abans que la xarxa es torni inaccessible per la instal·lació d'aïllament tèrmic o el tancament 
d'obres de manyeria i de falsos sostres, s'han de realitzar proves de resistència mecànica i d'estanquitat 
per a establir si s'ajusten al servei requerit, d'acord amb el projecte. 
     - Per a la realització de proves, les obertures dels conductes han de tancar-se rígidament i quedar 
segellades. 
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar l'execució de conductes en diferents zones segons determini en cada cas la DF. El 
nivell sonor dels difusors i l'equilibrat s'ha de comprovar per mostreig intentant englobar les diferents 
zones. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en 
cas contrari s'ha de substituir el material afectat. 
 
 
TAPA DE REGISTRE 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tapa de registre col·locada sobre conducte de xapa d'acer galvanitzat. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Preparació del conducte 
- Col·locació de la tapa 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La tapa ha de quedar col·locada i fixada amb els mecanismes propis que té incorporats. 
La tapa no ha de quedar forçada en el seu allotjament, per a evitar deformacions. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios. (RITE). 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones 
técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio. 
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CONDUCTE PER A TRANSPORT D'AIRE EN INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ  
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conducte per a transport d'aire en instal·lacions de climatització de planxa d'acer galvanitzat, fibra 
mineral o poliisocianurat, muntat. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Conductes metàl·lics penjats del sostre 
- Conductes metàl·lics penjats de la paret 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Conductes metàl·lics: 
- Col·locació dels suports per als conductes 
- Col·locació dels conductes unint-los amb tires 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport, amb el mètode de subjecció disposat pel fabricant. 
El conducte col·locat ha de resistir els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire i a les 
vibracions que es puguin produir durant el funcionament. 
Les parts del conducte que s'hagin de manipular, han de ser accessibles. 
Tots els components que conformen el conducte han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, es 
faran servir els accessoris subministrats pel mateix fabricant, o bé els expressament aprovats per 
aquest. 
No s'han de transmetre esforços entre els conductes o accessoris i el sistema de suport. 
El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació entre la càrrega que grava 
sobre l'element d'ancoratge i la càrrega que determina l'arrencament del mateix no ha de ser mai 
inferior a 1:4. 
Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° respecte a la 
vertical. Els suports s'han de col·locar a prop de les unions entre els trams. 
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions mecàniques o 
elèctriques, ni ser travessats per aquestes. 
El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball. 
 
CONDUCTES METÀL·LICS: 
Les unions entre conductes es fan per mitjà de les corresponents tires d'unió transversal 
subministrades amb el conducte i que s'encaixen, fent-hi un doblec, a cada conducte. 
Si la pressió de treball del conducte és menor o igual a 50 mca, el suport s'ha d'unir a les parets del 
conducte amb cargols autoroscants, o amb reblons. 
Si la pressió és superior a 50 mca, en conductes penjats del sostre s'han d'unir els braços del suport 
per sota del conducte per mitjà d'un perfil angular sobre el qual queda recolzat. La distància entre 
suports ha de ser menor o igual a 3 m. En conductes penjats de la paret, la unió s'ha de fer per punts 
de soldadura. 
El suport del conducte ha de quedar encastat en la paret o en el sostre, segons quina sigui la seva 
situació. 
Distància màxima entre suports horitzontals (UNE-EN 12236). Ha de complir 
Distància màxima permesa entre suports verticals: 
- Per a conductes de fins a 2 m de perímetre:  =< 8 m 
- Per a conductes de perímetre superior a 2 m:  =< 4 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
El muntatge i les unions del conducte s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les especificades al 
projecte. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. Es tindrà cura de no embrutar 
els conductes durant les operacions de muntatge. 
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície instal·lada segons les especificacions de la DT, amidada entre els eixos dels elements 
o dels punts a connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios. (RITE). 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones 
técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio. 
UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos. Requisitos de 
resistencia. 
 
CONDUCTES METÀL·LICS: 
UNE-EN 1505:1999 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios, de 
sección rectangular. Dimensiones. 
 
JUNT ELÀSTIC ANTIVIBRATORI 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Junt elàstic antivibratori, col·locat. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locat entre conductes 
- Col·locat entre el conducte i el ventilador 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Col·locació de la cinta 
- Comprovació de l'estanquitat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
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El junt ha de quedar unit al conducte o al ventilador al llarg de tot el perímetre, la unió ha de ser 
estanca a la pressió de prova i a la de funcionament. 
El pes dels conductes o del ventilador no poden gravitar sobre la unió. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el 
muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel 
fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Les unions s'han de fer amb la instal·lació de ventilació aturada. 
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària realment col·locat, amidat segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou els retalls de junt que es produeixen durant l'execució de la partida d'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'ALUMINI. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reixetes d'impulsió o retorn d'alumini. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Fixades al bastiment 
- Recolzades sobre el bastidor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Reixetes fixades al bastiment: 
- Col·locació del bastiment de muntatge 
- Fixació de la reixeta al bastiment 
Reixetes recolzades sobre bastiment: 
- Col·locació de la reixeta a pressió en el seu allotjament 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar plana sobre l'allotjament. 
La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de muntatge per mitjà del 
marc collat amb visos o a pressió. 
La reixeta recolzada sobre el bastiment, ha de quedar situada en el seu allotjament i exercir una certa 
pressió. Ha de ser manipulable manualment. 
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte. 
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Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de brutícia, la seva part inferior 
ha de quedar a una distancia mínima de 10 cm del terra. 
Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària superior o igual a 10 
mm, aleshores aquesta ha d'anar col·locada a una distancia mínima de 2 m del terra, mesurada 
respecte a la seva part inferior. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios. (RITE). 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones 
técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio. 
 
 
REIXETES DE RETORN D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT, FIXADES AL BASTIMENT 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reixetes de retorn d'alumini anoditzat platejat, fixades al bastiment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Fixació de la reixeta al bastiment 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de quedar fixada sòlidament al bastiment de muntatge per mitjà del marc collat amb visos o a 
pressió. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar situada en el seu allotjament pressionant amb la mà. 
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte. 
Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de brutícia, la seva part inferior 
ha de quedar a una distancia mínima de 10 cm del terra. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios. (RITE). 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones 
técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio. 
 
 
REIXETES D'INTEMPÈRIE 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reixetes d'intempèrie d'alumini anoditzat, amb aletes en Z i malla metàl·lica interior d'acer inoxidable, 
fixades al bastiment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la reixeta 
- Fixació de la reixeta al bastiment 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar plana sobre l'allotjament. 
La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de muntatge per mitjà del 
marc collat amb visos. 
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la 
DF 
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Un cop col·locada la reixeta es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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COMPORTES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aquest plec de condicions tècniques es vàlid per a les següents unitats d'obra: 
- Comportes tallafocs muntades entre conductes i fixades a l'obra amb morter de ciment 
- Comportes de regulació de cabal, per a conductes rectangulars. 
- Comportes de regulació de cabal constant, per a conductes rectangulars. 
- Comportes de regulació de cabal constant, per a conductes circulars. 
- Accessoris per a comportes tallafocs 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Fixació de la comporta a l'obra o al conducte 
- Fixació dels conductes a banda i banda de la comporta 
- Execució de les connexions elèctriques i de control, si és el cas 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, restes de materials, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el 
muntatge i les connexions de l'aparell han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel 
fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
Les parts mòbils de la comporta no han d'entrar en contacte amb cap element constructiu o amb altres 
parts de la instal·lació. 
No s'han de transmetre esforços entre la fixació o els conductes i la comporta que en puguin afectar el 
funcionament. 
Les parts de la comporta que necessitin un manteniment o una regulació han de ser fàcilment 
accessibles un cop col·locada la comporta. 
Els conductes han d'anar fixats a la comporta al llarg de tot el seu perímetre. La unió ha de ser estanca. 
Les connexions elèctriques i les de la xarxa de control han d'estar fetes. 
Per a les connexions es faran servir els cables de les seccions i tipus especificats a la DT del fabricant. 
Durant el funcionament, i sota qualsevol condició de càrrega, la comporta no ha de provocar 
vibracions o sorolls inacceptables. 
 
COMPORTES TALLAFOC: 
La comporta ha d'estar fixada a l'obra amb morter de ciment o formigó. Els buits d'obra al voltant de la 
comporta que no es puguin reomplir amb morter o formigó han de quedar reomplerts amb llana de 
roca o qualsevol altre material compatible amb la comporta i aprovat pel fabricant. En cap cas, l'espai 
al voltant de la comporta ha de tenir una resistència al foc inferior al de la pròpia comporta. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la 
DF. 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La col·locació de la comporta s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del 
fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques corresponen a les especificades al projecte. 
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Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents 
subministraments. 
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels conductes per a eliminar les 
rebaves que hi puguin haver. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
SERVOMOTOR PER A ACCIONAMENT  DE COMPORTES DE REGULACIÓ D'AIRE 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Servomotor per a accionament  de comportes de regulació d'aire. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la comporta i eix, segons instruccions del fabricant 
- Acoplament del servomotor a l'eix de la comporta 
- Connexió del motor a la xarxa elèctrica 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc. 
- Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el 
muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel 
fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
Les parts mòbils no han d'entrar en contacte amb cap element constructiu o amb altres parts de la 
instal·lació. 
No s'han de transmetre esforços entre la fixació i el eix que en puguin afectar el funcionament. 
Les parts que necessitin un manteniment o una regulació han de ser fàcilment accessibles un cop 
col·locat i cal respectar les distàncies definides en la DT del fabricant. 
Les connexions elèctriques i les de la xarxa de control han d'estar fetes. 
Per a les connexions es faran servir els cables de les seccions i tipus especificats a la DT del fabricant. 
Durant el funcionament, i sota qualsevol condició de càrrega, no ha de provocar vibracions o sorolls 
inacceptables o superior als 30 dB (A). 
S'ha de connectar la vàlvula a la xarxa corresponent i l'actuador a la xarxa elèctrica o pneumàtica. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 30 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
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La col·locació s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de 
seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques corresponen a les especificades al projecte. 
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents 
subministraments. 
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de tubs, etc. 
Ha de quedar feta la prova de servei, segons les especificacions de la DT i aprovada per la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios. (RITE). 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
 
 
VENTILADORS CENTRÍFUGS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Ventiladors centrífugs muntats sobre bancada i caixes amb ventiladors centrífugs amb àleps endavant i 
àleps a reacció. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
VENTILADOR CENTRÍFUG: 
- Fixació del ventilador a la bancada amb suports antivibratoris 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
CAIXA AMB VENTILADOR CENTÍFUG: 
- Col·locació i fixació de la caixa d'acord amb la DT 
- Connexió xarxa elèctrica 
- Prova de servei   
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica, i comprovar que la tensió disponible sigui l'adient.  
VENTILADOR CENTRÍFUG: 
El ventilador s'ha de fixar amb suports elàstics mitjançant els forats existents a la base de la bancada. 
Les connexions d'aspiració i d'impulsió han de ser flexibles per a evitar la propagació d'ones sonores. 
La d'aspiració ha de ser resistent a la depressió. 
CAIXA AMB VENTILADOR CENTÍFUG: 
S'ha de collar mitjançant visos al suport, utilitzant els forats existents al marc de la caixa. 
S'ha de suportar amb independència dels conductes, que no han d'exercir cap mena d'esforç. Les 
conexions han de ser flexibles per evitar la propagació d'ones sonores. 
Ha d'estar col·locat de manera que les comportes de registre siguin accessibles i practicables per al seu 
manteniment. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de comprovar que el sentit de gir del ventilador es el que li correspongui, així com el sentit de 
circulació de l'aire resultant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios. (RITE). 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones 
técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. 
- Verificació que les vibracions no es transmeten al conducte. 
- Verificació que els elements de subjecció tenen la mateixa resistència que l'exigida al ventilador. 
- Control específic dels ventiladors: 
     - Control de la situació dels ventiladors 
     - Verificació de la no existència de sorolls anormals 
     - Actuació elements de control (si n'hi ha) 
- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de garanties a la 
venda de béns de consum. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Control específic dels ventiladors: 
     - Comprovació del funcionament del motor, consum (A) sentit de gir, velocitat (m/s), cabal (m3 /s), 
soroll (dBA) 
- Manteniment de la instal·lació. 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de comprovar totes les unitats de ventilació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
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En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en 
cas contrari s'ha de substituir el material afectat. 
 
 
EXTRACTORS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Extractors per a corrent monofàsic o trifàsic, instal·lats. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Encastats 
- Muntats a la finestra 
- Muntats en conducte 
- Muntats en teulada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Extractors muntats a la finestra: 
- Col·locació del bastiment en el forat del vidre corresponent 
- Fixació de l'extractor al bastiment 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
Extractors encastats a la paret: 
- Fixació de l'extractor amb tacs i visos al forat corresponent 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
Extractors muntats en conducte: 
- Muntat de l'extractor en el tub 
- Connexió de la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
Extractors de teulada: 
- Col·locació de l'extractor o dels accessoris de transició en l'orifici corresponent 
- Fixació de l'extractor a l'extrem del tub o a l'accessori de transició corresponent 
- Connexió a la xarxa elèctrica  
- Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica, i comprovar que la tensió disponible sigui l'adient. 
S'ha de comprovar, també, que el sentit de gir és el que li correspon. 
La distància entre el pla de la boca de l'extractor i qualsevol obstacle ha de ser superior a dues vegades 
el diàmetre equivalent a la boca de descàrrega. 
 
EXTRACTOR MUNTAT EN FINESTRA: 
L'extractor muntat a la finestra ha d'anar encastat en un vidre i s'ha de fixar entre el marc i el bastiment 
que se subministra juntament amb l'extractor. 
 
EXTRACTOR ENCASTAT A LA PARET: 
L'extractor que va encastat a la paret, ha d'anar fixat mitjançant visos i tacs, aprofitant els forats que hi 
ha en el marc de l'extractor. 
 
EXTRACTOR MUNTAT EN TUB: 
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En els extractors muntats en tubs, s'han d'instal·lar un tram de conducte rectilini entre la boca i la 
derivació o bifurcació de longitud igual a la longitud eficaç. Els canvis de secció dels tubs s'han de 
realitzar a una distància de la boca igual o superior al de la distància eficaç. 
 
 

5.2.2. FONTANERIA 

CONDUCCIONS AMB TUB DE POLIPROPILÈ A PRESSIÓ 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conduccions amb tub de polipropilè a pressió per a instal·lacions de transport i distribució de fluids, 
amb les unions soldades, col·locats superficialment o al fons de la rasa. 
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions 
d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 
- Replanteig de la conducció 
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Neteja de la canonada 
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de 
produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
Les unions entre tubs s'han de fer per soldadura amb material d'aportació. 
Els canvis de direcció, els ramals, les brides i les reduccions s'han de fer per mitjà dels accessoris 
adequats de polipropilè. Les unions s'han de fer per acoblament i soldadura amb material d'aportació. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb 
material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot 
quedar cap accessori. 
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol 
conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. 
 
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament 
respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o 
del sostre. 
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora 
del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. 
En cas de fluids molt calents, el suport ha de permetre una certa llibertat axial al tub per tal de 
compensar les dilatacions. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
Distància entre suports: 
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+---------------------------------------------------+ 
¦  DN   ¦         Distància entre suports (mm)      ¦ 
¦ (mm)  ¦-------------------------------------------¦ 
¦       ¦ en trams verticals ¦ en trams horitzontals¦ 
¦-------¦--------------------¦----------------------¦ 
¦  16   ¦        710         ¦         550          ¦ 
¦  20   ¦        780         ¦         600          ¦ 
¦  25   ¦        840         ¦         650          ¦ 
¦  32   ¦        940         ¦         750          ¦ 
¦  40   ¦       1100         ¦         850          ¦ 
¦  50   ¦       1230         ¦         950          ¦ 
¦  63   ¦       1230         ¦         950          ¦ 
¦  75   ¦       1360         ¦        1050          ¦ 
¦  90   ¦       1490         ¦        1150          ¦ 
¦ 110   ¦       1620         ¦        1250          ¦ 
¦ 125   ¦       1670         ¦        1350          ¦ 
¦ 140   ¦       1800         ¦        1500          ¦ 
¦ 160   ¦       1800         ¦        1500          ¦ 
¦ 200   ¦       1800         ¦        1500          ¦ 
¦ 250   ¦       2000         ¦        1800          ¦ 
¦ 315   ¦       2000         ¦        1800          ¦ 
¦ 400   ¦       2000         ¦        1800          ¦ 
+---------------------------------------------------+ 
 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt 
hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que 
envolten el tub cal piconar-les amb cura. 
Gruix del llit de sorra: >= 15 cm 
Reblert (sense trànsit rodat): >= 60 cm 
Reblert (amb trànsit rodat): >= 100 cm 
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i 
dilatacions degudes a canvis de temperatura. 
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars 
(corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de 
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el 
seu plec de condicions. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 
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Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les 
brosses. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la. 
 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun 
defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell 
freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que 
puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos 
a l'excavació. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves 
de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma que 
els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS: 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o 
dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces 
especials per col·locar. 
 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques 
per a la subjecció dels mateixos. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
 
 
AÏLLAMENT TÈRMIC DE CONDUCCIONS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació d'aïllament tèrmic de conduccions. 
S'han considerat els materials següents: 
- Tubs rígids de llana de vidre aglomerada amb resines termoestables oberts per una generatriu 
- Tubs amb escumes elastomèriques 
- Tubs rígids de poliestirè expandit formats per dues peces amb els dos extrems longitudinals 
encadellats 
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- Tub flexible de polietilè expandit i obert per una generatriu 
- Tubs rígids de llana de roca aglomerada amb resines fenòliques, oberts per una generatriu 
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents: 
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs fàcilment 
accessibles (muntants, etc.) 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions 
d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de calderes, 
escalfadors, etc.) 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
S'ha de col·locar en contacte continuat amb tota la superfície del tub, sense cap compressió que en 
redueixi el gruix. 
L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament de les 
vàlvules i d'altres accessoris de la instal·lació. 
En aïllaments amb escumes elastomèriques, en la unió, les camises veïnes s'han d'enganxar entre elles i 
han de quedar a pressió. 
En aïllaments amb poliestirè expandit, les peces s'uneixen entre sí pels extrems longitudinals 
encadellats. La unió per testa amb les peces veïnes s'ha de realitzar a tocar. 
En aïllaments amb polietilè expandit, s'han d'enganxar entre ells els llavis del tall longitudinal, així com 
la unió de camises veïnes, que han de quedar a compressió. 
La temperatura de la superfície exterior, en funcionament, ha de ser <= 15°C per sobre de la 
temperatura ambient. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de col·locar la camisa, s'ha de netejar la superfície del tub de brosses, d'òxids o d'altres elements 
i s'hi ha d'aplicar una pintura antioxidant si no té cap protecció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o 
dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios. (RITE). 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones 
técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels aïllaments a l'obra. 
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant: 
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-     Correcta col·locació dels aïllaments utilitzant els accessoris adequats de fixació o enganxament de 
forma que no quedin càmeres d'aire entre aïllament i tub.  
-     Inexistència de trams de la instal·lació sense aïllar que hagin d'anar aïllats 
- Conductivitat tèrmica de referència 
- Variacions del traçat de la instal·lació i comprovació de les pèrdues tèrmiques globals per al conjunt 
de conduccions per no superar el 4 % de la potècia màxima que transporta segons justificació de 
projecte i RITE. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de 
procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 
 
 
ACUMULADORS ELÈCTRICS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Instal·lació d'acumuladors elèctrics de 10 a 200 l de capacitat col·locats horitzontals o verticals. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Amb fixacions murals 
- Sobre bancades o paviment 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
- Fixació de l'aparell 
- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució d'aigua sanitària 
- Connexió a la xarxa elèctrica i de terra 
- Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'aparell col·locat amb fixacions murals, ha de quedar fixat mitjançant quatre perns de 10 mm de 
diàmetre, connectats amb contraplaques i encastats 80 mm en el suport. 
L'aparell col·locat sobre bancades o paviment, ha de quedar recolzat sobre el suport amb dispositius 
intermedis per a la seva fixació. 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i 
manipular. 
Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de 
material elàstic. 
Abans i després de l'acumulador s'ha d'instal·lar una aixeta de pas, segons les especificacions del seu 
plec de condicions. 
L'enllaç a la xarxa elèctrica ha de portar connexió a terra. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
L'instal·lador cal que aporti l'acta de posada en servei. 
Distància de l'aparell a d'altres aparells amb flama:  >= 40 cm 
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Distància als paraments laterals:  >= 15 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat (posició vertical):  ± 3 mm 
- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 3 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios. (RITE). 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones 
técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la 
prevención y control de la legionelosis. 
Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higiènicosanitàries per a la 
prevenció i el control de la legionel·losi. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra 
- Verificar l'estanqueitat a juntes i unions dels equips amb els circuits d'aigua (prova d'estanqueitat). 
- Verificar la correcta ubicació dels escalfadors a gas, l'adequació del local amb entrada i sortida d'aire i 
conducte d'evacuació de fums adequat per garantir el rendiment i la seguretat. 
- Verificar estanqueitat dels conductes d'evacuació de fums, la pressa d'anàlisi i la pressa de recollida 
de condensats.   
- Verificar la correcta instal·lació de presa de corrent d'acumuladors elèctrics. 
- Verificar la correcta instal·lació de dipòsits d'acumulació d'aigua calenta i dels elements de seguretat. 
- Verificar el funcionament dels equips de recirculació d'aigua a instal·lacions amb escalfador d'aigua 
centralitzat. 
- Verificar la conducció de la vàlvula de seguretat al desguàs i el correcte taratge de la mateixa. 
- Realitzar les proves de funcionament i ajust del elements de regulació i control.  
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
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Es comprovarà globalment  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a 
fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb 
el determini la DF. 
 
 
VÀLVULES DE BOLA 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules de bola metàl·liques o sintètiques, muntades. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vàlvules roscades amb actuador elèctric o pneumàtic. 
- Vàlvules embridades amb actuador elèctric o pneumàtic 
- Vàlvules manuals roscades 
- Vàlvules manuals per a soldar entre tubs 
- Vàlvules manuals embridades 
- Vàlvules per anar a pressió 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntades superficialment 
- Muntades en pericó de canalització soterrada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Vàlvula de bola amb actuador: 
- Neteja de l'interior del tub i de les rosques si és el cas. 
- Preparació de les unions amb cintes en el cas de les connexions amb rosca 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa  
- Connexió de l'actuador a la xarxa corresponent (elèctrica o pneumàtica) 
- Prova de servei 
Vàlvules de bola metàl·liques soldades: 
- Neteja dels extrems dels tubs i vàlvules 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova de servei 
Vàlvules de bola per a col·locar roscades: 
- Neteja de rosques i d'interior de tubs 
- Preparació de les unions amb cintes 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova de servei 
Vàlvula de bola per encolar o embridar: 
- Neteja de l'interior dels tubs 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova d'estanquitat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment de 
les diferents parts. 
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Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de 
treball. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
 
MUNTADES SUPERFICIALMENT: 
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla 
horitzontal. 
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un cop 
desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
 
MUNTADES EN PERICÓ: 
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el centre 
del pericó. 
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un cop 
desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
En el cas de vàlvules embridades, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necesaria 
perque es puguin col·locar i treure tots els cargols de les brides. 
 
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR: 
S'ha de connectar la vàlvula a la xarxa corresponent i l'actuador a la xarxa elèctrica o pneumàtica. 
 
VÀLVULES DE BOLA METÀL·LIQUES SOLDADES: 
Les soldadures han de ser estanques a la pressió de treball. 
La soldadura no ha de tenir cap defecte, ja sigui osca, fissura, inclusió d'escòria o porus. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs. 
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant i amb les 
eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces. 
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat 
i l'adherència amb les parets. 
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems estan ben 
acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió. 
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui les 
brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el netejador. No s'ha de fer servir 
en aquesta operació cap tipus de dissolvent. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la. 
 
VÀLVULAS DE BOLA PER A COL·LOCAR ROSCADES: 
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. 
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Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment 
d'executar les unions. 
 
VÀLVULES DE BOLA METÀL·LIQUES SOLDADES: 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar les superfícies per unir de greix, òxids i pintura, i 
s'ha de tenir cura que quedin ben seques. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una 
picola i d'un raspall. 
 
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR: 
La connexió dels actuadors d'aquestes vàlvules s'ha de realitzar amb la xarxa elèctrica o pneumàtica 
fora de servei. 
Quan l'actuador sigui pneumàtico les connexions amb la xarxa han de ser estanques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
 
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR ELÈCTRIC: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
 
 
VÀLVULES DE SEGURETAT 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules de seguretat de recorregut curt, roscades, muntades. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntades superficialment 
- Muntades en pericó de canalització soterrada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja de rosques i d'interior de tubs 
- Preparació de les unions amb cintes 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La palanca d'obertura manual de la vàlvula ha de ser accessible i ha de quedar a la vista. 
Ha de quedar connectada a la canonada a protegir per la boca d'entrada, sense cap interrupció. 
La boca de sortida s'ha de conduir al punt de desguàs, que ha de ser visible des del lloc on ha d'estar 
la vàlvula. 
Ha de quedar en condicions de funcionament i ha de ser estanca a la pressió de treball. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
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- Posició:  ± 30 mm 
 
MUNTADES EN PERICÓ: 
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop 
desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
 
MUNTADES SUPERFICIALMENT: 
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop 
desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les unions amb les canonades han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. 
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment 
d'executar les unions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
 
 
VÀLVULES PER AL BUIDAT 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules per al buidat d'instal·lacions amb connexió roscada. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Preparació del tub que ha de rebre la vàlvula, amb estopa, pasta i cintes o junt elastomèric 
- Roscat de la vàlvula al tub 
- Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar situat a la posició reflectida a la DT, tant pel que fa a la situació espacial, com a la posició 
dins de l'esquema. 
Ha de ser estanca a la pressió i temperatura de treball. 
Si el tub al que es connecta és d'acer, el junt d'estanquitat s'ha de fer amb mini i estopa, pastes o cinta. 
Si el tub al que es connecta és de coure, es disposarà una peça especial de llautó roscada al purgador i 
soldada per capilaritat al tub de coure. 
Un cop col·locada al seu emplaçament definitiu ha de ser possible l'accionament de la vàlvula. 
La connexió entre la vàlvula de buidat i la xarxa de desguàs ha d'estar feta de manera que resulti 
visible el pas d'aigua. 
La vàlvula s'ha de protegir adequadament per tal d'evitar maniobres accidentals. 
El seu eix principal ha de ser vertical. 
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Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Verticalitat:  ± 2 mm/10 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de la seva col·locació, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al 
projecte. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios. (RITE). 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones 
técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio. 
* Orden de 16 de mayo de 1975 por la que se aprueba la norma tecnológica de la edificación 
NTE-ICR/1975, «Instalaciones de climatización: Radiación». 
* Orden de 26 de septiembre de 1973 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IFC/1973, 
«Instalaciones de fontanería: Agua caliente». 
 
 
VÀLVULES DE REGULACIÓ TERMOSTÁTICA 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules de regulació termostàtica per a instal·lacions d'aigua calenta sanitària. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Neteja de l'interior dels tubs 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova de funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Les parts de la vàlvula que s'hagin de manipular, han de ser accessibles. 
La distància entre la vàlvula i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n el 
desmuntatge i manteniment. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
No s'han de transmetre esforços entre els elements fixes de la instal·lació i la vàlvula. 
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Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el 
muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel 
fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de 
seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de la vàlvula corresponen a les especificades al 
projecte. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament. 
Un cop instal·lada la vàlvula, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
 
 
CARRETS EXTENSIBLES D'ACER PER A MUNTATGE DE VÀLVULES  
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Carrets extensibles d'acer per a muntatge de vàlvules, amb diàmetres nominals de 500 o 1000 mm 
muntats en pericó de canalització soterrada. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja de l'interior dels tubs 
- Connexió dels dos cossos del carret als extrems de la xarxa a completar 
- Embridat dels cossos 
- Prova d'estanquitat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La distància entre l'accessori i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin col·locar i 
treure tots els cargols de les brides. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de 
produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
Ha de ser concèntric amb els tubs. 
En unions embridades, la brida ha de tenir col·locats tots els seus cargols i el junt d'estanquitat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. 
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Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
S'ha de netejar l'interior dels tubs abans de la instal·lació de l'accessori. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
 
 
COMPENSADORS DE DILATACIONS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Compensadors de dilatacions, col·locats roscats, soldats o embridats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja de la canonada 
- Execució de les unions 
- Fixació del compensador en la seva posició definitiva 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'anar connectat a la xarxa. 
Els compensadors de dilatacions han d'estar col·locats de forma que permetin a les tuberies dilatar-se 
amb moviments en la direcció del seu propi eix, sense que s'originin esforços transversals. 
Al costat de cada compensador de dilatació, ha d'haver-hi instal·lades guies. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
La distància entre compensadors de dilatacions ha de ser tal que la tensió en les fibres més tensades 
no siguin superior a 80 MPa, en qualsevol estat tèrmic de la instal·lació. 
Han de quedar instal·lats el nombre d'elements necessaris, de forma que la posició dels aparells que 
van connectats en la instal·lació no es vegi afectada, ni estigui sotmesa a esforços indeguts com a 
conseqüència dels moviments de dilatació de les conduccions. 
Han de ser accessibles, dins del passamurs no hi pot quedar cap element. 
Els dispositius de suport i guia, han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i 
l'alineació del tub. 
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Entre 
l'abraçadora del suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. No s'ha de soldar el suport al tub. 
Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllaç de 
con elàstic de compressió. 
En cas d'instal·lacions de gas, la rosca ha d'estar realitzada mitjançant màquina roscadora i assegurada 
l'estanquitat mitjançant cinta o producte d'estanquitat ajustat a la norma UNE-EN 751-1 o UNE-EN 
751-2 o equivalents. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
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Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i greixos. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la. 
 
UNIONS ROSCADES: 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
L'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb tefló. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
 
UNIONS ROSCADES: 
UNE-EN 751-2:1997 Materiales sellantes para juntas roscadas metálicas en contacto con gases de la 1ª, 
2ª, y 3ª familia y con agua caliente. Parte 2: Compuestos sellantes no endurecibles. 
UNE-EN 751-1:1997 Materiales sellantes para juntas roscadas metálicas en contacto con gases de la 1ª, 
2ª, y 3ª familia y con agua caliente. Parte 1: Compuestos sellantes anacrónicos. 
 
 
MANIGUETS ANTIVIBRATORIS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Maniguets antivibratoris col·locats entre les canonades i els equips. 
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents: 
- Maniguet antivibratori flexible d'acer inoxidable, col·locat superficialment i soldat per capil·laritat. 
- Maniguet antivibratori de cautxú EPDM col·locat superficialment i amb els extrems roscats 
- Maniguet antivibratori de cautxú EPDM col·locat superficialment i amb els extrems embridats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions i soldadures necessàries 
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, restes de soldadura, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Les unions han de ser estanques. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. 
La distància entre el maniguet i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n el 
muntatge i el desmuntatge. 
Els eixos del maniguet i de la canonada han de quedar alineats. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
El pes de la canonada no ha de descansar sobre el maniguet. 
La presència del maniguet no ha de provocar alteracions apreciables en el règim hidràulic de la 
canonada. 
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Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de 
seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
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5.3. INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES 

CAIXES PER A PROTECCIÓ ENCASTADES O MUNTADES SUPERFICIALMENT 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Caixes per a protecció encastades o muntades superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim. 
La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Els tubs i els conductors han d'entrar i sortir de la caixa pels punts de trencament especialment 
preparats que aquesta incorpora. No s'admeten modificacions a la caixa per a aquests proposits. 
Les unions entre caixes han d'estar fetes amb els accessoris disposats pel fabricant. 
No s'han de transmetre esforços entre els tubs i els conductors, i les caixes. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a la instal·lació s'han de seguir les instruccions de la DT del fabricant. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
S'ha de treballar sense tensió a la xarxa. 
Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
 
 
TUB RÍGID NO METÀL·LIC 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o endollat. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntat com a canalització soterrada 
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- Muntat superficialment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del traçat del tub 
- Estesa, fixació i curvat 
- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb els accessoris 
- Comprovació de la unitat d'obra 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense 
que es produeixin canvis sensibles a la secció. 
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. 
Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total 
 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s'han de reblir. 
Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió. 
Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets aïllants. 
L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat. 
Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin un mateix 
sistema. 
El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les especificacions 
fixades al seu plec de condicions. 
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o una coberta d'avís, de protecció mecànica (maons, 
plaques de formigó, etc.). 
El radi curvatura ha d'estar dintre dels límits marcats pel fabricant. 
Fondària de les rases:  >= 40 cm 
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 20 cm 
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm 
 
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 
Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la corrosió i 
sòlidament subjectes. 
Distància entre les fixacions: 
- Trams horitzontals:  <= 60 cm 
- Trams verticals:  <= 80 cm 
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 25 cm 
Distància entre registres:  <= 1500 cm 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 
Penetració del tub dins les caixes:  1 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm 
- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 
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Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per 
aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització han de 
ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la 
DT del projecte. 
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 
d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o 
dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos rígidos. 
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos curvables. 
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos 
particulares para sistemas de tubos enterrados. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon 
segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies 
inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
 
 
CANAL PLÀSTICA DE PVC 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, perforat o ranurat, de dimensions 60x190 mm com a 
màxim, amb separador o sense i muntada superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Fixació i nivellació 
- Tallat en curves i cantonades 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El muntatge s'ha de fer mitjançant visos i tacs expansius per a fixar-la al parament. 
Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les canals s'han de fer amb peces d'unió 
fixades amb cargols o reblons. 
Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments. 
Els finals de canalització i els trams han d'estar coberts amb tapetes de final de tram. 
Nombre de fixacions:  >= 3/m 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o 
dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
La instal·lació inclou les fixacions i les tapes. 
Els separadors estan inclosos si està indicat a la PO. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon 
segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 
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- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies 
inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
 
 
SAFATA PLÀSTICA DE PVC 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Safata plàstica de PVC rígid llis o perforat, muntada. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Directament sobre paraments verticals 
- Sobre suports horitzontals 
- Sobre suports verticals 
- Suspesa de paraments horitzontals 
- En terra tècnic 
- Encastada 
- En forats d'obra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del traçat i de la col·locació dels suports 
- Fixació i anivellament dels suports 
- Fixació de la safata 
- Tall als canvis de direcció i cantonades 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant. 
El muntatge s'ha de fer amb peces de suport. 
Les peces de suport han de ser les indicades per al tipus de col·locació. La distància entre suports ha de 
ser < 1 m, amb un mínim de tres per safata, fixats al parament amb tacs i cargols. 
Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les safates s'han de fer mitjançant una 
peça d'unió fixada amb cargols o reblons. 
Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments. 
Tots els elements auxiliars (derivacions, corbes, regletes, etc.) han de ser de PVC. 
Els finals de canalització han d'estar coberts sempre amb una tapa de final de tram. 
Toleràncies d'instal·lació: 
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- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o 
dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon 
segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies 
inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
 
 
SAFATA METÀL·LICA 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Safata metàl·lica d'amplària fins a 600 mm i muntada superficialment o fixada amb suports. 
S'han considerat els tipus següents: 



 

DSIG_25.0_0.CC.00.1_Memoria PC Serveis Higiènics 157 de 245  

  

- Xapa d'acer, cega o perforada 
- Reixa d'acer 
- Escala de perfil d'acer 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Fixació i nivellació 
- Talls finals en corbes i cantonades 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, separades en funció de la càrrega admissible de la safata 
i fixades al parament o al sostre mitjançant perns d'ancoratge o tacs i visos. 
Els conductors s'instal·laran a les safates de manera que no es superi la càrrega de treball admissible 
declarada pel fabricant. 
Les unions, derivacions, canvis de direcció, etc., s'han de fer amb peces que assegurin la unió dels 
diferents trams de la safata, fixades amb cargols o reblons. 
Han de tenir continuïtat elèctrica segons les especificacions de la norma UNE-EN 61537 i el REBT. La 
connexió a terra es farà utilitzant els borns de connexió a terra facilitats pel fabricant. 
Si la instal·lació consta simultàniament de cables de potència i cables de dades, els cables mantindran 
sempre una distància de separació adequada, i en el cas que cohabitin a la mateixa safata es 
col·locaran perfils separadors.  
El final de les safates ha d'estar cobert amb tapetes de final de tram. 
Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments. 
 
XAPA D'ACER: 
Els canvis de direcció i corbes s'han de fer amb una peça d'unió fixada amb cargols i reblons. 
Distància entre fixacions:  <= 1,5 m 
 
REIXA O PERFIL: 
Els canvis de direcció i corbes s'han de fer mitjançant talls a la seva secció per tal de poder doblegar-la. 
Distància entre fixacions:  <= 1,5 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o 
dels punts per connectar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conducción de cables. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
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- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon 
segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies 
inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
 

CABLE ELÈCTRIC 1 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en 
general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i 
coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de 
barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) + 
mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta de 
poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de 
barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030 
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de polietilè 
reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locat superficialment 
- Col·locat en tub 
- Col·locat en canal o safata 
- Col·locat aeri 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 
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CONDICIONS GENERALS: 
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se 
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi 
tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva 
instal·lació. 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida 
del quadre de protecció. 
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics: 
- Sense transit rodat:  >= 4 m 
- Amb transit rodat:  >= 6 m 
 
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT: 
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores de 
forma que no en surti perjudicada la coberta. 
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada 
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte. 
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm 
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm 
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les possibilitats 
d'ocultació que ofereixi aquesta. 
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents a 
la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes al suport amb 
tacs i cargols. 
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un altre, es 
penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems. 
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 3 cm 
entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si l'encreuament 
es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixació immediats han d'estar el 
suficientment propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar d'existir. 
 
COL·LOCACIÓ AÈRIA: 
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de tracció. En 
cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.  
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador 
per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de tesat per tal 
de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer galvanitzat hi no ha 
de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de tesat. 
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja sigui 
en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes. 
 
COL·LOCAT EN TUBS: 
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Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del 
paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat. 
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d'una caixa 
de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i amb premsaestopes per 
a l'entrada i sortida de cables. 
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes. 
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament. 
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió. 
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran 
per evitar embussaments dels cables. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina. 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques. 
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C 
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions. 
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va 
desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per tal de no 
sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de la bobina estirant per la 
part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable. 
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen les 
peces de suport. 
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es protegiran 
per tal de que no hi entri aigua. 
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments 
superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l'estesa 
serà de 50 N/mm2. 
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí on es 
consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor. 
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 
 
CABLE COL.LOCAT EN TUB: 
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no 
pateixi torsions ni danys a la seva coberta. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements 
per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les 
connexions. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte 
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes 
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats 
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors 
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals 
febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació. 
- Assaigs segons REBT. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que 
s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut modificades 
el seu recorregut respecte projecte. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
 
 
CABLE ELÈCTRIC 2 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució de baixa tensió per a 
instal·lacions fixes, amb una tensió assignada de 450/750 V o de 300/500 V. 
- Cables flexibles de designació H07V-K, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 
21031 
- Cables rígids de designació H07V-U, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC),UNE 21031 
- Cables rígids de designació H07V-R, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21031 
- Cables flexibles de designació ES07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 211002 
- Cables flexibles de designació H07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 211002 
- Cables flexibles de designació H07Z-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 21027 
- Cables rígids de designació H07Z-R (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 21027 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locat en tub 
- Col·locat en canal 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 
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CONDICIONS GENERALS: 
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se 
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi 
tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva 
instal·lació. 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida 
del quadre de protecció. 
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 
 
COL·LOCAT EN TUBS: 
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran 
per evitar embussaments dels cables. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina. 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques. 
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions. 
 
CABLE COL.LOCAT EN TUB: 
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no 
pateixi torsions ni danys a la seva coberta. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements 
per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les 
connexions. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
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Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte 
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes 
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats 
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors 
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals 
febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació. 
- Assaigs segons REBT. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que 
s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut modificades 
el seu recorregut respecte projecte. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
 
 
CABLE ELÈCTRIC 3 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució de baixa tensió per a 
instal·lacions fixes, amb una tensió assignada de 450/750 V o de 300/500 V. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locat en tub 
- Col·locat en canal 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se 
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi 
tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva 
instal·lació. 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida 
del quadre de protecció. 
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 
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Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 
 
COL·LOCAT EN TUBS: 
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran 
per evitar embussaments dels cables. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina. 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques. 
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions. 
 
CABLE COL.LOCAT EN TUB: 
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no 
pateixi torsions ni danys a la seva coberta. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements 
per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les 
connexions. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte 
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes 
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats 
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors 
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals 
febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació. 
- Assaigs segons REBT. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que 
s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut modificades 
el seu recorregut respecte projecte. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
 
 
CONDUCTOR DE COURE NU 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntat superficialment 
- En malla de connexió a terra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- L'estesa i empalmament 
- Connexionat a presa de terra 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de 
connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs visitables. 
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. 
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques. 
El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles. 
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid 
d'acer galvanitzat. 
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
 
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el 
cas de canals i safates. 
Distància entre fixacions:  <= 75 cm 
 
EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA: 
El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i 
compactada. 
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la bobina. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o 
dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra. 
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si existeix), ús 
dels connectors adequats i acabat de l'arqueta. 
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a terra. 
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici. 
- Mesures de resistència de terra. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà globalment  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la construcció de 
nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència adequada. 
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits. 
 
 
PLATINA DE COURE NUA 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Platina de coure nua de fins a 1000 mm2 de secció i 1400 A d'intensitat màxima, i muntada 
superficialment o en canalització. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- L'estesa, fixació i connexionat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les platines de coure han de quedar instal·lades sobre suports constituïts per materials aïllants no 
inflamables, tant les de fase com les de neutre i immobilitzades mecànicament amb visos o brides. 
En muntatges de disposició vertical la barra del neutre ha d'estar muntada a la part superior del 
conjunt de les barres. 
Els empalmaments i les derivacions han d'estar units per pressió de vis o per mitjà de brides adients, 
no s'ha d'acceptar la connexió per soldadura. 
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Les derivacions han d'estar fetes a la vora d'un suport i no han d'exercir tracció mecànica sobre les 
barres. 
Han d'estar muntats allunyat del lloc on pugui trobar-se o passar cap persona de tal forma que sigui 
impossible el contacte fortuït, o bé s'han de col·locar obstacles que impedeixin aquest contacte. 
La distància entre conductors de coure, entre aquests i el parament, murs o sostres no ha de ser 
inferior a 10 cm, excepte que es justifiqui mitjançant la col·locació de materials aïllants i en aquest cas 
la distància no ha de ser mai inferior a 5 cm. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
Separació entre suports:  <= 90 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o 
dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
 
 

CANALITZACIONS CONDUCTORES  

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
CANALITZACIONS CONDUCTORES DE COURE DE MÉS DE 63A: 
Canalització conductora de coure de fins a 4000 A d'intensitat màxima, bipolar, tripolar, amb neutre i 
terra si cal, per transport tancat o ventilat, o per enllumenat, de tipus constructiu I o II i muntada 
superficialment. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a transport tancat 
- Per a transport ventilat 
- Per a enllumenat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- L'estesa i muntatge 
 
CANAL ELECTRIFICADA DE COURE DE 25 A 40A: 
Canalitzacions conductores de coure de més de 25 i 40A d'intensitat màxima per a la distribució i 
enllumenat, muntada superficialment o suspesa. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a enllumenat i distribució 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- L'estesa i muntatge 
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ACCESSORIS DE CONNEXIÓ PER A CANAL ELECTRIFICADA: 
Accessoris de connexió per a canal electrificada d'enllumenat i distribució 
S'han considerat els tipus següents: 
- Caixa d'alimentació 
- Mòdul de canvi de direcció 
- Bornes de connexió 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Connexionat i comprovació 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les canalitzacions conductores no s'instal·laran paral·lelament per sota d'altres canalitzacions que 
puguin provocar condensacions. 
La carcassa de les canalitzacions conductores ha de tenir continuïtat elèctrica connectant-les al 
conductor de terra cada 30 metres com a màxim. 
En el cas d'utilitzar l'envoltant metàl·lica de la canalització conductora com a conductor de protecció 
de posta a terra, aquesta ha d'estar connectada a la línia principal de terra i tindrà pintades bandes 
contigües d'igual amplada (entre 15 i 100 mm) verdes i grogues en llocs visibles de la canalització, 
especialment ambdós extrems i en els punts on s'hagi previst preses d'alimentació a receptors. 
S'han d'instal·lar juntes de dilatació amb correspondència amb les juntes de l'edifici i per cada tram 
superior a 45 m., i en tot cas seguint les indicacions DT. 
L'alimentació de principi de línia ha d'estar feta mitjançant caixes de connexions metàl·liques especials 
per aquest fi. 
El final de les canalitzacions conductores ha d'estar cobert amb tapetes de final de tram. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
La situació dels accessoris es  realitzarà d'acord amb el que indiqui la DT. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  <= 0,2%,  15 mm/total 
- Desploms: <= 0,2%, 15 mm/total 
 
ENLLUMENAT / DISTRIBUCIÓ: 
El muntatge ha d'estar fet amb peces de suport amb un mínim de dues per tram, fixades al parament o 
al sostre mitjançant perns d'ancoratge. 
Les unions, derivacions, cantonades, etc., de les canalitzacions conductores han d'estar fetes mitjançant 
caixes abraçadores d'unió fixades amb cargols o reblons, compatibles amb el tipus de canal instal·lada. 
 
CANALITZACIONS CONDUCTORES DE COURE DE MÉS DE 63A: 
Distància entre suports:  <= 1,2 m 
 
CANAL ELECTRIFICADA DE COURE DE 25 A 40A: 
Distància entre suports:  <=0,33m 
 
TRANSPORT TANCAT O TRANSPORT VENTILAT: 
El muntatge ha d'estar fet amb peces de suport amb un mínim d'una per tram, fixades al parament o al 
sostre mitjançant perns d'ancoratge. 
Les unions han d'estar fetes mitjançant superposició de barres conductores i de la carcassa de 
protecció collades amb visos. 
Distància entre suports:  <= 2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CANALS: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT, entre els extrems de la canalització 
conductora. 
 
ACCESSORIS DE CONNEXIÓ: 
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
 
 
ELEMENTS DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA AMB SISTEMA DE CONNEXIÓ RÀPIDA  

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements de distribució elèctrica amb sistema de connexió ràpida, col·locats. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Caixes repartidores muntades superficialment 
- Cables amb connectors als extrems, col·locats 
- Connectors muntats sobre suports en caixa de mecanisme modular o connectats a l'extrem del cable 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En caixes repartidores: 
- Col·locació i anivellament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, etc. 
En cables amb connectors als extrems: 
- Connexió del cable per ambdós extrems amb els equips i preses de connexió ràpida 
- Comprovació i verificació de la partida d'obra executada 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, etc. 
En connectors: 
- Preparació de l'extrem del cable 
- Execució de la connexió 
- Fixació a la caixa de mecanismes, en el seu cas 
- Prova de funcionament 
- Retirada de l'obra de restes d'embalatges, retalls de cables, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la fixada a la DT o en el seu defecte la indicada per la DF. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre sí. 
 
CAIXES REPARTIDORES: 
La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés. 
Han de ser accessibles els connectors que suporta. 
 
CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS: 
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La connexió de ambdós extrems del cable amb els equips i amb les preses de connexió ràpida han 
d'estar fetes. 
La continuïtat del subministrament elèctric ha de quedar garantida en els punts de connexió. 
 
CONNECTORS: 
El connector ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes o a l'extrem del cable. 
Les connexions han d'estar fetes. 
No s'han de transmetre esforços entre la connexió i el mecanisme. 
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant. 
S'ha de treballar sense tensió a la xarxa. 
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, 
retalls de cables, etc.). 
 
CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS I CONNECTORS: 
Les connexions s'han de dur a terme amb l'utillatge adequat i respectant les recomanacions del 
fabricant. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
 
 
INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, bipolar 
amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 
tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols protegits. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a control de potència (ICP) 
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA) 
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. 
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. 
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. 
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o 
armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 
Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una caixa 
també aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats a tal fi pel fabricant. 
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en 
les normes. 
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del 
paràmetre exigides en la DT. 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
 
ICP: 
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable. 
Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació individual. 
 
PIA: 
En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions 
dels reglaments. 
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els 
conductors estan sense tensió. 
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de 
l'interruptor. 
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT 
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
 
ICP: 
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A. 
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos para control de potencia de 1,5 A a 
63 A. 
 
PIA: 
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UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades. 
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades. 
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas 
para la protección contra sobreintensidades. 
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA: 
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la 
DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels 
mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat a l'execució de quadres generals, són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament 
tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l'execució 
real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços 
i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs 
-sense necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat. 
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- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas: 
     - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T 
     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
     - Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de 
terres. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que 
s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a 
fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb 
el determini la DF. 
 
 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS PER A ACTUAR PER CORRENT DIFERENCIAL RESIDUAL. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual. 
S'han contemplat els següents tipus: 
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN 
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors 
automàtics magnetotèrmics 
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a 
interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics 
magnetotèrmics 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. 
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. 
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en 
les normes. 
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del 
paràmetre exigides en la DT. 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 



 

DSIG_25.0_0.CC.00.1_Memoria PC Serveis Higiènics 174 de 245  

  

La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. 
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha de 
subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 
 
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que formen 
part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les 
connexions. 
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha de 
subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 
 
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR 
ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT 
AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que formen 
part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les 
connexions. 
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o 
armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 
Quan es col·loca adossat a l'interruptor automàtic, la unió entre ambdós ha d'estar feta amb els borns 
de connexió que incorpora el mateix bloc diferencial. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions 
dels reglaments. 
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els 
conductors estan sense tensió. 
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de 
l'interruptor. 
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT 
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin 
dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: 
Reglas generales. 
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BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin 
dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: 
Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
 
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR 
ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT 
AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la 
DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels 
mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat a l'execució de quadres generals, són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament 
tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l'execució 
real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços 
i unions no previstes. 
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- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs 
-sense necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat. 
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas: 
     - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T 
     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
     - Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de 
terres. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que 
s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a 
fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb 
el determini la DF. 
 

TALLACIRCUIT UNIPOLAR O TRIPOLAR  
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tallacircuit unipolar o tripolar amb ganiveta de neutre o sense, fusibles de ganiveta de fins a 630 A, 
amb base grandària "0 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El transformador ha de quedar fixat sòlidament per dos punts a la placa de la base del quadre 
mitjançant visos. 
Ha de quedar connectat als borns de manera que s'asseguri un contacte eficaç i durable. 
La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa referència a l'esquema 
com al lay-out. 
Els fusibles han de quedar rígidament fixats a la base. 
Resistència de les connexions a la tracció:  >= 30 N 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Verticalitat:  ± 2 mm 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Els fusibles s'han de posar i treure mitjançant la seva maneta corresponent. 
La manipulació dels fusibles s'ha de fer sense tensió. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la 
DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels 
mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat a l'execució de quadres generals, són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament 
tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l'execució 
real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte 
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- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços 
i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs 
-sense necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat. 
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas: 
     - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T 
     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
     - Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de 
terres. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que 
s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a 
fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb 
el determini la DF. 
 
 
INTERRUPTOR EN CÀRREGA AMB O SENSE INDICADOR LLUMINÓS  
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Interruptor en càrrega amb o sense indicador lluminós. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'interruptor instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha de quedar anivellat i a la posició i l'alçària previstes al projecte o especificades per la DF 
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. 
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o 
armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 
Ha de quedar connectat correctament als conductors de fase i al neutre de la derivació. 
Les connexions s'han de fer per pressió de vis. 
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
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Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en 
les normes. 
Resistència de les connexions a la tracció:  >= 30 N 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  La mateixa que l'exigida al quadre 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions 
dels reglaments. 
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els 
conductors estan sense tensió. 
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de 
l'interruptor. 
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT 
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 60947-3:2009 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, 
interruptores-seccionadores y combinados fusibles. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la 
DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels 
mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat a l'execució de quadres generals, són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament 
tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l'execució 
real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços 
i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs 
-sense necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que 
s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a 
fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb 
el determini la DF. 
 
 
SISTEMA DE PROTECCIÓ CONTRA SOBRETENSIONS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sistema de protecció contra sobretensions transitòries i permanents. 
S'han contemplat els següents tipus: 
-Protector de sobretensions transitòries i permanents per a muntar en perfil DIN 
-Quadre de protecció de sobretensions transitòries per a muntar superficialment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas 
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CONDICIONS GENERALS: 
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. 
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. 
 
PROTECTOR PER A SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES I PERMANENTS PER A MUNTAR EN PERFIL  DIN: 
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. 
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha de 
subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 
 
QUADRE DE PROTECCIÓ DE SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT: 
El quadre ha de quedar fixat sòlidament al parament. 
El quadre ha de quedar en un lloc de fàcil i lliure accés.  
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Els tubs i els conductors han d'entrar i sortir del quadre pels punts de trencament especialment 
preparats que aquesta incorpora. No s'admeten modificacions al quadre per a aquests proposits. 
Les unions entre quadres han d'estar fetes amb els accessoris disposats pel fabricant. 
No s'han de transmetre esforços entre els tubs i els conductors, i els quadres. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Els protectors de sobretensions han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les 
especificacions dels reglaments. 
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els 
conductors estan sense tensió. 
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT 
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la 
DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
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- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels 
mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat a l'execució de quadres generals, són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament 
tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l'execució 
real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços 
i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs 
-sense necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat. 
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas: 
     - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T 
     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
     - Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de 
terres. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que 
s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES: 
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Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a 
fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb 
el determini la DF. 
 
 
PROGRAMADORS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aquest plec de condicions tècniques dóna resposta a les següents unitats d'obra: 
- Programadors horaris de tipus analògic 
- Programadors horaris de tipus digital 
- Programadors astronòmics 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i nivellació 
- Connexionat 
- Regulació dels paràmetres de funcionament 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Ha d'estar muntat a pressió sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 
En cas d'instal·lació en una vivenda ha d'estar muntat dins del quadre de distribució a situar el més a 
prop possible de l'entrada de la derivació individual. 
Ha de funcionar correctament a temperatura ambient. 
Ha de quedar connectat a les línies que es volen programar. 
Ha de quedar connectat a la xarxa. 
Ha de quedar feta la prova de servei. 
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa, no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. 
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectades als borns de la 
fase per pressió del cargol. 
Resistència de les connexions a la tracció:  >= 3 kg 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a la instal·lació s'han de seguir les instruccions de la DT del fabricant. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
S'ha de treballar sense tensió a la xarxa. 
Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la 
DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels 
mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat a l'execució de quadres generals, són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament 
tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l'execució 
real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços 
i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs 
-sense necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat. 
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas: 
     - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T 
     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
     - Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de 
terres. 
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que 
s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a 
fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb 
el determini la DF. 
 
 
INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC-DIFERENCIAL 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Interruptor magnetotèrmic-diferencial de 25 a 125 A d'intensitat nominal en conjunt de protecció i 
mesura per a comptadors trifàsics, col·locats superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellació. 
- Connexionat. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar muntat a pressió sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. 
En cas d'instal·lació en una vivenda ha d'estar muntat dins del quadre de distribució a situar el més a 
prop possible de l'entrada de la derivació individual. 
Segons el grau d'electrificació s'ha d'instal·lar la protecció contra contactes indirectes (interruptors 
diferencials) i PIA (Interruptors magnetotèrmics) necessaris. 
Sobre les bases s'han de col·locar els fusibles de seguretat. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
El comandament d'accionament ha de ser manual. 
La base i la placa d'acabat han de ser aïllants. 
La placa d'acabat ha de portar un dispositiu de fixació a la base. 
Les parts subjectes a tensió no han de ser accessibles. 
Ha d'estar protegit contra la penetració de cossos sòlids, pols, aigua i de l'humitat. 
Han de ser resistents a la calor, al foc i a formar camins conductors. 
Han de funcionar correctament a temperatura ambient. 
Han d'estar dissenyats de manera que en l'ús normal han de funcionar de forma segura i no han de 
suposar perill per a les persones i el seu entorn. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF 
Aïllament (UNE 20-353):  Ha de complir 
Resistència mecànica (UNE 20-353):  Ha de complir 
Resistència al foc (UNE 20-353):  Ha de complir 
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019. 
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa, no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. 
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectades als borns de la 
fase per pressió del cargol. 
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Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 
La posició ha de ser la fixada a la DT 
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. 
Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha 
de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions. 
Resistència de les connexions a la tracció:  >= 3 kg 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la 
DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels 
mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat a l'execució de quadres generals, són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
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- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament 
tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l'execució 
real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços 
i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs 
-sense necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat. 
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas: 
     - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T 
     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
     - Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de 
terres. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que 
s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a 
fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb 
el determini la DF. 
 
 
CONTACTOR UNIPOLAR, BIPOLAR, TRIPOLAR O TETRAPOLAR  
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Contactor unipolar, bipolar, tripolar o tetrapolar i muntat a pressió o amb cargols. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Fixació i connexió de l'aparell 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. 
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La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa referència a l'esquema 
com al lay-out. 
Quan es col·loca muntat a pressió, ha d'estar muntat a pressió sobre un perfil DIN simètric a l'interior 
d'una caixa o armari. 
Quan es col·loca muntat amb cargols, ha de quedar fixat sòlidament per dos punts a la placa de la base 
del quadre mitjançant visos. 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions 
dels reglaments. 
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els 
conductors estan sense tensió. 
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de 
l'interruptor. 
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT 
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions. 
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 61095:1999 Contactores electromecánicos para usos domésticos y análogos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la 
DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels 
mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat a l'execució de quadres generals, són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament 
tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l'execució 
real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços 
i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs 
-sense necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat. 
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas: 
     - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T 
     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
     - Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de 
terres. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que 
s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a 
fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb 
el determini la DF. 
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TRANSFORMADORS D'INTENSITAT  
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Transformadors d'intensitat per a diferencials amb sensibilitat de 0,3 o 0,5 A, relació de transformació 
fins a 2000/5 A, subjectat amb cargols. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El transformador ha de quedar fixat sòlidament per dos punts a la placa de la base del quadre 
mitjançant visos. 
Ha de quedar connectat als borns de manera que s'asseguri un contacte eficaç i durable. 
La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa referència a l'esquema 
com al lay-out. 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
La manipulació dels transformadors s'ha de fer sense tensió. 
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, 
retalls de cables, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 60044-1:2000 Transformadores de medida. Parte 1: Transformadores de intensidad. 
 
 
BORNA DE CONNEXIÓ 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Borna de connexió de conductors per a quadres elèctrics, muntada sobre perfil DIN 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellament 
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- Execució de les connexions 
- Comprovació de la unitat d'obra 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. 
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. 
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. 
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, 
l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 
Ha de quedar connectat i en condicions de funcionament. 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els 
conductors estan sense tensió. 
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns. 
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT 
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors ho requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions. 
Un cop acabades les tasques de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 
d'embalatges, retalls de cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la 
DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels 
mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
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Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat a l'execució de quadres generals, són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament 
tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l'execució 
real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços 
i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs 
-sense necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat. 
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas: 
     - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T 
     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
     - Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de 
terres. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que 
s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a 
fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb 
el determini la DF. 
 
 
INTERRUPTOR AMB FUNCIONS DE TELECOMANDAMENT A DISTÀNCIA 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Interruptor amb funcions de telecomandament a distància i per ordres permanents amb protecció 
magnetotèrmica, bipolar, tripolar o tetrapolar, muntat en perfil DIN 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellament 
- Connexió amb el circuit de potència 
- Connexió amb el circuit de comandament 
- Prova de servei 
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. 
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. 
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. 
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha de 
subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en 
les normes. 
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del 
paràmetre exigides en la DT. 
Ha de quedar connectat al circuit de potència i al de comandament, en condicions de funcionament. 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions 
dels reglaments. 
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els 
conductors estan sense tensió. 
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de 
l'interruptor. 
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT 
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions. 
Un cop acabades les tasques de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 
d'embalatges, retalls de cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
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Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la 
DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels 
mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat a l'execució de quadres generals, són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament 
tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l'execució 
real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços 
i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs 
-sense necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat. 
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas: 
     - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T 
     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
     - Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de 
terres. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que 
s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a 
fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb 
el determini la DF. 
 
 
APARELLS DE MESURA 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aparells de mesura col·locats superficialment o instal·lats en un armari. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Comptadors monofàsics o trifàsics muntats superficialment. 
- Transformador d'intensitat per a aparells de mesura muntat superficialment. 
- Amperímetre de ferro mòbil de corrent altern, muntat en un armari. 
- Fasímetre d'inducció o electrònic, muntat en un armari. 
- Freqüencímetre de làmina vibrant o d'agulla d'escala, encastat a l'armari. 
- Rellotge per a tarifes horàries, amb dos contactes per canvi a triple tarifa, muntat superficialment. 
- Vatímetre electrodinàmic monofàsic o trifàsic d'energia activa o reactiva, encastat en un armari. 
- Voltímetre de ferro mòbil o de valor nominal, de corrent altern, muntat en un armari. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El transformador ha de quedar fixat sòlidament per dos punts a la placa de la base del quadre 
mitjançant visos. 
L'aparell instal·lat en un armari, ha de quedar subjectat sòlidament per mitjà de la seva fixació posterior 
a l'orifici de l'armari. 
El transformador d'intensitat, ha d'anar connectat a un aparell de mesura adecuat segons les 
especificacions del projecte. 
Ha de quedar connectat als borns de manera que s'asseguri un contacte eficaç i durable. 
La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa referència a l'esquema 
com al lay-out. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 2 mm 
 
COMPTADOR: 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Individual 
- Concentrada 
Ha de quedar fixat sòlidament per tres punts a la placa base de la caixa o armari mitjançant visos. 
Els comptadors han d'estar protegits mitjançant dispositius (tapes, etc.) que impedeixin la seva 
manipulació. 
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En cas de col·locació de forma individual el comptador ha de quedar muntat a una alçària mínima de 
150 cm i una màxima de 180 cm. 
En cas de col·locació de forma concentrada el comptador ha de quedar muntat a una alçària mínima 
de 50 cm i una màxima de 180 cm. 
Davant del comptador ha de quedar un espai lliure de 110 cm com a mínim. 
 
RELLOTGE PER A TARIFES HORARIES: 
Ha de quedar fixat sòlidament per tres punts a la placa base de la caixa o armari mitjançant visos. 
Els rellotges han d'estar protegits mitjançant dispositius (tapes, etc.) que impedeixen la seva 
manipulació. 
Els rellotges per a tarifes horàries han d'estar situats junt al comptador sobre el qual actuen. 
 
TRANSFORMADOR: 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
La manipulació dels transformadors s'ha de fer sense tensió. 
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, 
retalls de cables, etc.). 
 
AMPERÍMETRE, FASÍMETRE, FREQÜENCÍMETRE, VATÍMETRE O VOLTÍMETRE: 
Durant el muntatge s'ha de tenir especial cura amb el vidre de l'instrument i que la seva col·locació no 
alteri les característiques de l'element indicador. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
 
TRANSFORMADOR: 
UNE-EN 60044-1:2000 Transformadores de medida. Parte 1: Transformadores de intensidad. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificar la correcta ubicació i instal·lació de l'escomesa segons prescripcions de la companyia 
subministradora. 
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- Verificar la correcta ubicació i fixació de la CGP 
- Verificar els següents elements de la línia general d'alimentació : 
     - Secció dels conductors 
     - Tipus de conductors (coure amb aïllament 0,6/1 kV) 
     - Calibre i naturalesa dels conductes 
     - Resistència al foc dels conductes o safates emprats en la canalització  
- Verificar (si existeix) la correcta instal·lació de la línia repartidora 
- Verificar la correcta ubicació, fixació i acoblament dels mòduls de protecció i mesura. 
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats. 
- Verificar la correcta execució de les connexions dels circuits. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats d'acord amb el que 
s'especifica a continuació i de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs: 
     - Resistència d'aïllament (REBT) 
     - Rigidesa dielèctrica (REBT) 
     - Funcionament interruptor automàtic (REBT-COMPANYIA) 
     - Funcionament interruptor diferencial (si existeix en aquest quadre) (REBT, UNE-EN 61008-1) 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a 
fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb 
el determini la DF. 
 
 
MECANISMES  

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els elements 
necessaris per a la seva col·locació encastada, caixes, plaques i marcs. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Caixes per a 1,2 o 3 mecanismes encastades en paraments 
- Caixes per a mecanismes, amb tapa, encastades a terra 
- Caixes per a mecanismes amb tapa, col·locades en terra tècnic 
- Interruptors i commutadors encastats o muntats superficialment. 
- Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexió a terra, encastats o muntats superficialment. 
- Polsador per encastar o per muntar superficialment a l'interior o a l'intempèrie. 
- Mecanisme portafusibles amb fusible per encastar o muntar superficialment a l'intempèrie o a 
l'interior. 
- Sortida de fils, encastada 
- Placa i marc per a un o varis elements, col·locada a mecanismes encastats 
- Regulador d'intensitat encastat o muntat superficialment. 
- Tapa cega col·locada sobre caixa o bastidor. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, endolls, polsadors, portafusibles o reguladors 
d'intensitat: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
Sortides de fils: 
- Muntatge, fixació i nivellació 
- Acondicionament dels fils 
Placa, marc o tapa cega: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Fixació i nivellació 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
 
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS 
D'INTENSITAT: 
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. 
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la 
base per pressió de cargols. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. 
Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha 
de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions. 
L'endoll instal·lat ha de complir les especificacions de la MI-BT-024. 
El regulador d'intensitat ha de quedar fixat sòlidament al suport (muntatge superficial) o a la caixa de 
mecanismes (muntatge encastat), al menys per dos punts mitjançant visos. 
Resistència de les connexions a la tracció:  >= 30 N 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Aplomat:  ± 2% 
 
SORTIDES DE FILS: 
La sortida de fils ha de quedar fixada sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir les 
especificacions fixades en el seu plec de condicions. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 
Ha de disposar d'un sistema de fixació dels fils per pressió. Aquest sistema no ha de produir danys als 
fils. 
Resistència del sistema de fixació:  >= 3 kg 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Aplomat:  ± 2% 
 
PLACA, MARC O TAPA CEGA: 
El mecanisme ha de quedar immobilitzat fins i tot quan s'accioni, acció que cal fer sense cap dificultat. 
La placa o tapa, ha de quedar ben adossada al parament. 
El marc ha de quedar sòlidament fixat sobre la caixa per mitjà dels cargols o de les grapes que porta. 
La placa ha de quedar subjectada a pressió sobre el marc i el mecanisme ha de quedar entre tots dos. 
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CAIXES PER A MECANISMES: 
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019 
Els tubs han d'entrar a dintre de les caixes per les finestres previstes pel fabricant. 
No s'han de transmetre esforços entre les caixes i les altres parts de la instal·lació elèctrica. 
Els tubs han d'entrar perpendicularment a les parets de les caixes. 
En les caixes amb tapa, la tapa s'ha de poder obrir i tancar correctament. 
 
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES EN PARAMENTS: 
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb guix i ha de quedar al mateix pla 
que el parament acabat. 
Ha de quedar amb els costats aplomats. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Aplomat:  ± 2% 
 
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES A TERRA: 
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb morter i ha de quedar a la cota 
prevista per tal de que la tapa quedi al mateix pla que el paviment. 
 
CAIXES PER A MECANISMES COL·LOCADES EN TERRA TÈCNIC: 
La  caixa ha de quedar fixada al paviment per un mínim de quatre punts. 
Ha de quedar fixada pels punts de subjecció disposats pel fabricant. 
Ha de quedar a la cota prevista  per tal que la tapa quedi al mateix pla que el paviment. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant. 
En les caixes encastades, s'ha de tenir cura de que no entri material de reblert a l'interior de la caixa. 
Per aquest motiu, s'han d'ajustar els tubs a les finestres de les caixes. 
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, 
retalls de cables, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
 
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS 
D'INTENSITAT: 
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: 
Prescripciones generales. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la 
DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels 
mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
 
 
DETECCIÓ DE PRESÈNCIA  
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aparell electrònic amb un sistema de detecció de presència que permet activar un interruptor. Pot 
tenir un complement amb un sistema de temporització del mecanisme d'interrupció. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. 
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la 
base per pressió de cargols. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. 
Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha 
de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions. 
Si l'aparell disposa d'un temporitzador, cal regular-lo d'acord amb les indicacions de la DT o les que 
indiqui la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
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- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant. 
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, 
retalls de cables, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la 
DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material, aquest es substituirà. En cas de defectes d'execució, es faran les 
correccions necessàries per tal d'esmenar-les. 
 
 
LLUMS DECORATIUS 1 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Llums decoratius muntats superficialment al sostre o encastats en el cel ras. 
S'han considerat lluminàries amb els tipus d'equips següents: 
- Llum decoratiu de forma rectangular amb tubs fluorescents, amb xassís de planxa d'acer esmaltat o 
d'alumini anoditzat, amb òptica i amb difusor o sense. 
- Llum decoratiu de forma rectangular amb xassís de xapa d'acer esmaltat, o d'alumini anoditzat, per a 
línia contínua, amb difusor o sense, per a tubs fluorescents. 



 

DSIG_25.0_0.CC.00.1_Memoria PC Serveis Higiènics 202 de 245  

  

- Llum decoratiu del tipus downlight, per a làmpades d'incandescència, fluorescents o led amb equip o 
sense 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la 
lluminària. 
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al 
projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 60598-1:1996 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 
UNE-EN 60598-2-19:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 19: Luminarias con 
circulación de aire (reglas de seguridad)(versión oficial EN 60598-2-19). 
UNE-EN 60968:1993 lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. Requisitos 
de seguridad. (Versión oficial EN 60968:1990). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries. 
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports). 
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i 
l'equilibrat de fases, si és el cas. 
- Mesurar nivells d'il·luminació 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació. 
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents distribució. 
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
 
 
LLUMS DECORATIUS 2 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Llums decoratius per a interiors, fixats al parament o de peu. 
S'han considerat els elements següents: 
- Aplics. 
- Estructures multilàmpades suspeses mitjançant cables o muntades superficialment amb suports. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Llum fix: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 
 
LLUM FIX: 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la 
lluminària. 
El cable ha de quedar subjectat per la coberta a la carcassa del projector, de manera que no es 
transmetin esforços a la connexió elèctrica. 
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles. 
Els conductors de línia, fases i neutre, han de quedar rígidament fixats mitjançant pressió de cargol als 
borns del llum. 
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Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 
Ha de quedar garantit el grau de protecció de la lluminària en el punt d'entrada dels cables. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al 
projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
LLUM FIX: 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
En llums col·locats en caixa, no s'ha de muntar el llum fins que no s'hagi col·locat la caixa de suport. 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de recepció i identificació dels materials 
- Verificació de les característiques de les lluminàries 
- Verificació dels equips auxiliars 
- Verificar sistema de manteniment i conservació 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte que DF 
estipuli quantitats superiors. 
En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta regulació 
de cadascuna de les llumeneres.   
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
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LLUM D'EMERGÈNCIA 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Llum d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescent o led, muntada superficialment o 
encastada. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntades superficialment 
- Muntades encastades 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la 
lluminària. 
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al 
projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu cas. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, 
aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad. 
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. 
Prescripciones de funcionamiento. 
UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones. 
UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación. 
UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación. 
UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries. 
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports). 
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i 
l'equilibrat de fases, si és el cas. 
- Mesurar nivells d'il·luminació 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació. 
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents distribució. 
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
 
 
EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS CENTRALITZADES D'ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equips per a instal·lacions centralitzades d'enllumenat d'emergència. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Comandament a distància autònom d'aparells d'emergència, muntat superficialment. 
- Telecomandament de llums d'emergència, muntat en perfil DIN 
- Equip d'alimentació de llums d'emergència, muntat superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellament 
- Connexió amb el circuit de potència 
- Connexió amb el circuit de llums d'emergència 
- Prova de servei 
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas 
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- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar fixat sòlidament al seu emplaçament, amb el mètode de subjecció disposat pel fabricant. 
Les parts que s'hagin de manipular, han de ser accessibles. 
Tots els components constituents de l'equip han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, es faran 
servir els accessoris subministrats pel mateix fabricant, o bé els expressament aprovats per ell. 
Han d'estar fetes totes les connexions dels circuits elèctriques i les dels circuits d'enllumenat 
d'emergència. 
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i els 
components de la instal·lació. Així mateix, els cables elèctrics han d'entrar a dintre dels equips pels 
punts previstos pel fabricant. Ha de quedar garantit el grau de protecció de l'element en aquest punt. 
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. 
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. 
Un cop fetes totes les connexions elèctriques, no pot ser accessible cap part elèctricament activa. 
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del 
paràmetre exigides en la DT. 
La prova de funcionament ha d'estar feta. 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
La col·locació i connexionat dels aparells s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al 
projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Les connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a la línia. 
Un cop acabades les tasques de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 
d'embalatges, retalls de cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
 
 
PROJECTORS AUTÒNOMS D'EMERGÈNCIA  
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Projectors autònoms d'emergència muntats superficialment. 
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S'han considerat els tipus de projectors següents: 
- Projectors amb làmpades incandescents 
- Projectors amb làmpades fluorescents compactes 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la 
lluminària. 
El cable ha de quedar subjectat per la coberta a la carcassa del llum, de manera que no es transmetin 
esforços a la connexió elèctrica. 
Ha d'estar connectat a la línia de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles. 
Els conductors de línia, fases i neutre, han de quedar rígidament fixats mitjançant pressió de cargol als 
borns del llum. 
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. Ha de quedar garantit 
el grau de protecció de la lluminària en el punt d'entrada dels cables. 
Il·luminació a nivell del sòl:  >= 1 lux 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la 
DF. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al 
projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de funcionament de la lluminària. 
Les connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a la línia. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
UNE 20062:1993 Aparatos autónomos para el alumbrado de emergencia con lámparas de 
incandescencia. Prescripciones de funcionamiento. 
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. 
Prescripciones de funcionamiento. 
UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones. 
UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación. 
UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación. 
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UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación. 
UNE-EN 60598-1:1998 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 
UNE-EN 60598-2-22:1999 Luminarias. Parte 2-22: Requisitos particulares. Luminaria para alumbrado de 
emergencia. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries. 
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports). 
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i 
l'equilibrat de fases, si és el cas. 
- Mesurar nivells d'il·luminació 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació. 
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents distribució. 
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
 
 
BALISES D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
 Balises d'emergència i senyalització, col·locades encastades en el parament. 
S'han considerat els següents tipus de balises: 
- Balises rodones o quadrades amb difusor de policarbonat 
- Balises rodones o quadrades amb difusor semiocult de policarbonat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar fixat sòlidament, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 
Els llums encastats s'han de muntar en les caixes subministrades pel mateix fabricant de la balisa. 
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la balisa. 
El cable ha de quedar subjectat per la coberta a la carcassa de la balisa, de manera que no es 
transmetin esforços a la connexió elèctrica. 
Ha d'estar connectat a la línia de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles. 
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Els conductors de línia, fases i neutre, han de quedar rígidament fixats mitjançant pressió de cargol als 
borns de la balisa. 
Els cables han d'entrar al cos de la balisa pels punts previstos pel fabricant. Ha de quedar garantit el 
grau de protecció de la balisa en el punt d'entrada dels cables. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La col·locació i connexionat de la balisa s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la 
DF. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al 
projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de funcionament de la balisa. 
Les connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a la línia. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
UNE 20062:1993 Aparatos autónomos para el alumbrado de emergencia con lámparas de 
incandescencia. Prescripciones de funcionamiento. 
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. 
Prescripciones de funcionamiento. 
UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones. 
UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación. 
UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación. 
UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación. 
UNE-EN 60598-1:1998 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 
UNE-EN 60598-2-22:1999 Luminarias. Parte 2-22: Requisitos particulares. Luminaria para alumbrado de 
emergencia. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries. 
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports). 
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i 
l'equilibrat de fases, si és el cas. 
- Mesurar nivells d'il·luminació 
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació. 
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents distribució. 
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
 
 
EQUIPS COMPACTES PER A LA TRANSFORMACIÓ DE LLUMINÀRIES FLUORESCENTS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equips compactes per a la transformació total o parcial de lluminàries fluorescents convencionals en 
lluminàries d'emergència o d'emergència i senyalització, col·locats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexió a la xarxa i la instal·lació elèctrica del llum 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Ha de quedar fixat sòlidament al llum o en lloc proper a aquest. S'ha de fixar pels punt de subjecció 
disposats pel fabricant. 
Les finestres de ventilació del balast no han de quedar obstruïdes. 
Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la instal·lació elèctrica del llum. 
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i l'equip. 
La prova de servei ha d'estar feta. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La col·locació i connexionat de l'equip s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al 
projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip. 
Les connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a la línia. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de cables, tubs, etc. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
 
 
LLUM INDUSTRIAL  
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Llum industrial amb distribució  simètrica extensiva, de xapa d'alumini anoditzat, obert o tancat, amb 
equip elèctric incorporat, per a làmpades de vapor de mercuri, de vapor de sodi a pressió alta, de llum 
mixta o d'halogenurs metàl·lics, suspés. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Muntatge, fixació i orientació 
- Connexionat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de quedar penjada del sostre per mitjà de tubs o elements similars (cadenes, etc.), fixats 
sòlidament. 
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu cas. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 60598-1:1998 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 
UNE-EN 60598-2-19:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 19: Luminarias con 
circulación de aire (reglas de seguridad)(versión oficial EN 60598-2-19). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 



 

DSIG_25.0_0.CC.00.1_Memoria PC Serveis Higiènics 213 de 245  

  

Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries. 
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports). 
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i 
l'equilibrat de fases, si és el cas. 
- Mesurar nivells d'il·luminació 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació. 
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents distribució. 
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
 
 
GESTIÓ D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a la regulació, control, supervisió i gestió d'instal·lacions d'enllumenat, muntats i 
connectats. 
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents: 
- Equips d'alimentació per a bus de dades de sistema de regulació. 
- Interfícies, sensors i components d'obtenció de dades 
- Regulador 
- Cables per a la transmissió i recepció de dades 
- Passarel·la per a connexió del bus de dades del sistema de regulació amb altres sistemes protocols 
- Pantalles LCD per al control de la instal·lació 
- Programari per al control centralitzat d'instal·lacions 
- Programari per a la programació del control centralitzat d'instal·lacions 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
Equips d'alimentació: 
- Preparació i inspecció de la zona de treball. 
- Replanteig de la unitat d'acord amb la DT i esquemes del fabricant. 
- Desembalatge i inspecció del material subministrat. 
- Col.locació de l'equip en el seu emplaçament i fixació a l'armari amb carril DIN 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Connexió a la xarxa de regulació. 
- Posada en funcionament i proves de servei. 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, restes de materials, etc. i disposició d'aquests 
per a la correcta gestió de residus. 
- Recollida, arxiu i lliurament a la DF de tots els manuals d'utilització, garanties, declaracions de 
conformitat i altre documentació subministrada amb el equip. 
Interfícies i regulador: 
- Preparació i inspecció de la zona de treball. 
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- Replanteig de la unitat d'acord amb la DT i esquemes del fabricant. 
- Desembalatge i inspecció del material subministrat. 
- Col·locació de l'equip en el seu emplaçament i fixació, d'acord amb el sistema previst. 
- Connexió a la xarxa i/o alimentació corresponent. 
- Posada en funcionament i proves de servei. 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, restes de materials, etc. i disposició d'aquests 
per a la correcta gestió de residus. 
- Recollida, arxiu i lliurament a la DF de tots els manuals d'utilització, garanties, declaracions de 
conformitat i altre documentació subministrada amb el equip. 
Cables per a la transmissió i recepció de dades: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig dels elements que composen la unitat d'obra 
- Estesa de cables i tubs. 
- Execució de les connexions 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc. 
- Prova de servei 
Adaptadors per a connexió del bus de dades: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la unitat d'obra, si és el cas 
- Fixació dels elements mitjançant carril DIN a l'envoltant 
- Connexió a la xarxa elèctrica, si és el cas 
- Connexió al circuit de control, si és el cas 
- Connexió amb l'actuador, si és el cas 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc. 
- Prova de Server 
Pantalla de control: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Col·locació dels controladors i dels seus accessoris en el seu emplaçament 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Connexió al circuit de control 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra d'embalatges, retalls de cables, etc. 
Programari: 
- Instal·lació del programari en el ordinador 
- Retirada de l'obra dels embalatges, etc. 
- Prova de servei 
Programació del controlador i programari per a supervisió de la gestió d'instal·lacions. 
- Projecte de la programació 
- Instal·lació de la programació al programari o al controlador 
- Prova de servei 
- Confecció i lliurament de la documentació i manuals de la programació realitzada 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els equips i materials han d'estar subministrats a obra amb els manuals de muntatge, utilització i 
manteniment, marcatges, etiquetes i declaracions de conformitat que li siguin aplicables, segons la 
normativa vigent de marcatge CE o altres normatives d'aplicació. 
El material abans de la seva col.locació ha d'estar aprovat per la DF. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Les característiques dels equips han de ser les especificades en la DT del projecte. 
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Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el 
muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel 
fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
Ha de quedar instal·lat al lloc on la temperatura i condicions ambientals estiguin dintre dels límits 
indicats pel fabricant i en funció del grau de protecció IP/IK. 
Han de quedar fixats sòlidament al suport pels punts i els elements previstos i d'acord amb les 
instruccions d'instal·lació de la DT del fabricant o de la DT del projecte. 
Han d'estar fetes totes les connexions, tant les dels circuits de control, com les del circuit d'alimentació. 
Es faran servir els connectors adequats en cada cas d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del 
projecte. 
Les parts dels equips que s'hagin de manipular, han de ser accessibles. 
La distància entre els equips i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n el 
desmuntatge i manteniment i no ha d'afectar la presa de dades. S'han de respectar les distàncies 
d'instal·lació i les recomanacions d'ubicació especificades a la DT del fabricant. 
Els controls només han de ser accessibles al personal tècnic. 
Els equips han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament. 
Les connexions han d'estar fetes. 
Les connexions s'han de fer d'acord amb el sistema de connexió de l'equip. 
Ha d'estar feta la posada en funcionament de l'aparell i la prova de servei prevista en la DT del 
projecte, protocol de proves del projecte o DT del fabricant i els resultats obtinguts han de coincidir 
amb el previstos o, en el seu defecte, els indicats per la DF. 
 
INTERFÍCIES: 
La part sensible de l'equip de mesura ha de quedar exposada al fluid o element del que es volen 
pendre les lectures, de la manera especificada pel fabricant. 
 
CABLES: 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany. 
S'han de dur a terme amb l'utillatge adequat i respectant les recomanacions del fabricant del cable. 
Tots els cables de dades s'han de muntar protegits dins de conductes (tubs, canals o safates) exclusius 
per a contenir els conductors d'aquesta instal·lació i separats físicament del cables de la instal·lació 
elèctrica. No s'admet cap altre cable conductor aliè a la instal·lació. 
La secció interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del cercle circumscrit al feix dels 
conductors. 
 
PROGRAMARI: 
El programari carregat a l'ordinador ha de funcionar correctament, ha de ser compatible amb el 
sistema operatiu i amb les prestacions de l'ordinador. 
 
PROGRAMACIÓ DE CONTROLADOR: 
Les especificacions, complements i altres característiques especifiques de la programació han de 
coincidir amb les indicades a la DT i cal que la DF aprovi prèviament el projecte de programació del 
controlador i del programa de supervisió. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ dels elements o de l'envoltant on 
s'instal·la, que ha de ser aprovat per la DF. 
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L'element on s'instal·la ha de complir amb les especificacions del seu plec de condicions o la indicada 
per la DF. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant o de la DT del projecte. S'ha de 
seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva col·locació, per comprovar que no tenen 
desperfectes. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'element corresponen a les especificades a la 
DT del projecte i la compatibilitat amb la resta d'elements que formin part del sistema. 
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells. 
S'ha de comprovar que les seccions dels conductors que donen servei als aparells concorden amb els 
especificats a la DT. 
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran sense tensió. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements ni variar les 
condicions del element subministrat. 
Les proves i ajustaments, si son necessaris, sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat 
segons les instruccions de la DT del fabricant o de la DT del projecte. 
Un cop finalitzat el muntatge cal realitzar les proves de servei i funcionament previstes en la DT del 
projecte o DT del fabricant. Els resultats de les proves s'han de lliurar a la DF. 
Un cop instal·lat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de tubs, etc. i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus. 
Els elements instal·lats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant el muntatge 
d'altres elements o d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte. 
 
PROGRAMARI: 
Abans de començar la instal·lació l'ordinador ha de tenir accés a la xarxa elèctrica, a la xarxa de dades i 
a tots els elements que formen part del sistema. 
La instal·lació s'ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant. S'ha de seguir la seqüència 
d'instal·lació proposada pel fabricant. 
 
PROGRAMACIÓ DE CONTROLADOR: 
Les tasques de programació han d'estar fetes per personal especialitzat i han de ser inaccessibles a la 
resta de personal. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
EQUIP D'ALIMENTACIÓ, REGULADOR, PROGRAMACIÓ O INTERFÍCIES: 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
CABLES: 
m de llargària realment col·locat, amidat segons les especificacions de la DT. 
 
PASSAREL·LA, PANTALLA O PROGRAMARI: 
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
No inclou les ajudes del ram de paleta necessaris que s'han de valorar en partida d'obra apart. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
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REGLETES 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Regletes de planxa d'acer per a línia continua o discontinua d'enllumenat. 
S'han contemplat els tipus  de regletes següents: 
- Regletes monotub amb o sense reflector 
- Regletes bitubulars amb o sense reflector 
S'han contemplat els tipus de col·locacions següents: 
- Regletes muntades suspeses 
- Regletes muntades superficialment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge i fixació 
- Connexionat a la xarxa d'alimentació 
- Col·locació de les làmpades 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Tots els elements que conformen la instal·lació han de ser compatibles entre si i han d'estar muntats i 
connectats de manera adequada deixant la instal·lació en condicions de funcionament. El muntatge i 
les connexions han d'estar fetes segons les especificacions de la DT del fabricant i dels reglaments 
vigents. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i el carril. 
Els cables han d'entrar als accessoris d'alimentació pels punts previstos pel fabricant. 
El reflector o reflectors han de muntar-se sobre el cos de la regleta pels punt especificats pel fabricant. 
No s'han de fer forats nous per a la col·locació d'aquests elements ni d'altres. 
Les làmpades han de quedar col·locades al portalàmpades i fent contacte amb aquests. 
La prova de funcionament ha d'estar feta. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La col·locació i connexionat de la regleta s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels materials corresponen a les especificades al 
projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Les connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a la línia. 
Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, 
retalls de carrils, tubs, cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CARRIL: 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte. 
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La instal·lació inclou els elements de suport, els accessoris, els elements de connexió i interconnexió i 
els elements d'acabat. 
 
GUIA: 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
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6. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
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6.1. AMIDAMENTS 

  



AMIDAMENTS
MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS
CODI RESUMUTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL01 MERCAT DE LA FRUITA

SUBCAPITOL01.01 OBRA CIVIL
APARTAT 01.01.01 DESMUNTATGES I ENDERROCS

01.01.01.01 m2 SECTORITZACIÓ DE LA ZONA DE TREBALL

Sectorització de la zona de treball mitjançant:
Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla nor-
mal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total
de l'envà de 100 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplà-
ria i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm
de gruix en cada cara, fixades mecànicament.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord
amb els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configu-
ren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats
de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.

MCFiH
P. Baixa 6 12,00 2,40 172,80172,80

172,80

01.01.01.02 u PORTA D'ACER GALVANITZAT D'UNA FULLA

Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit
d'obra de 215x90 cm, amb reixeta de ventilació, pany i clau, col·lo-
cada.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT.

MCFiH
P. Baixa 6 6,006,00

6,00

01.01.01.03 m2 ENDERROC D'ENVÀ

Enderroc d'envà de ceràmica de fins a 15 cm de gruix, incloent els
revestiments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa so-
bre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.

MCFiH
P. Altell A-F 6 5,55 2,50 83,25

12 4,65 2,00 111,60
54 1,30 2,00 140,40

6 2,30 2,00 27,60
P. Baixa B 1 3,50 3,50 12,25
P. Baixa C 1 3,50 3,50 12,25
P. Baixa E 1 3,50 3,50 399,6012,25

399,60

01.01.01.04 m2 OPERTURA DE PORTA EN ENVÀ EXISTENT

Obertura de porta en envà existent amb maó ceràmic de 10 cm
com a màxim, amb mitjans manual, càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.

MCFiH
P. Altell A-F 6 2,00 1,00 2,10 25,20
P. Altell G 2 1,00 1,00 2,10 4,20
P. Baixa G 1 1,00 1,00 30,401,00

30,40
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AMIDAMENTS
MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS
CODI RESUMUTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

01.01.01.05 m2 ARRANCADA D'ENRAJOLAT

Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord
amb les indicacions de la DT.

MCFiH
P. Altell A-F 12 5,60 2,40 161,28

12 5,80 2,40 167,04
12 1,70 2,40 48,96

P. Altell G 4 4,00 2,40 38,40
2 3,80 2,40 18,24
6 1,50 2,40 21,60
4 4,00 2,40 38,40
2 5,00 2,40 24,00
2 0,50 2,40 2,40
6 1,50 2,40 21,60
2 2,35 2,40 553,2011,28

553,20

01.01.01.06 m2 RASPAT DE PINTURA

Raspat de pintura vella en volta, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord
amb les indicacions de la DT.

0,00

01.01.01.07 m2 ENDERROC DE CEL RAS I INSTAL·LACIONS EXISTENTS

Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mit-
jans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord
amb les indicacions de la DT.

MCFiH
P. Altell A-F 6 5,55 5,80 193,14

6 1,70 1,70 17,34
P. Altell G 1 4,00 3,80 15,20

1 4,00 5,00 20,00
1 1,50 0,50 246,430,75

246,43

01.01.01.08 m2 ARRENCADA DE PAVIMENT DE TERRATZO

Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrre-
ga manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.

MCFiH
P. Altell A-F 6 5,55 5,80 193,14

6 1,70 1,70 17,34
P. Altell G 1 4,00 3,80 15,20

1 4,00 5,00 20,00
1 1,50 0,50 0,75

P. Baixa G 1 1,00 7,13 253,567,13

253,56

01.01.01.09 m2 ARRENCADA DE PAVIMENT CERÀMIC

Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.

MCFiH
P. Altell A-F 6 5,55 5,80 193,14

6 1,70 1,70 210,4817,34

210,48
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AMIDAMENTS
MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS
CODI RESUMUTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

01.01.01.10 m ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ

Arrencada de revestiment d'esglaó, amb mitjans manuals i càrre-
ga manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons
les especificacions de la DT.

MCFiH
P. Altell A-F 12 4,65 55,8055,80

55,80

01.01.01.11 m2 ARRENCADA DE RECRESCUT DEL PAVIMENT

Arrencada de recrescut del paviment de qualsevol tipus, de fins a
20 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa so-
bre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.

MCFiH
P. Altell A-F 12 4,65 1,30 72,54
P. Baixa B 1 4,50 1,35 6,08
P. Baixa D 1 5,00 1,45 85,877,25

85,87

01.01.01.12 u ARRENCADA DE FULL I BASTIMENT DE PORTA

Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans ma-
nuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmun-
tat, considerant 1 unitat per cada fulla, segons les especificacions
de la DT.

MCFiH
P. Altell A-F 6 13,00 78,00
P. Altell G 2 5,00 10,00
P. Baixa B 1 1,00
P. Baixa C 1 1,00
P. Baixa E 1 1,00
P. Baixa G 1 92,001,00

92,00

01.01.01.13 u ARRENCADA DE FULL I BASTIMENT DE FINESTRA

Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmun-
tat, independentment del tipus de accionament (batent, corredissa,
basculant...),  considerant 1 unitat per cada fulla, segons les espe-
cificacions de la DT.

MCFiH
P. Altell A-F 6 2,00 12,0012,00

12,00

01.01.01.14 m2 ARRENCADA DE REIXA METÀL·LICA

Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega ma-
nual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 realment executat, amidat segons les es-
pecificacions de la DT.

P. Altell A-F 6 5,60 2,00 67,2067,20

67,20
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AMIDAMENTS
MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS
CODI RESUMUTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

01.01.01.15 m ARRENCADA DE DESGUASSOS

Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
riteri d'amidament: m de llargària realment enderrocat, amidat per
l'eix de l'element, segons les especificacions de la DT.

MCFiH
P. Altell A-F 6 20,00 120,00
P. Altell G 2 5,00 130,0010,00

130,00

01.01.01.16 u ARRENCADA D'INODOR

Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguas-
sos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mit-
jans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs
l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les
especificacions de la DT.

MCFiH
P. Altell A-F 6 8,00 48,00
P. Altell G 2 3,00 54,006,00

54,00

01.01.01.17 u ARRENCADA DE LAVABO

Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconne-
xió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càr-
rega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs
l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les
especificacions de la DT.

MCFiH
P. Altell A-F 6 9,00 54,00
P. Altell G 1 4,00 4,00

1 3,00 61,003,00

61,00

01.01.01.18 u ARRENCADA D'ABOCADOR

Arrencada d'abocador de porcellana de la neteja, suport, aixetes,
sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacua-
ció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs
l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les
especificacions de la DT.

MCFiH
P. Altell A-F 6 2,00 12,00
P. Altell G 2 1,00 14,002,00

14,00

01.01.01.19 u ARRENCADA D'URINARI

Arrencada d'urinari, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconne-
xió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càr-
rega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs
l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les
especificacions de la DT.

MCFiH
P. Altell A-F 6 5,00 30,00
P. Altell G 1 4,00 34,004,00

34,00
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AMIDAMENTS
MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS
CODI RESUMUTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

01.01.01.20 u ARRENCADA D'INSTAL·LACIÓ FONTANERIA

Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accesso-
ris i aixetes per a cada unitat de fins 100 m2 de superfície servida
per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre ca-
mió o contenidor. Inclou anul·lació d'instalació amb subministra-
ment i muntatge d'elements necesaris.
Criteri d'amidament: Unitat d'instal·lació sencera realment desmun-
tada de cada nucli de serveis format per masculi i femeni de cada
pavelló o pont, amidat segons les especificacions de la DT.

MCFiH 7 7,007,00

7,00

01.01.01.21 u ARRENCADA D'INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

Arrencada d'instal·lació eléctrica i d'enllumentat, amb tubs, cable-
jats, llums, mecanismes, quadres, accessoris i qualsevol altre ele-
ment de la instal·lació, considerat per a cada unitat de fins 100 m2
de superfície, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor. Inclou anul·lació d'instalació amb subministrament i
muntatge d'elements necesaris.
Criteri d'amidament: Unitat d'instal·lació sencera realment desmun-
tada de cada nucli de serveis format per masculi i femeni de cada
pavelló o pont, amidat segons les especificacions de la DT.

MCFiH 7 7,007,00

7,00

01.01.01.22 u DESMUNTATGE DE PETIT EQUIPAMENT

Desmuntatge d'element de petit equipament a una alçària de 5 m,
com a màxim, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la
seva reutilització o càrrega sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs
l'enderroc dels suports si es el cas, amidat segons les especifica-
cions de la DT.

MCFiH
P. Altell A-F
Eixugamans 6 2,00 12,00
Miralls 6 9,00 54,00
P. Altell G
Eixugamans 2 2,00
Miralls 7 7,00
Mampares urinaris 4 4,00
P. Baixa A-F
Varis 6 85,006,00

85,00
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AMIDAMENTS
MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS
CODI RESUMUTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

01.01.01.23 u GESTIÓ I TRANSPORT DE RESIDUS

Gestió i transport de residus generats durant tota l'obra a gestor
de residus autoritzat, generats tant als treballs de demolicions i
desmuntatges, com a les excavacions de terres i a la propia cons-
trucció. Aquesta activitat inclou:
- Trossejament i apilada de la runa
- Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició
en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans ma-
nuals.
- Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de resi-
dus, amb camió o contenidor. Temps d'espera per a la càrrega i
descàrrega. Es considera inclou un increment per esponjament.
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de
gestió on se li aplicarà el tractament de valorització, selecció i em-
magatzematge o eliminació.
- Taxes e impostos corresponents.
- Justificació documental de la traçabilitat del procés. 
Criteri d'amidament: Unitat d'actuació sencera realment realitzada
per cada nucli de serveis format per masculi i femeni de cada pa-
velló o pont. S'inclou per cada nucli un servei per a minusvàlids a
planta baixa corresponents a cada pavelló o pont. Amidat segons
les especificacions de la DT.

MCFiH 7 7,007,00

7,00
APARTAT 01.01.02 TANCAMENTS I DIVISORIES

01.01.02.01 m2 PARET DIVISÒRIA DE GRUIX 11,5 CM, DE TOTXANA

 Paret divisòria recolzada de gruix 11,5 cm, de totxana, LD, catego-
ria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 240x115x100 mm, per a
revestir, col·locat amb morter 1:6, amb ciment CEM II i additiu in-
clusor aire/plastificant.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord
amb els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'a-
midament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas
de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests para-
ments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configu-
ren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats
de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'o-
bertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, mate-
rials diferents dels que normalment conformen la unitat.

MCFiH
P. Altell A-F 6 5,60 2,40 80,64

6 1,60 2,40 23,04
6 1,40 2,40 123,8420,16

123,84
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AMIDAMENTS
MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS
CODI RESUMUTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

01.01.02.02 m2 PARET TANCAMENT DE GRUIX 14 CM, DE TOTXANA

Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, ca-
tegoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm,
per a revestir, col·locat amb morter 1:6, amb ciment CEM II i addi-
tiu inclusor aire/plastificant.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord
amb els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'a-
midament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas
de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests para-
ments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configu-
ren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats
de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'o-
bertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, mate-
rials diferents dels que normalment conformen la unitat.

MCFiH
P. Baixa A-F 6 7,00 3,50 147,00147,00

147,00

01.01.02.03 u RECONSTRUCCIÓ I REPARACIÓ D'ENVÀ PER ENDERROCS

Reconstrucció i/o reparació d'envà ceràmic per tancament de por-
ta o afectació d'enderrocs, amb substitució puntual de peças dete-
riorada, amb morter de ciment, inclou càrrega manual de runa so-
bre camió o contenidor i transport a dipòsit controlat.
Criteri d'amidament: Unitat de reparació fins a 1 m2, realitzada se-
gons les especificacions de la DT.

MCFiH
P. Altell A-F
Portes 6 2,00 1,00 2,10 25,20
Altres 6 1,00 31,206,00

31,20

01.01.02.04 m FORMACIÓ DE GRAÓ

Formació de graó amb totxana de 10 cm o amb maò foradat sen-
zill de 4 cm, per a revestir, col·locat amb morter 1:6, amb ciment
CEM II i additiu inclusor aire/plastificant.
Criteri d'amidament: m de logitud amidada segons les especifica-
cions de la DT.

Rentapeus 6 1,40 8,40
Cas singular 3 3,00 17,409,00

17,40
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AMIDAMENTS
MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS
CODI RESUMUTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

APARTAT 01.01.03 AJUDES DEL RAM DE PALETA
01.01.03.01 u AJUDES PER INSTAL·LACIONS

Ajudes per instal·lacions d'electricitat, lampistería i ventilació, con-
sistents en: formació de regates, obertures per a passos, segellats
i els encastats dels elements necessaris, inclouen les següents ac-
tivitats: 
- Obertura de regata en paret de maó, amb mitjans manuals i tapa-
da amb morter de ciment 1:4.
- Formació d'encast per a petits elements a paret de maó, amb mit-
jans manuals, i collat amb morter de ciment 1:4.
- Collat d'ancoratge metàl·lic, col·locat amb morter de ciment 1:4.
- Tapat de regata existent i remat d'encast, ancoratge o passos
d'instalacions amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6, quan sigui
necessari.
- Forat en fals sostre, tancament o divisoria, de qualsevol tipus,
material i gruix, de diàmetre fins a 30 cm realitzat amb màquina ta-
ladradora amb broca de diamant.
- Cala en sostre per a pas d'instal·lacions, amb barrina de perfora-
ció d'aire.
- Trepant sobre estructura de formigó de 10 mm de diàmetre com
a mínim, amb màquina de perforació amb picola buida de corona
de widia, en vertical, horitzontal o inclinat.
- Obertura de forat de fins a 40x40 cm per a pas d'instal·lacions en
fals sostre, tancament o divisoria, de qualsevol tipus, material i
gruix, amb mitjans manuals.
- Realització de segellats en els passos d'instal·lacions segons les
condicions de l'element construcctivo travessat, fins i tot els de ti-
pus ignífug en cas necessari.
Totes les activitas inclouen: Replanteig previ, comprobació previa
dels elements a a travessar i la seva afectació (instal·lacions, es-
tructura ...) i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'actuació sencera realment realitzada
per cada nucli de serveis format per masculi i femeni de cada pa-
velló o pont. S'inclou per cada nucli un servei per a minusvàlids a
la planta baixa corresponents de pavelló o pont. Amidat segons
les especificacions de la DT.

MCFiH 7 7,007,00

7,00

01.01.03.02 m TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ

Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim,
amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zo-
na a demolir.
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada
segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada
expressament per la DF.

MCFiH
P. Baixa 12 5,00 60,0060,00

60,00

01.01.03.03 m3 FORMACIÓ DE RASA EN SOLERA DE FORMIGÓ

Enderroc de solera de formigó en armat, de fins a 25 cm de gruix,
previament tallat, per formació de rasa de instal·lacions, amb com-
pressor i càrrega manual runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especifica-
cions de la DT.

MCFiH
P. Baixa 6 5,00 0,60 0,20 3,603,60

3,60
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AMIDAMENTS
MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS
CODI RESUMUTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

01.01.03.04 m3 EXCAVACIÓ DE RASA EN TERRENY DE TRÀNSIT

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària,
en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb compressor o a
mà, i amb les terres deixades a la vora.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especifica-
cions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transver-
sals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils
teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades
per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'au-
torització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els tre-
balls que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execu-
ció de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres,
la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre
que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excava-
cions, entibacions i voladures.

MCFiH
P. Baixa 6 5,00 0,60 0,80 14,4014,40

14,40

01.01.03.05 m3 CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ

Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres per a reutilitzar
en obra o a camió o a contenidor, amb dúmper o a mà.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la parti-
da d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coe-
ficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteni-
ment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum te-
òric excavat, amb els criteris següents: Excavacions en terreny
fluix: 15%; Excavacions en terreny compacte: 20%; Excavacions
en terreny de trànsit: 25%; Excavacions en roca: 25%

MCFiH
P. Baixa 6 5,00 0,60 0,80 14,4014,40

14,40

01.01.03.06 m3 TERRAPLENAT I PICONATGE EN RASES I POUS

Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especifica-
cions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material
en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de resi-
dus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de
terres.

MCFiH
P. Baixa 6 5,00 0,60 0,80 14,4014,40

14,40
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AMIDAMENTS
MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS
CODI RESUMUTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

01.01.03.07 m2 RECONSTRUCCIÓ DE SOLERA EN RASA

Reconstrucció de solera de formigó per obertura de rasa, amb fa-
bricació o subministre de HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 25 cm, transport i
abocat manuals. Acabat superficial amb enduridor, fratassat ma-
nual, acabat fi. 
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, segons
les especificacions de la DT.

MCFiH
P. Baixa 6 5,00 0,60 18,0018,00

18,00

01.01.03.08 u NETEJA I DESEMBUSSADA CLAVEGUERES I POUS

Neteja i desembussada clavegueres, pous i fosses sèptiques de
clavegueram amb introducció manual de mànega amb aigua a
pressió, amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de com-
pressor situat en camió cisterna.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada se-
gons les especificacions de la DT.

MCFiH 7 7,007,00

7,00
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AMIDAMENTS
MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS
CODI RESUMUTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

01.01.03.09 u REPARACIÓ ESTRUCTURAL AMB MORTER R4

Reparació puntual de l'estructura de formigó, en una amplada mà-
xima de 30x30 cm i una profunditat de tot el gruix de l'element re-
parat.
Identificació de les zones amb defectes colpejant tota la superficie
amb martell manual . 
En primer lloc es delimitaran les zones a reparar, mitjançant un tall
amb radial de 5 mm de profunditat.
Eliminació del formigó danyat en tota la seva profunditat, amb mit-
jans mecànics o manuals.  Arribant sempre fins l’armat oxidat que
ha originat el defecte. Traient-li el formigó, fins i tot pel darrera, per
poder realitzar una reparació amb garanties.
Neteja de l’acer amb escatat dels restes de òxid o corrosió, amb
eines mecàniques petites.
Acabant la neteja, tant el formigó com l’acer han de restar amb co-
hesió, nets de materials que impedeixin l’adherència dels produc-
tes de reparació: grasses, pintures, pols, òxids, etc..., amb rugosi-
tat i el porus del formigó obert. 
Aplicació d’imprimació passivant de l’armadura i promotora de l’ad-
herència del morter, en tota la superfície a tractar amb un consum
aproximat de 2 kg/m2.
Reconstrucció del volum perdut de formigó amb morter de repara-
ció, amb inhibidors de la corrosió, estructural tipus R4, reforçat
amb fibres, de baixa retracció i amb prestacions tixotròpiques i sul-
forresistents. S’aplicarà directament sobre el pont d’unió, fresc so-
bre fresc, pressionant-ho contra el suport, en capes de 5 a 50 mm
de gruix. En cas d’aplicar varies capes es respectaran les instruc-
cions especifiques del fabricant. Acabat fratassat. A la façana cu-
rat durant 24 hores.
Morter tipus MasterEmaco S 544 RS o similar, també com a impri-
mació, diluït.
Tant el fabricant, com els productes disposaran de segell de ga-
rantia. I en la seva preparació, aplicació i curat es seguiran  les es-
pecificacions del fabricant.
Càrrega i transport a abocador autoritzat dels materials sobrants.
Neteja final de la unitat acabada i de l'area de treball.
Inclou part proporcional de mitjants auxiliars de elevació, trans-
port, etc..., bastides, petites i grans eines, mecàniques i manuals,
ma d'obra especialitzada, tots els materials principals i auxiliars ne-
cessaris, i tot lo necessari per completar l'activitat, inclouent els
costos indirectes.
Criteri d'amidament: Unitat realment reparada, considerant una
amplada màxima  de 30x 30  cm i la profunditat del element. 

MCFiH 7 3,00 21,0021,00

21,00
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AMIDAMENTS
MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS
CODI RESUMUTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

APARTAT 01.01.04 PAVIMENTS
01.01.04.01 m2 IMPERMEABILITZACIÓ AMB MORTER IMPERMEABILITZANT

Impermeabilització de parament horitzontal amb morter impermea-
bilitzant de 2 mm de gruix, tipus membrana elàstica i flexible, mo-
nocomponent, de base ciment, tipus MasterSeal 6100 FX o equiva-
lent. Aplicat sobre capa de morter de regularització, segons les
prescripcions del fabricant.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, mesu-
rada d'acord amb les especificacions de la DT.
No s'inclou dins de la unitat d'obra l'abonament dels treballs de
preparació de la superfície.

MCFiH
P. Altell A-F 6 5,55 5,80 193,14

6 1,70 1,70 17,34
P. Altell G 1 4,00 3,80 15,20

1 4,00 5,00 20,00
1 1,50 0,50 246,430,75

246,43

01.01.04.02 m2 PAVIMENT INTERIOR DE GRES PORCELLÀNIC ANTILLISCANT

Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense es-
maltar antilliscant, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica
deformable tipus MasterTile FLX 428 blanc o equivalent i rejuntat
amb beurada deformable tipus Master Tile FLX 500 o equivalent .
Clasificació del paviment 2 antilliscant segons DB SUA 1. Tipus
porcel·lanic Sistem E Grigio medio 30x60 cm  o equivalent. 
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

MCFiH
P. Altell A-F 6 33,00 198,00
P. Altell G 1 20,00 20,00

1 15,00 15,00
P. Baixa A-F 6 5,37 32,22
P. Baixa G 1 7,13 272,357,13

272,35

01.01.04.03 m2 PAVIMENT INTERIOR DE GRES PORCELLÀNIC ANTILLISCANT EN PENDENT

Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense es-
maltar antilliscant, en formació de pendent, col·locades amb adhe-
siu per a rajola ceràmica deformable tipus MasterTile FLX 428
blanc o equivalent i rejuntat amb beurada deformable tipus Master
Tile FLX 500 o equivalent . Clasificació del paviment 3 antilliscant
segons DB SUA 1. Tipus porcel·lanic Sistem E Grigio medio
30x60 cm o equivalent. Criteri d'amidament: m2 de superfície ami-
dada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la su-
perfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris se-
güents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

MCFiH
P. Altell A-F 6 1,40 1,00 8,408,40

8,40
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AMIDAMENTS
MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS
CODI RESUMUTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

01.01.04.04 m SÒCOL DE RAJOLA CERÀMICA TIPUS MITJA CANYA

Peça especial de gres porcellànic premsat polit, de forma de mitja
canya, per a motllura al racó paviment/enrajolat, de 30 cm de llar-
gària i d'alçària entre 5 i 10 cm,  de la mateixa marca  tipus, color i
disseny que el paviment, col·locades amb adhesiu per a rajola ce-
ràmica deformable tipus MasterTile FLX 428 blanc o equivalent i
rejuntat amb beurada deformable tipus Master Tile FLX 500 o equi-
valent.

MCFiH
P. Altell A-F 6 4,00 5,60 134,40

6 2,00 5,70 68,40
6 2,00 1,50 18,00
6 2,00 1,40 16,80
6 2,00 1,60 19,20

P. Altell G 1 4,00 4,00 16,00
1 2,00 3,80 7,60
3 2,00 1,50 9,00
1 4,00 4,00 16,00
1 2,00 5,00 10,00
1 2,00 0,50 1,00
3 2,00 1,50 9,00
1 2,00 2,35 4,70

P. Baixa A-F 6 10,00 60,00
P. Baixa G 1 12,50 402,6012,50

402,60

01.01.04.05 m SÒCOL DE RAJOLA CERÀMICA TIPUS RECTE

Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni po-
lir, de 5 a 10 cm d'alçària,  de la mateixa marca  tipus, color i dis-
seny que el paviment, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica
deformable tipus MasterTile FLX 428 blanc o equivalent i rejuntat
amb beurada deformable tipus Master Tile FLX 500 o equivalent.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especifica-
cions del projecte, amb deducció de la llargària corresponent a
obertures d'acord amb els criteris següents:
Obertures d'amplària <= 1 m: Es dedueix el 50%
Obertures d'amplària > 1 m: Es dedueix el 100%

0,00

01.01.04.06 m ESGLAÓ DE GRES PORCELLÀNIC

Esglaó de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar anti-
lliscant, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica deforma-
ble tipus MasterTile FLX 428 blanc o equivalent i rejuntat amb beu-
rada deformable tipus Master Tile FLX 500 o equivalent . Clasifica-
ció del paviment 3 antilliscant segons DB SUA 1. Tipus porcel·la-
nic Sistem E Grigio medio 30x60 cm  o equivalent. 
Criteri d'amidament: m d'esglaó amidat segons les especificacions
de la DT.

MCFiH
P. Altell A-F 6 1,00 6,006,00
Cas singular 3 3,00 9,009,00

15,00
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AMIDAMENTS
MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS
CODI RESUMUTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

01.01.04.07 m2 RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS

Recrescuda de regularització i nivelació del suport dels paviments,
de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4, aplicada sobre llosa
existent. Inclou: malla de fibra de vidre, aditiu tipus latex per con-
trol de la fisuració, curat durant 48 hores.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

MCFiH
P. Altell A-F 6 5,55 5,80 193,14

6 1,70 1,70 17,34
Rentapeus 18 1,40 1,00 235,6825,20
Cas singular 9 3,00 0,25 6,756,75
P. Altell G 1 4,00 3,80 15,20

1 4,00 5,00 20,00
1 1,50 0,50 0,75

P. Baixa A-F 6 5,37 32,22
P. Baixa G 1 7,13 75,307,13

317,73

01.01.04.08 m TAPAJUNTS DE PAVIMENT 50 MM DE NEOPRÉ I ALUMINI

Tapajunts de paviment, per a junt de 50 mm d'amplària mitjana,
amb perfil de neoprè i suport d'alumini, col·locant amb fixacions
mecàniques.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especifica-
cions de la DT.

MCFiH
P. Baixa A-F 6 6,006,00

6,00

01.01.04.09 m TAPAJUNTS DE PAVIMENT D'ALUMINI

Tapajunts de paviment, de 50 mm d'amplària, amb perfil de d'alu-
mini, col·locant amb fixacions mecàniques, per canvi de paviment.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especifica-
cions de la DT

0,00
APARTAT 01.01.05 REVESTIMENTS VERTICALS I FALS SOSTRES

01.01.05.01 m2 ARREBOSSAT REGLEJAT REMOLINAT

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'al-
çària, com a màxim, amb morter ús corrent (GP) de designació
CSIII W0, segons la norma UNE-EN 998-1, deixat de regle.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord
amb els criteris següents:
En paraments verticals:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'a-
midament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llin-
des, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també
aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren
les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.
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AMIDAMENTS
MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS
CODI RESUMUTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

MCFiH
P. Altell A-F 6 4,00 5,60 2,40 322,56

6 2,00 5,70 2,40 164,16
6 2,00 1,50 2,20 39,60
6 2,00 1,40 2,40 40,32
6 2,00 1,60 2,40 46,08

P. Altell G 1 4,00 4,00 2,40 38,40
1 2,00 3,80 2,40 18,24
3 2,00 1,50 2,40 21,60
1 4,00 4,00 2,40 38,40
1 2,00 5,00 2,40 24,00
1 2,00 0,50 2,40 2,40
3 2,00 1,50 2,40 21,60
1 2,00 2,35 2,40 11,28

P. Baixa A-F 6 1,00 10,00 2,40 144,00
P. Baixa G 1 1,00 12,50 2,40 962,6430,00

962,64

01.01.05.02 m2 ARREBOSSAT REGLEJAT REMOLINAT I LLISCAT

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'al-
çària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat
amb guix C6.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord
amb els criteris següents:
En paraments verticals:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'a-
midament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llin-
des, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també
aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren
les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

MCFiH
P. Baixa A-F 6 1,00 7,00 3,50 147,00147,00

147,00

01.01.05.03 m PROTECCIÓ D'ARESTA AMB CANTONERA

Protecció d'aresta amb cantonera d'acer galvanitzat amb cantell
rom de 4 mm, per a un gruix de revestiment de 15 mm.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especifica-
cions de la DT.

MCFiH
P. Baixa A-F 6 2,00 3,50 42,0042,00

42,00
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AMIDAMENTS
MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS
CODI RESUMUTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

01.01.05.04 m2 ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL ESMALTAT MAT

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb ra-
jola de ceràmica esmaltada mat, rajola tipus Minimal blanca o de
colors, segons elecció D.F. de 25x38 cm de Marazzi o equivalent,
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 T (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.
En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície cor-
responent a obertures d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'a-
midament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes,
etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també
aquests paraments.

MCFiH
P. Altell A-F 6 4,00 5,60 2,40 322,56

6 2,00 5,70 2,40 164,16
6 2,00 1,50 2,20 39,60
6 2,00 1,40 2,40 40,32
6 2,00 1,60 2,40 46,08

P. Altell G 1 4,00 4,00 2,40 38,40
1 2,00 3,80 2,40 18,24
3 2,00 1,50 2,40 21,60
1 4,00 4,00 2,40 38,40
1 2,00 5,00 2,40 24,00
1 2,00 0,50 2,40 2,40
3 2,00 1,50 2,40 21,60
1 2,00 2,35 2,40 11,28

P. Baixa A-F 6 1,00 10,00 2,40 144,00
P. Baixa G 1 1,00 12,50 2,40 962,6430,00

962,64

01.01.05.05 m CANTONADA ENRAJOLAT D'ALUMINI

Cantonera d'alumini anodizat d'alta qualitat acabat pulit, de 10 x10
mm d'alçària, i amb forma de recta amb cantell rom, col·locada
amb morter adhesiu.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especifica-
cions de la DT.

MCFiH
P. Altell A-F 6 2,00 2,00 24,00

6 2,00 1,40 16,80
6 1,00 1,60 9,60

P. Altell G 1 2,00 2,40 4,80
P. Baixa 1 1,00 2,40 57,602,40

57,60

01.01.05.06 m2 MIRALL DE LLUNA INCOLORA DE 5 MM

Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànica-
ment sobre el parament. Cantells pulits.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els
criteris següents:
Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimen-
sió no ho sigui.

MCFiH
P. Altell A-F 6 2,00 0,90 10,80

6 2,50 0,90 13,50
P. Altell G 2 2,42 0,90 4,36
P. Baixa A-F 6 0,60 0,80 2,88
P. Baixa G 1 0,60 0,80 32,020,48
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AMIDAMENTS
MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS
CODI RESUMUTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

32,02

01.01.05.07 m2 CEL RAS PANEL FRIGORIFIC LLIS DE 80 MM

Cel ras transitable no registrable de panel tipus frigorífic, metal·lic
d'acer prelacat exteriors de 0,7 mm de gruix de xapa, amb nucli
d'aillament tipus PIR de 80 mm de gruix, amb superfície llisa inte-
rior i color blanc estàndard, amb cantell en encaix, recolzat sobre
envàs ceràmic, a una alçada de 2,40 m.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord
amb els criteris següents:
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.

MCFiH
P. Altell A-F 6 5,55 5,80 193,14

6 1,70 1,70 17,34
P. Altell G 1 4,00 3,80 15,20

1 4,00 5,00 20,00
1 1,50 0,50 246,430,75

246,43

01.01.05.08 u REGISTRE D'ACCÉS A FALS SOSTRE

Subministrament i col·locació de trapa en fals sostre transitable de
80x80 cm, realitzat en el mateix material que el panell del sostre,
amb marc i junta de segellat, frontisses, tirador i pany amb clau.
Les ferramentes seran en acer inoxidable.

MCFiH
P. Altell A-F 6 6,00
p. Altell g 2 8,002,00

8,00

01.01.05.09 m MITJA CANYA PVC AMB REMAT FLEXIBLE

Subministrament i col·locació de junt de rematada del panell del
sostre amb els paraments verticals, tipus perfil sanitari. Compost
per una base de fixació d'alumini i embecedor continu de PVC de
6 cm d'ample amb rematada flexibles (superior i inferior). Total-
ment col·locat, fins i tot formació de cantonades.
Criteri d'amidament: Metro lineal realment executat.

MCFiH
P. Altell A-F 6 4,00 5,60 134,40

6 2,00 5,70 68,40
6 2,00 1,40 16,80
6 2,00 1,60 19,20

P. Altell G 1 4,00 4,00 16,00
1 2,00 3,80 7,60
3 2,00 1,50 9,00
1 4,00 4,00 16,00
1 2,00 5,00 10,00
1 2,00 0,50 1,00
3 2,00 1,50 9,00
1 2,00 2,35 312,104,70

312,10
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AMIDAMENTS
MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS
CODI RESUMUTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

01.01.05.10 m2 CEL RAS REGISTRABLE ACABAT VINILIC

Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic,
600x 600 mm i 9,5 mm de gruix , sistema desmuntable amb es-
tructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb for-
ma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats
al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , amb perfils
secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm , per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord
amb els criteris següents:
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.

MCFiH
P. Baixa A-F 6 5,40 32,40
P. Baixa G 1 7,20 39,607,20

39,60

01.01.05.11 m2 PREPARACIÓ DE VOLTES METÀL·LIQUES

Preparació de voltes de xapa grecada metàl·lica prèvia a la pintu-
ra, posterior al raspat de la pintura existent (ambdues activitats no
incloses en aquest concepte) consisteixen: Reforç, reparació, mas-
sillat, ajustat, fixació i altres treballs de serralleria a justificar.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.

0,00

01.01.05.12 m2 PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER

Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau
de durabilitat M, per a classe d'exposició C2, segons UNE-EN ISO
12944, format per 2 capes, capa d'imprimació de 80 µm i capa d'a-
cabat de 40 µm, amb un gruix total de protecció de 120 µm, apli-
cat de forma manual.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les
especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
Obertures <=1 m2: No es dedueixen
Obertures >1 m2 i <= 2 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures >2 m2: Es dedueix el 100%

0,00
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AMIDAMENTS
MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS
CODI RESUMUTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

01.01.05.13 m2 PINTAT DE PARAMENT ARREBOSSAT

Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les es-
pecificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord
amb els criteris següents:
Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de
l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el
cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'-
ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertu-
ra, com ara bastiments que s'hagin embrutat.

MCFiH
P. Baixa A-F 6 1,00 7,00 3,50 147,00147,00

147,00

01.01.05.14 m2 EXTRADOSSAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura auto-
portant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,
amb un gruix total de l'extradossat de 51 mm, muntants cada 600
mm de 36 mm d'amplaria i canals de 36 mm d'amplaria, amb 1
placa tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord
amb els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configu-
ren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats
de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.

0,00

01.01.05.15 m2 REVESTIMENT LÀMINA VINÍNILICA ADHESIVA

Subministrament i col·locació de revestiment de parament vertical
amb làmina vinílica autoadhesiva opaca color gris metal·litzat, so-
bre qualsevol tipus de suport (vidirio i guix laminat). Inclou prepara-
ció del suport.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.

0,00

01.01.05.16 m2 REVESTIMENT XAPA GALVANITZADA

Revestiment inferior d'escales existents amb xapa d'acer galvanit-
zat de 2 mm de gruix, amb entramat d'estructura de suport de per-
fils conformats en fred d'acer galvanitzat. Inclós ancoratges a ele-
ments d'obra de fàbrica. 
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.

MCFiH
P. Baixa A-F 6 1,40 1,40 11,7611,76

11,76
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AMIDAMENTS
MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS
CODI RESUMUTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

01.01.05.17 m PROTECCIÓ DE MUR AMB TUB REDÓ

Subministrament i col·locació de protecció de mur amb tub rodó
d'acer galvanitzat de 5 cm de diàmetre i 1 mm de gruix, col·locat a
30 cm d'alçada amb suports del mateix material cada 1,5 m aproxi-
madament. Inclou ancoratges químics al paviment de formigó.
Criteri d'amidament: m realment executat amidat segons les espe-
cificacions de la DT.

MCFiH
P. Baixa A-F 6 5,45 32,7032,70

32,70
APARTAT 01.01.06 TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES

01.01.06.01 u MAMPARA DIVISÒRIA DE HPL 13 MM FINS  80 CM

Mampara divisòria entre cabines sanitàries de fins 80 cm de llargà-
ria i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de
13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils
de fixació i peus regulables d'acer inoxidable.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'o-
bra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF. 

MCFiH
P. Altell A-F 6 6,006,00

6,00

01.01.06.02 u MAMPARA DIVISÒRIA DE HPL 13 MM DE 140 CM

Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 140 cm de llargària
i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13
mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de
fixació i peus regulables d'acer inoxidable.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'o-
bra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.

MCFiH
P. Altell A-F 6 6,00 36,0036,00

36,00

01.01.06.03 u MAMPARA DIVISÒRIA DE HPL 13 MM DE 160 CM

Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 160 cm de llargària
i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13
mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de
fixació i peus regulables d'acer inoxidable.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'o-
bra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.

0,00

01.01.06.04 u MÒDUL FRONTAL MAMPARA HPL 13 MM FINS 90 CM

Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i
lateral fix, de fins 90 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tau-
ler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de
color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, compos-
ta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus
regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'o-
bra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF. 

0,00

 Pàgina 20C:\Users\David Badenas\ownCloud\Mercabarna 07A-15\MCFIH\PC Serveis públics\Pressupost\0.03.03.2 PRESSUPOST.PrestoObra



AMIDAMENTS
MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS
CODI RESUMUTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

01.01.06.05 u MÒDUL FRONTAL MAMPARA HPL 13 MM 100 CM

Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i
lateral fix, de 100 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler
de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de co-
lor a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta
de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus re-
gulables i perfil superior de suport amb elements de fixació.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'o-
bra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.

MCFiH
P. Altell A-F 6 6,00 36,0036,00

36,00

01.01.06.06 u PORTA DE FUSTA REVESTIMENT HPL DE 70 CM

Porta d'una fulla batent de fusta per a interior, de 35 mm de gruix,
amb una llum de pas de 70 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, amb
fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapa-
junts de MDF xapat, amb revestiment de HPL de 5mm, composta
de 3 frontisses, pany de cop i clau mestra, amb joc de manetes
amb placa grand. Tots els ferratges son d'acer inoxidable (AISI
316 L) marca Ocariz o equivalent. Inclou subministre i col·locació
de bastiment i tapajuntes per els dos costats dels mateixos mate-
rials i revestiments. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons
les especificacions de la DT.

MCFiH
P. Altell A-F 6 1,00 6,00
P. Altell G 2 4,00 14,008,00

14,00

01.01.06.07 u PORTA DE FUSTA REVESTIMENT HPL DE 80 CM

Porta d'una fulla batent de fusta per a interior, de 35 mm de gruix,
amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, amb
fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapa-
junts de MDF xapat, amb revestiment de HPL de 5mm, composta
de 3 frontisses, pany de cop i clau mestra, amb joc de manetes
amb placa grand. Tots els ferratges son d'acer inoxidable (AISI
316 L) marca Ocariz o equivalent. Inclou subministre i col·locació
de bastiment i tapajuntes per els dos costats dels mateixos mate-
rials i revestiments. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons
les especificacions de la DT.

MCFiH
P. Altell A-F 6 2,00 12,00
P. Altell G 2 1,00 2,00
P. Baixa A-F 6 1,00 6,00
P. Baixa G 1 1,00 21,001,00

21,00

01.01.06.08 u FINESTRA D'ALUMINI ANODIZAT BASCULANT DE 90X50CM

Finestra d'alumini anoditzat natural pulit, col·locada sobre basti-
ment de base, amb una fulla basculant, per a un buit d'obra aproxi-
mat de 90 cm d'amplada x 50 cm d'alçada, elaborada amb perfils
de preu i acabat pulit superior, classificació mínima 4 de permeabi-
litat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'es-
tanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana.
Inclou sellegat necessari. Inclou maneta d'accionament.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT.

MCFiH
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AMIDAMENTS
MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS
CODI RESUMUTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

P. Altell A-F 6 2,00 12,0012,00

12,00

01.01.06.09 u FINESTRA D'ALUMINI ANODIZAT BASCULANT DE 100X50CM

Finestra d'alumini anoditzat natural pulit, col·locada sobre basti-
ment de base, amb una fulla basculant, per a un buit d'obra aproxi-
mat de 100 cm d'amplada x 50 cm d'alçada, elaborada amb perfils
de preu i acabat pulit superior, classificació mínima 4 de permeabi-
litat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'es-
tanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana.
Inclou sellegat necessari. Inclou maneta d'accionament.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT.

MCFiH
P. Altell A-F 6 1,00 6,006,00

6,00

01.01.06.10 u FINESTRA D'ALUMINI ANODIZAT CORREDISSA 200X100CM

Finestra d'alumini anoditzat natural pulit, col·locada sobre basti-
ment de base, amb dues fulles corredises, per a un buit d'obra
aproximat de 200 cm d'amplada x 100 cm d'alçada, elaborada
amb perfils de preu i acabat pulit superior, classificació mínima 4
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació míni-
ma 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana. Inclou sellegat necessari. Inclou maneta d'accionament
pany i clau.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT.

0,00

01.01.06.11 m2 VIDRE AÏLLANT DE LLUNES INCOLORES 4/8/5 MM

Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de
8 mm i lluna de 5 mm de gruix incolora, col·locat amb llistó de vi-
dre sobre fusta, acer o alumini.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.
S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris
següents, cal prendre el múltiple immediat superior en cas que la
dimensió no ho sigui:
Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat

MCFiH
P. Altell A-F 12 0,90 0,50 5,40

6 1,00 0,50 8,403,00

8,40

01.01.06.12 u REMAT EN FORMA DE U DE XAPA D'ALUMINI

Subministrament i col·locació de remat en xapa d'alumini de 2 mm
de gruix, amb forma d'U, de 50 cm de longitud, 25 cm de desenvo-
lupament, col·locat entre finestres a l'exterior, per tapar cant d'en-
và. Acabat anodizat pulit, igual a les finestres.  Inclòs segellats,
acabat i neteja.

MCFiH
P. Altell A-F 6 1,00 6,006,00

6,00
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MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS
CODI RESUMUTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

01.01.06.13 u FINESTRA D'ALUMINI ANODIZAT BASCULANT 90X60 CM

Finestra d'alumini anoditzat natural pulit, col·locada sobre basti-
ment de base, amb una fulla basculant, per a un buit d'obra aproxi-
mat de 90 cm d'amplada x 60 cm d'alçada, elaborada amb perfils
de preu i acabat pulit superior, classificació mínima 4 de permeabi-
litat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'es-
tanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana.
Inclou sellegat necessari. Inclou maneta d'accionament.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT.

0,00
APARTAT 01.01.07 APARELLS SANITARIS I COMPLEMENTS

01.01.07.01 m RENTAMANS INTEGRAT DE QUARS AMB RESINES

Subministrament i instal·lació de taulell amb rentamans corregut
integrat, amb formació de canal central de 9 cm d'ample i profundi-
tat variable pel pendent de l'1%, construïts en plaques de quars
amb resines tipus Silestone o similar, de 60 cm d'ample, recolzat
sobre murets de totxana transversals cada 2 m com a màxim,
amb faldó davanter i posterior de 18 cm del mateix material, els
murets també estan revestits del mateix material per tots els cos-
tats. Inclou desguàs d'acer inoxidable, registrable, de 8x8 cm, amb
ampolla sifònica cromada, cada 2 m com a màxim. Trepants per a
col·locació d'aixetes cada 60 cm (no incloses). Tots cants estaran
polits, totes les unions estaran enganxades i segellades. Tot se-
gons model a vestidors del MCPeix i les indicacions de la D.F. In-
clou connexió segellada a xarxa de sanejament.
Criteri d'amidament: Es mesurarà per m realment executat, estant
cada lavabo complert.

MCFiH
P. Altell A-F 6 2,00 12,00

6 2,50 15,00
P. Altell G 2 2,42 31,844,84

31,84

01.01.07.02 u LAVABO MURAL AMB MIG PEU DE PORCELLANA

Lavabo mural amb mig peu de porcellana esmaltada, senzill, d'am-
plària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb su-
ports murals i amb mig peu.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada se-
gons les especificacions de la DT.

MCFiH
P. Baixa A-F 6 1,00 6,00
P. Baixa G 1 1,00 7,001,00

7,00

01.01.07.03 u INODOR DE PORCELLANA

Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal tipus Victo-
ria amb sortida al terra de ROCA SANITARIO o equivalent, amb
seient i tapa, de color blanc, col·locat sobre el paviment i connec-
tat a la xarxa d'evacuació.
Sense tanc, amb tap i aro lacats. Inclou connexió segellada a xar-
xa de sanejament. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·la-
da, mesurada segons les especificacions de la DT.

MCFiH
P. Altell A-F 6 6,00 36,00
P. Altell G 2 3,00 6,00
P. Baixa A-F 6 1,00 6,00
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MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS
CODI RESUMUTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

P. Baixa G 1 1,00 49,001,00

49,00

01.01.07.04 u URINARI DE PORCELLANA

Urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat, alimentació
integrada, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb fixacions mu-
rals. Inclou connexió segellada a xarxa de sanejament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada se-
gons les especificacions de la DT.

MCFiH
P. Altell A-F 6 7,00 42,00
P. Altell G 1 4,00 46,004,00

46,00

01.01.07.05 u ABOCADOR DE PORCELLANA

Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de
color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la
xarxa d'evacuació.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada se-
gons les especificacions de la DT.

MCFiH
P. Altell A-F 6 1,00 6,00
P. Altell G 2 2,00 10,004,00

10,00

01.01.07.06 u AIXETA MESCLADORA TEMP PER LAVABO

Aixeta mescladora temporitzada per a lavabo tipus Presto XT - LM
PN o equivalent, apertura per polsador, muntada superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat,  amb dues entra-
des de maniguets i airejador de sortida.Inclou subminstrament i
instal·lació amb connexió segellada a xarxes de AFS i ACS. Criteri
d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la DT.

MCFiH
P. Altell A-F 12 3,00 36,00
P. Altell G 2 3,00 42,006,00

42,00

01.01.07.07 u AIXETA MESCLADORA TEMP PER LAVABO, AMB PALANCA

Aixeta mescladora temporitzada per a lavabo tipus Presto 3000
ECO palanca o equivalent, apertura per palanca, muntada superfi-
cialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat,  amb
dues entrades de maniguets i airejador de sortida. Inclou submins-
trament i instal·lació amb connexió segellada a xarxes de AFS i
ACS. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesura-
da segons les especificacions de la DT.

MCFiH
P. Baixa A-F 6 1,00 6,00
P. Baixa G 1 1,00 7,001,00

7,00

01.01.07.08 u FLUXOR PER A INODOR

Fluxor per a inodor, muntat superficialment, amb aixeta de regula-
ció i tub de descàrrega incorporats, de llautó cromat, tipus Presto
1000 M amb clau, amb entrada de 3/4", i colze d'enllaç a l'alimen-
tació mural. Inclou embellidor.  Inclou subminstrament i instal·lació
amb connexió segellada a xarxa de AFS. Criteri d'amidament: Uni-
tat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions
de la DT.

MCFiH
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MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS
CODI RESUMUTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

P. Altell A-F 6 6,00 36,00
P. Altell G 2 3,00 6,00
P. Baixa A-F 6 1,00 6,00
P. Baixa G 1 1,00 1,00
MCPEIX 49,00

49,00

01.01.07.09 u AIXETA DE PAS TEMPORITZADA PER A URINARI

Aixeta de pas temporitzada per a urinari, mural, muntada superfi-
cialment amb tub d'enllaç, de llautó cromat, tipus Presto ECO XT
-U o equivalent, amb entrada de 3/4". Inclou subminstrament i ins-
tal·lació amb connexió segellada a xarxa de AFS. Criteri d'amida-
ment: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especifi-
cacions de la DT.

MCFiH
P. Altell A-F 6 7,00 42,00
P. Altell G 1 4,00 46,004,00

46,00

01.01.07.10 u AIXETA PER ABOCADOR AMB PROLONGACIÓ

Aixeta senzilla per abocador, mural, muntada superficialment, de
llautó cromat, amb prolongació giratoria tipus Caño giratorio Pres-
to 350 arte longitud 300 mm, amb aixeta i sortida exterior roscada
de 3/4", incorporades, amb entrada de 1/2". Inclou airejador i em-
bellidor. Inclou subminstrament i instal·lació amb connexió segella-
da a xarxa de AFS. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat ins-
tal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

MCFiH
P. Altell A-F 6 1,00 6,00
P. Altell G 2 2,00 10,004,00

10,00

01.01.07.11 u EIXUGAMANS PER AIRE CALENT

Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència,
exterior en acer inoxidable, tipus KAI 01251.B de Nofer o equiva-
lent,  de potència 1500 W, cabal 2300 l/min i temperatura 50°C
(ambient 20C), instal·lat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada se-
gons les especificacions de la DT. El preu ha d'incloure l'aparell,
accessoris, ancoratge al parament, escomesa elèctrica i els as-
saigs i proves per a la seva comprovació.

MCFiH
P. Altell A-F 6 2,00 12,00
P. Altell G 2 1,00 2,00
P. Baixa A-F 6 1,00 6,00
P. Baixa G 1 1,00 21,001,00

21,00

01.01.07.12 u BARRA MURAL DOBLE ABATIBLE

Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llar-
gària i 35 mm de d, de tub d'alumini recobert de nilò, col·locat amb
fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada se-
gons les especificacions de la DT.

MCFiH
P. Baixa A-F 6 2,00 12,00
P. Baixa G 1 2,00 14,002,00

14,00
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CODI RESUMUTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

APARTAT 01.01.08 XARXA DE SANEJAMENT
01.01.08.01 m DESGUÀS D'APARELL SANITARI DN 40 MM

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructura-
da, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 40
mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especifica-
cions de la DT.

MCFiH
P. Altell A-F 6 3,00 18,00
P. Altell G 2 2,00 4,00
P. Baixa A-F 6 2,00 12,00
P. Baixa G 1 2,00 36,002,00

36,00

01.01.08.02 m DESGUÀS D'APARELL SANITARI DN 50 MM

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructura-
da, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 50
mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especifica-
cions de la DT.

MCFiH
P. Altell A-F 6 9,00 54,00
P. Altell G 1 4,00 4,00
P. Baixa A-F 6 3,00 18,00
P. Baixa G 1 4,00 80,004,00

80,00

01.01.08.03 m DESGUÀS D'APARELL SANITARI DN 75 MM

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructura-
da, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 75
mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especifica-
cions de la DT.

MCFiH
P. Altell G 1 2,00 2,002,00

2,00

01.01.08.04 m DESGUÀS D'APARELL SANITARI DN 90 MM

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructura-
da, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 90
mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especifica-
cions de la DT.

MCFiH
P. Altell A-F 6 6,50 39,00
P. Altell G 2 2,00 43,004,00

43,00

01.01.08.05 m DESGUÀS D'APARELL SANITARI DN 110 MM

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructura-
da, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110
mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especifica-
cions de la DT.

MCFiH
P. Altell A-F 6 7,00 42,00
P. Altell G 2 3,00 6,00
P. Baixa A-F 6 1,00 6,00
P. Baixa G 1 1,00 55,001,00
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55,00

01.01.08.06 u REPARACIÓ JUNT DE BAIXANT

Reparació de junts de baixants de fibrociment amb nou rejuntat i
segellat amb massilla asfàltica d'aplicació en calent.
Criteri d'amidament: Unitat de junt realment reparat amidat segons
les especificacions de la DT.

MCFiH
P. Altell A-F 6 2,00 12,00
P. Altell G 2 2,00 16,004,00

16,00

01.01.08.07 u BONERA SIFÒNICA INOX 150X150 MM

Bonera sifònica d'acer inoxidable AISI 304 de 150x150 mm de cos-
tat amb sortida vertical de 50 mm de diàmetre, amb tapa plana
acer inoxidable, col·locada amb morter per a ram de paleta classe
M 5 ( 5 N/mm2 ).
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'o-
bra d'acord amb les especificacions de la DT.

MCFiH
P. Altell A-F 6 4,00 24,00
P. Altell G 2 1,00 2,00
P. Baixa A-F 6 1,00 6,00
P. Baixa G 1 1,00 33,001,00

33,00

01.01.08.08 u CANAL AMB REIXA D'ACER INOX.

Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 100
mm i de 60 a 100 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa d'a-
cer inoxidable perforada classe A15, segons norma UNE-EN
1433, fixada amb cargols a la canal, col·locada sobre base de for-
migó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especifica-
cions de la DT.

MCFiH
P. Altell A-F 6 1,00 6,006,00

6,00

01.01.08.09 m CLAVEGUERÓ PVC-U DN 110 MM PENJAT

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplica-
ció B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, penjat al
sostre.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a re-
talls i la repercussió de les peces especials a col·locar.

0,00

01.01.08.10 m CLAVEGUERÓ PVC-U DN 125 MM PENJAT

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplica-
ció B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, penjat al
sostre.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a re-
talls i la repercussió de les peces especials a col·locar.

MCFiH
P. Altell A-F 6 1,00 6,006,00
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6,00

01.01.08.11 m CLAVEGUERÓ PVC-U DN 160 MM PENJAT

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplica-
ció B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 160 mm, penjat al
sostre.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a re-
talls i la repercussió de les peces especials a col·locar.

0,00

01.01.08.12 m CLAVEGUERÓ PVC-U DN 110 MM SOTERRAT

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a saneja-
ment sense pressió, de DN 110 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigide-
sa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15
cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a re-
talls i la repercussió de les peces especials a col·locar.

P. Baixa A-F 6 3,00 18,00
P. Baixa G 1 3,00 21,003,00

21,00

01.01.08.13 m CLAVEGUERÓ PVC-U DN 160 MM SOTERRAT

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a saneja-
ment sense pressió, de DN 160 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigide-
sa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15
cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a re-
talls i la repercussió de les peces especials a col·locar.

MCFiH
P. Baixa A-F 6 2,00 12,0012,00

12,00

01.01.08.14 u CONNEXIÓ A PERICÓ O POU EXISTENT

Connexió de xarxa de sanejament nova a xarxa existent en un ele-
ment tipus pericó o pou de registre. Consistent en la realització
d'un buit, la col·locació del col·lector corresponent, el segellat del
buit i la repación de l'element. Inclosa la càrrega i transport dels re-
sidus al contenidor o camió. Inclosos tots els materials, mà d'obra.
Criteri d'amidament: unitat realmente executada.

P. Baixa A-F 6 3,00 18,00
P. Baixa G 1 1,00 19,001,00

19,00
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01.01.08.15 m BAIXANT PVC-U DN 160 MM

Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 160 mm, incloses les pe-
ces especials i fixat mecànicament amb brides.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a re-
talls i la repercussió de les peces especials a col·locar.

MCFiH
P. Altell A-F 6 7,00 42,0042,00

42,00

01.01.08.16 m CONDUCTE VENTILACIÓ PVC-U DN 50 MM

Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, inclo-
ses les peces especials i fixat mecànicament amb brides.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a re-
talls i la repercussió de les peces especials a col·locar.

MCFiH
P. Altell A-F 6 8,00 48,00
P. Altell G 2 5,00 58,0010,00

58,00

01.01.08.17 u VÀLVULA EQUILIBRADORA DE PRESSIÓ

Vàlvula equilibradora de pressió per a sistemes de desguàs,
d'ABS, flux d'aire de 7,5 l/s, de designació AI segons norma
UNE-EN 12380, roscada a l'adaptador fixat al tub. Tot inclòs.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada se-
gons les especificacions de la DT.

MCFiH
P. Altell A-F 6 2,00 12,00
P. Altell G 2 1,00 14,002,00

14,00

01.01.08.18 u REGISTRE DESGUÀS D'URINARI DN 40MM

Registre en desguàs de urinari realitzat en tub de PVC DN 40mm
per mitjà d'una peça especial tipus Y amb tap roscat. Inclou reves-
timent exterior en xapa d'alumini lacat en blanc conformada i fixa-
da mecànicament al parament. Criteri d'amidament: Unitat de
quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la
DT.

MCFiH
P. Altell A-F 6 7,00 42,00
P. Altell G 1 4,00 46,004,00

46,00
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SUBCAPITOL01.02 INSTAL.LACIONS MECANIQUES
APARTAT 01.02.01 INSTAL·LACIÓ FONTANERIA
SUBAPARTAT 01.02.01.01 CANONADES AFS

01.02.01.01.01 m. TUB.POLIPROPILE PN-20 25x3,5mm AILLAT

'ML. CANONADA DE POLIPROPILÉ REFORÇADA AMB FIBRA
DE DIÀMETRE EXTERIOR 25 MM  Y GRUIX 3,5 MM, DE LA
MARCA NIRON FG O EQUIVALENT, TIPUS PN-20, CLASE 2,
SDR 7,4, SEGONS LA NORMA UNE 53-380. INCLUS SUMINIS-
TRE I MUNTATGE, P.P. D'ACCESORIS I ELEMENTS DE RECO-
ZAMENT,  AÏLLAMENT PER EVITARCONDENSACIONS  DE 9
MM  S/CTE-HS-4  I CTE DB SI, TOTALMENT INSTAL.LADA I
FUNCIONANT.

MCFIH PAVELLONS
A-B-C-D-E-F SERVEI
ADAPTAT

4 624,00

MCFIH PAVELLO G
SERVEI ADAPTAT

4 14,00

MCFIH PAVELLO
A-B-C-D-E-F SERVEIS
HOMES I DONES

41 6246,00

MCFIH PAVELLO G
SERVEI DONES COSTAT
BCN

9 19,00

MCFIH PAVELLO G
SERVEI HOMES COSTAT
PRAT

18 301,00 118,00

301,00

01.02.01.01.02 m. TUB.POLIPROPILE PN-20 32x4,4mm AILLAT

'ML. CANONADA DE POLIPROPILÉ REFORÇADA AMB FIBRA
DE DIÀMETRE EXTERIOR 32 MM  Y GRUIX 4,4 MM, DE LA
MARCA NIRON FG O EQUIVALENT, TIPUS PN-20, CLASE 2,
SDR 7,4, SEGONS LA NORMA UNE 53-380. INCLOS SUMINIS-
TRE I MUNTATGE, P.P. D'ACCESORIS I ELEMENTS DE RE-
COLZAMENT,  AÏLLAMENT PER EVITARCONDENSACIONS  DE
9 MM  S/CTE-HS-4  I CTE DB SI, TOTALMENT INSTAL.LADA I
FUNCIONANT.

MCFIH PAVELLO
A-B-C-D-E-F SERVEIS
HOMES I DONES

4 624,00

MCFIH PAVELLO G
SERVEI DONES COSTAT
BCN

4 14,00

MCFIH PAVELLO G
SERVEI HOMES COSTAT
PRAT

4 32,00 14,00

32,00

01.02.01.01.03 m. TUB.POLIPROPILE PN-20 40x3,7 mm AILLAT

'ML. CANONADA DE POLIPROPILÉ REFORÇADA AMB FIBRA
DE DIÀMETRE EXTERIOR 40 MM  Y GRUIX 3,7 MM, DE LA
MARCA NIRON FG O EQUIVALENT, TIPUS PN-20, CLASE 2,
SDR 11, SEGONS LA NORMA UNE 53-380. INCLOS SUMINIS-
TRE I MUNTATGE, P.P. D'ACCESORIS I ELEMENTS DE RE-
COLZAMENT,  AÏLLAMENT PER EVITARCONDENSACIONS  DE
9 MM  S/CTE-HS-4  I CTE DB SI, TOTALMENT INSTAL.LADA I
FUNCIONANT.

0,00
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01.02.01.01.04 m. TUB.POLIPROPILE PN-20 50x4,6 mm AILLAT

'ML. CANONADA DE POLIPROPILÉ REFORÇADA AMB FIBRA
DE DIÀMETRE EXTERIOR 50 MM  Y GRUIX 4,6 MM, DE LA
MARCA NIRON FG O EQUIVALENT, TIPUS PN-20, CLASE 2,
SDR 11, SEGONS LA NORMA UNE 53-380. INCLOS SUMINIS-
TRE I MUNTATGE, P.P. D'ACCESORIS I ELEMENTS DE RE-
COLZAMENT,  AÏLLAMENT PER EVITARCONDENSACIONS  DE
9 MM  S/CTE-HS-4 I CTE DB SI, TOTALMENT INSTAL.LADA I
FUNCIONANT.

MCFIH PAVELLONS
A-B-C-D-E-F SERVEI
ADAPTAT

20 6120,00

MCFIH PAVELLO G
SERVEI ADAPTAT

20 120,00

MCFIH PAVELLO
A-B-C-D-E-F SERVEIS
HOMES I DONES

36 6216,00

MCFIH PAVELLO G
SERVEI DONES COSTAT
BCN

42 142,00

MCFIH PAVELLO G
SERVEI HOMES COSTAT
PRAT

42 440,00 142,00

440,00

01.02.01.01.05 m. TUB.POLIPROPILE PN-20 75x6,8 mm AILLAT

'ML. CANONADA DE POLIPROPILÉ REFORÇADA AMB FIBRA
DE DIÀMETRE EXTERIOR 75 MM  Y GRUIX 6,8 MM, DE LA
MARCA NIRON FG O EQUIVALENT, TIPUS PN-20, CLASE 2,
SDR 11, SEGONS LA NORMA UNE 53-380. INCLOS SUMINIS-
TRE I MUNTATGE, P.P. D'ACCESORIS I ELEMENTS DE RE-
COLZAMENT,  AÏLLAMENT PER EVITARCONDENSACIONS  DE
9 MM  S/CTE-HS-4  I CTE DB SI, , TOTALMENT INSTAL.LADA I
FUNCIONANT.

MCFIH PAVELLO
A-B-C-D-E-F SERVEIS
HOMES I DONES

10 60,00 660,00

60,00

01.02.01.01.06 m. CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT AMB CLAU DE PAS AMB TUB.POLIPROPILE PN-20
75x6,8 mm AILLAT

'CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT D'AIGUA POTABLE AMB ML.
CANONADA DE POLIPROPILÉ REFORÇADA AMB FIBRA DE
DIÀMETRE EXTERIOR 75 MM  Y GRUIX 6,8 MM, DE LA MARCA
NIRON FG O EQUIVALENT, TIPUS PN-20, CLASE 2, SDR 11,
SEGONS LA NORMA UNE 53-380. INCLOS VÁLVULA DE TALL,
ACCESORIS ESPECIALS, SUMINISTRE I MUNTATGE, P.P.
D'ACCESORIS I ELEMENTS DE RECOLZAMENT,  AÏLLAMENT
PER EVITARCONDENSACIONS  DE 9 MM  S/CTE-HS-4, I CTE
DB SI, TOTALMENT INSTAL.LADA I FUNCIONANT.

MCFIH PAVELLONS
A-B-C-D-E-F SERVEI
ADAPTAT

1 66,00

MCFIH PAVELLO G
SERVEI ADAPTAT

1 11,00

MCFIH PAVELLO
A-B-C-D-E-F SERVEIS
HOMES I DONES

1 66,00

MCFIH PAVELLO G
SERVEI DONES COSTAT
BCN

1 11,00

MCFIH PAVELLO G
SERVEI HOMES COSTAT
PRAT

1 15,00 11,00

15,00
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SUBAPARTAT 01.02.01.02 VÀLVULES AFS
01.02.01.02.01 u VÀLVULA D'ESCAIRE DN-15

VÀLVULA D'ESCAIRE ROSCADA, MANUAL, DE DIÀMETRE
DN-20.
INCLÒS PETIT MATERIAL, ACCESSORIS, SUBMINISTRAMENT
I MUNTATGE.

MCFIH PAVELLONS
A-B-C-D-E-F SERVEI
ADAPTAT

2 612,00

MCFIH PAVELLO G
SERVEI ADAPTAT

2 12,00

MCFIH PAVELLO
A-B-C-D-E-F SERVEIS
HOMES I DONES

6 636,00

MCFIH PAVELLO G
SERVEI DONES COSTAT
BCN

3 13,00

MCFIH PAVELLO G
SERVEI HOMES COSTAT
PRAT

3 56,00 13,00

56,00

01.02.01.02.02 u AIXETA PER A MÀNEGA DN-20

SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE AIXETA PER MÀNEGA DE
NETEJA, DE 20 MM. DE DIÀMETRE, PER A PRESA A LA PA-
RET DE LA MÀNEGA, FILTRE A LA SORTIDA, ROSCADA. IN-
CLÒS ACCESORIS I PETIT MATERIAL.
CRITERI DE MESURAMENT
UNITAT REALMENT COL.LOCADA, AMB UN MUNTATGE COR-
RECTE I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.

MCFIH PAVELLO
A-B-C-D-E-F SERVEIS
HOMES I DONES

1 66,00

MCFIH PAVELLO G
SERVEI DONES COSTAT
BCN

1 11,00

MCFIH PAVELLO G
SERVEI HOMES COSTAT
PRAT

1 8,00 11,00

8,00

01.02.01.02.03 u VÀLVULA DE PAPALLONA DN-80

SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA DE PAPALLONA
AMB PALANCA I GALLET, DE 80 MM DE DIÀMETRE, CONS-
TRUIDA AMB FERRO, PN 10, EMBRIDADA. INCLÒS CONTRA-
BRIDES, CARGOLS, SUPORTACIÓ, PETIT MATERIAL I EL MA-
TEIX AÏLLAMENT QUE LA CANONADA QUE LA SUPORTA.

MCFIH PAVELLO
A-B-C-D-E-F SERVEIS
HOMES I DONES

1 6,00 66,00

6,00

01.02.01.02.04 u VÀLVULA DE BOLA DN-50

SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA DE BOLA DE
LLAUTÓ, ANELLS DE TEFLÓ, DE 50 MM DE DIÀMETRE, ROS-
CADA. INCLÒS ACCESSORIS, PETIT MATERIAL.

MCFIH PAVELLO
A-B-C-D-E-F SERVEIS
HOMES I DONES

8 648,00

MCFIH PAVELLO G
SERVEI DONES COSTAT
BCN

6 16,00

MCFIH PAVELLO G
SERVEI HOMES COSTAT
PRAT

6 16,00
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MCFIH PAVELLONS
A-B-C-D-E-F SERVEI
ADAPTAT

1 66,00

MCFIH PAVELLO G
SERVEI ADAPTAT

1 67,00 11,00

67,00

01.02.01.02.05 u VÀLVULA DE BOLA DN-40

SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA DE BOLA DE
LLAUTÓ, ANELLS DE TEFLÓ, DE 40 MM DE DIÀMETRE, ROS-
CADA. INCLÒS ACCESSORIS, PETIT MATERIAL.

0,00

01.02.01.02.06 u VÀLVULA DE BOLA DN-32

SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA DE BOLA DE
LLAUTÓ, ANELLS DE TEFLÓ, DE 32 MM DE DIÀMETRE, ROS-
CADA. INCLÒS ACCESSORIS, PETIT MATERIAL.

MCFIH PAVELLO
A-B-C-D-E-F SERVEIS
HOMES I DONES

2 12,00 612,00

12,00

01.02.01.02.07 u VÀLVULA DE BOLA DN-25

SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA DE BOLA DE
LLAUTÓ, ANELLS DE TEFLÓ, DE 25 MM DE DIÀMETRE, ROS-
CADA. INCLÒS ACCESSORIS, PETIT MATERIAL.

MCFIH PAVELLONS
A-B-C-D-E-F SERVEI
ADAPTAT

4 624,00

MCFIH PAVELLO G
SERVEI ADAPTAT

4 14,00

MCFIH PAVELLO
A-B-C-D-E-F SERVEIS
HOMES I DONES

7 642,00

MCFIH PAVELLO G
SERVEI HOMES COSTAT
PRAT

4 74,00 14,00

74,00

01.02.01.02.08 u PURGADOR AUTOMÀTIC AMB VÀLVULA DE TANCAMENT

PURGADOR AUTOMÀTIC EN LLAUTÓ (22 MM.) AMB CLAU DE
TALL I PEÇA EN T DE LLAUTÓ AMB UNIÓ D'ANELLS OPRE-
SORS.
INCLÓS AILLAMENT, PETIT MATERIAL SUMINISTRE I MUN-
TATGE.

MCFIH PAVELLONS
A-B-C-D-E-F SERVEI
ADAPTAT

1 66,00

MCFIH PAVELLO G
SERVEI ADAPTAT

1 11,00

MCFIH PAVELLO
A-B-C-D-E-F SERVEIS
HOMES I DONES

1 66,00

MCFIH PAVELLO G
SERVEI DONES COSTAT
BCN

1 11,00

MCFIH PAVELLO G
SERVEI HOMES COSTAT
PRAT

1 15,00 11,00

15,00
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01.02.01.02.09 UD VÁVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ 1¼´´

VÁLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ AMB ROSCA, MARCA
HONEYWELL, MODEL D06F O EQUIVALENT, DE LLAUTÓ NI-
QUELAT, DE DIÁMETRO NOMINAL 1¼´´, DE PRESSIÓ MÁXIMA
DE ENTRADA DE 16 BAR Y PRESIÓN DE SALIDA DE 1,5 A 6
BAR.INCLOU PETIT MATERIAL, ACCESORIS, SUMINISTRE I
MUNTATGE.

MCFIH PAVELLONS
A-B-C-D-E-F SERVEI
ADAPTAT

1 66,000

MCFIH PAVELLO G
SERVEI ADAPTAT

1 11,000

MCFIH PAVELLO
A-B-C-D-E-F SERVEIS
HOMES I DONES

1 66,000

MCFIH PAVELLO G
SERVEI DONES COSTAT
BCN

1 11,000

MCFIH PAVELLO G
SERVEI HOMES COSTAT
PRAT

1 15,000 11,000

15,00
SUBAPARTAT 01.02.01.03 EQUIPS  ACS

01.02.01.03.01 Ud TERMO-ACUMULADOR ELÉCTRICO 30 l.

TERMO-ACUMULADOR ELÉCTRICO PARA PRODUCCION DE
A.C.S., DE INSTALACIÓN VERTICAL, PARA ACUMULACIÓN DE
30 L., UNA POTENCIA DE 1.600 W, ACERO INOXIDABLE, CON
AISLAMIENTO TÉRMICO LIBRE DE CFC, RESISTENCIA ELÉC-
TRICA ENVAINADA, VÁLVULA DE SEGURIDAD, TERMOSTA-
TO, DISPOSITIVO DE VACIADO, VÁLVULA ANTIRRETORNO,
ÁNODO DE MAGNESIO E INDICADOR LUMINOSO DE FUNCIO-
NAMIENTO.
MARCA/MODELO : SAUNIER DUVAL / SD 30 ESC

INCLUYENDO CONEXIÓN ELÉCTRICA, VASO DE EXPANSIÓN,
2 LLAVES DE CORTE, VALVULA DE SEGURIDAD CON SALIDA
CONDUCIDA A DESAGUE MAS PROXIMO, DESAGUE CONDU-
CIDO A SANEAMIENTO MAS PROXIMO, SOPORTES, BANCA-
DA DE SUELO, ACCESORIOS, PEQUEÑO MATERIAL, SUMINIS-
TRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA.

"Replanteo, colocado y elevacion de los materiales al tajo, disposi-
cion de los medios de seguridad y proteccion reglamentarios no in-
cluidos en el Plan de Seguridad, colocacion de andamiajes y/o
apuntalamientos necesarios, traida y retirada de herramientas y
medios auxiliares de obra, transporte de escombros a vertedero
autorizado mas proximo y canon de vertido, limpieza diaria de la
zona de trabajo".

Nota: Necesariamente, debera ofertarse la solucion descrita en la
partida. Paralelamente, podra ofertarse el equivalente al sistema
descrito,de la marca  ACV, BAXI ROCA, que deberan ser aproba-
das por parte de la D.F.

MCFIH PAVELLONS
A-B-C-D-E-F SERVEI
ADAPTAT

1 66,00

MCFIH PAVELLO G
SERVEI ADAPTAT

1 7,00 11,00

7,00
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AMIDAMENTS
MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS
CODI RESUMUTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

01.02.01.03.02 Ud TERMO-ACUMULADOR ELÉCTRICO 100 l.

Suministro y montaje de acumulador eléctrico para producción de
ACS, de acero galvanizado aislado en poliuretano y acabado exte-
rior esmaltado. Con ánodo de magnesio para protección  anticorro-
siva. Con acabado interior y exteiror en acero inoxidable, resisten-
cia eléctrica de esteatita protegida por vaina y termostato regula-
ble. Incluyendo, válvulas de bola DN-20, válvula de seguridad
DN-20, válvula antirretorno DN-20, manguitos aislantes dieléctri-
cos en las conexiones hidráulicas, conexión eléctrica, válvula de
vaciado y desagüe conducido hasta bajante más próximo. Incluso
medios de elevacion, con todos los accesorios de fijacion y monta-
je. Totalmente instalado y en funcionamiento. De las siguientes ca-
racterísticas:

-Posicion: vertical
-Presión máx. de servicio: 7 bar. (10 Bar)
-Capacidad de acumulación: 100 lt.
-Temperatura máxima de trabajo: 95ºC.
-Regulación termostato: de 35 a 70ºC. 
-Potencia nominal: 1600 W (2 RESISTENCIAS 2X800 W.)
-Alimentacion: 230.1.50 
-Dimensiones: ALTURA= 755 ANCHO=500; FONDO=522 mm
-Peso expedicion: 33,5 kg.
-Marca / Modelo:SAUNIER DUVAL / SD 100 ES C

INCLUYENDO CONEXIÓN ELÉCTRICA, VASO DE EXPANSIÓN,
2 LLAVES DE CORTE, VALVULA DE SEGURIDAD CON SALIDA
CONDUCIDA A DESAGUE MAS PROXIMO, DESAGUE CONDU-
CIDO A SANEAMIENTO MAS PROXIMO, SOPORTES, BANCA-
DA DE SUELO, ACCESORIOS, PEQUEÑO MATERIAL, SUMINIS-
TRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA.

"Replanteo, colocado y elevacion de los materiales al tajo, disposi-
cion de los medios de seguridad y proteccion reglamentarios no in-
cluidos en el Plan de Seguridad, colocacion de andamiajes y/o
apuntalamientos necesarios, traida y retirada de herramientas y
medios auxiliares de obra, transporte de escombros a vertedero
autorizado mas proximo y canon de vertido, limpieza diaria de la
zona de trabajo".

Nota: Necesariamente, debera ofertarse la solucion descrita en la
partida. Paralelamente, podra ofertarse el equivalente al sistema
descrito,de la marca  ACV, BAXI ROCA, que deberan ser aproba-
das por parte de la D.F.

MCFIH PAVELLO
A-B-C-D-E-F SERVEIS
HOMES I DONES

2 612,00

MCFIH PAVELLO G
SERVEI DONES COSTAT
BCN

1 11,00

MCFIH PAVELLO G
SERVEI HOMES COSTAT
PRAT

1 14,00 11,00

14,00
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AMIDAMENTS
MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS
CODI RESUMUTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

SUBAPARTAT 01.02.01.04 CANONADES ACS
01.02.01.04.01 m. TUB.POLIPROPILE PN-20 25x3,5mm AILLAT SEGONS RITE

'ML. CANONADA DE POLIPROPILÉ REFORÇADA AMB FIBRA
DE DIÀMETRE EXTERIOR 25 MM  Y GRUIX 3,5 MM, DE LA
MARCA NIRON FG O EQUIVALENT, TIPUS PN-20, CLASE 2,
SDR 7,4, SEGONS LA NORMA UNE 53-380. INCLOS AÏLLA-
MENT D'ESCUMA ELASTOMÉRICA SEGONS RITE  I CTE DB
SI, . INCLUS SUMINISTRE I MUNTATGE, P.P. D'ACCESORIS I
ELEMENTS DE RECOZAMENT, TOTALMENT INSTAL.LADA I
FUNCIONANT.

MCFIH PAVELLONS
A-B-C-D-E-F SERVEI
ADAPTAT

3 618,00

MCFIH PAVELLO G
SERVEI ADAPTAT

3 13,00

MCFIH PAVELLO
A-B-C-D-E-F SERVEIS
HOMES I DONES

23 6138,00

MCFIH PAVELLO G
SERVEI DONES COSTAT
BCN

13 113,00

MCFIH PAVELLO G
SERVEI HOMES COSTAT
PRAT

23 195,00 123,00

195,00

01.02.01.04.02 m. TUB.POLIPROPILE PN-20 32x4,4mm AILLAT SEGONS RITE

'ML. CANONADA DE POLIPROPILÉ REFORÇADA AMB FIBRA
DE DIÀMETRE EXTERIOR 32 MM  Y GRUIX 4,4 MM, DE LA
MARCA NIRON FG O EQUIVALENT, TIPUS PN-20, CLASE 2,
SDR 7,4, SEGONS LA NORMA UNE 53-380. INCLOS AÏLLA-
MENT D'ESCUMA ELASTOMÉRICA SEGONS RITE I CTE DB SI,
. INCLOS SUMINISTRE I MUNTATGE, P.P. D'ACCESORIS I ELE-
MENTS DE RECOLZAMENT, TOTALMENT INSTAL.LADA I FUN-
CIONANT.

MCFIH PAVELLO
A-B-C-D-E-F SERVEIS
HOMES I DONES

10 60,00 660,00

60,00
SUBAPARTAT 01.02.01.05 VÀLVULES DISTRIBUCIO ACS

01.02.01.02.01 u VÀLVULA D'ESCAIRE DN-15

VÀLVULA D'ESCAIRE ROSCADA, MANUAL, DE DIÀMETRE
DN-20.
INCLÒS PETIT MATERIAL, ACCESSORIS, SUBMINISTRAMENT
I MUNTATGE.

MCFIH PAVELLONS
A-B-C-D-E-F SERVEI
ADAPTAT

1 66,00

MCFIH PAVELLO G
SERVEI ADAPTAT

1 11,00

MCFIH PAVELLO
A-B-C-D-E-F SERVEIS
HOMES I DONES

6 636,00

MCFIH PAVELLO G
SERVEI DONES COSTAT
BCN

3 13,00

MCFIH PAVELLO G
SERVEI HOMES COSTAT
PRAT

3 49,00 13,00

49,00

 Pàgina 36C:\Users\David Badenas\ownCloud\Mercabarna 07A-15\MCFIH\PC Serveis públics\Pressupost\0.03.03.2 PRESSUPOST.PrestoObra



AMIDAMENTS
MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS
CODI RESUMUTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

01.02.01.02.06 u VÀLVULA DE BOLA DN-32

SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA DE BOLA DE
LLAUTÓ, ANELLS DE TEFLÓ, DE 32 MM DE DIÀMETRE, ROS-
CADA. INCLÒS ACCESSORIS, PETIT MATERIAL.

MCFIH PAVELLO
A-B-C-D-E-F SERVEIS
HOMES I DONES

1 6,00 66,00

6,00

01.02.01.02.07 u VÀLVULA DE BOLA DN-25

SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA DE BOLA DE
LLAUTÓ, ANELLS DE TEFLÓ, DE 25 MM DE DIÀMETRE, ROS-
CADA. INCLÒS ACCESSORIS, PETIT MATERIAL.

MCFIH PAVELLO
A-B-C-D-E-F SERVEIS
HOMES I DONES

1 6,00 66,00

6,00

01.02.01.02.08 u PURGADOR AUTOMÀTIC AMB VÀLVULA DE TANCAMENT

PURGADOR AUTOMÀTIC EN LLAUTÓ (22 MM.) AMB CLAU DE
TALL I PEÇA EN T DE LLAUTÓ AMB UNIÓ D'ANELLS OPRE-
SORS.
INCLÓS AILLAMENT, PETIT MATERIAL SUMINISTRE I MUN-
TATGE.

MCFIH PAVELLONS
A-B-C-D-E-F SERVEI
ADAPTAT

1 66,00

MCFIH PAVELLO G
SERVEI ADAPTAT

1 11,00

MCFIH PAVELLO
A-B-C-D-E-F SERVEIS
HOMES I DONES

1 66,00

MCFIH PAVELLO G
SERVEI DONES COSTAT
BCN

1 11,00

MCFIH PAVELLO G
SERVEI HOMES COSTAT
PRAT

1 15,00 11,00

15,00
APARTAT 01.02.02 INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ
SUBAPARTAT 01.02.02.01 DISTRIBUCIÓ D'AIRE

01.02.02.01.01 m2 CONDUCTE RECTANGULAR DE XAPA

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONDUCTE RECTAN-
GULAR CONSTRUÏT EN PLANXA D'ACER GALVANITZAT
(S/UNE -EN 1505:99), UNIONS SISTEMA METU, ESPESSORS
SEGONS UNE 100-102-88. INCLOENT PETIT MATERIAL, AMB
PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I SUPORTS.

MCFIH PAVELLONS
A-B-C-D-E-F SERVEI
ADAPTAT

2 612,00

MCFIH PAVELLO G
SERVEI ADAPTAT

2 12,00

MCFIH PAVELLO
A-B-C-D-E-F SERVEIS
HOMES I DONES

2 612,00

MCFIH PAVELLO G
SERVEI DONES COSTAT
BCN

2 12,00

MCFIH PAVELLO G
SERVEI HOMES COSTAT
PRAT

2 30,00 12,00

30,00
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01.02.02.01.02 m CONDUCTE CIRCULAR ACER GALVANITZAT DN-125

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONDUCTE CIRCULAR
HELICOÏDAL, CONSTRUIT EN XAPA D'ACER GALVANITZAT
DE 125 MM DE DIÀMETRE, SEGONS UNE 100-102-88. INCLÒS
PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS I SUPORTS.

MCFIH PAVELLONS
A-B-C-D-E-F SERVEI
ADAPTAT

15 690,00

MCFIH PAVELLO G
SERVEI ADAPTAT

2 12,00

MCFIH PAVELLO
A-B-C-D-E-F SERVEIS
HOMES I DONES

10 660,00

MCFIH PAVELLO G
SERVEI DONES COSTAT
BCN

5 15,00

MCFIH PAVELLO G
SERVEI HOMES COSTAT
PRAT

4 161,00 14,00

161,00

01.02.02.01.03 m CONDUCTE CIRCULAR ACER GALVANITZAT DN-150

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONDUCTE CIRCULAR
HELICOÏDAL , CONSTRUIT EN XAPA D'ACER GALVANITZAT
DE 150 MM DE DIÀMETRE, SEGONS UNE 100-102-88. INCLÒS
PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS I SUPORTS ISOFÓNICS

MCFIH PAVELLO
A-B-C-D-E-F SERVEIS
HOMES I DONES

2 612,00

MCFIH PAVELLO G
SERVEI DONES COSTAT
BCN

1 11,00

MCFIH PAVELLO G
SERVEI HOMES COSTAT
PRAT

4 17,00 14,00

17,00

01.02.02.01.04 m CONDUCTE CIRCULAR ACER GALVANITZAT DN-200

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONDUCTE CIRCULAR
HELICOÏDAL, CONSTRUIT EN XAPA D'ACER GALVANITZAT
DE 200 MM DE DIÀMETRE, SEGONS UNE 100-102-88. INCLÒS
PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS I SUPORTS ISOFÓNICS

MCFIH PAVELLO
A-B-C-D-E-F SERVEIS
HOMES I DONES

4 624,00

MCFIH PAVELLO G
SERVEI DONES COSTAT
BCN

11 111,00

MCFIH PAVELLO G
SERVEI HOMES COSTAT
PRAT

2 37,00 12,00

37,00

01.02.02.01.05 m CONDUCTE CIRCULAR ACER GALVANITZAT DN-250

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONDUCTE CIRCULAR
HELICOÏDAL, CONSTRUIT EN XAPA D'ACER GALVANITZAT
DE 250 MM DE DIÀMETRE, SEGONS UNE 100-102-88. INCLÒS
PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS I SUPORTS ISOFÓNICS

MCFIH PAVELLO G
SERVEI HOMES COSTAT
PRAT

12 12,00 112,00

12,00
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01.02.02.01.06 m CONDUCTE CIRCULAR ACER GALVANITZAT DN-300/315

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONDUCTE CIRCULAR
HELICOÏDAL, CONSTRUIT EN XAPA D'ACER GALVANITZAT
DE 300/315 MM DE DIÀMETRE, SEGONS UNE 100-102-88. IN-
CLÒS PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS ISUPORTS ISO-
FÓNICS

MCFIH PAVELLO
A-B-C-D-E-F SERVEIS
HOMES I DONES

12 72,00 672,00

72,00

01.02.02.01.07 m CONDUCTE CIRCULAR ACER GALVANITZAT DN-350/355

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONDUCTE CIRCULAR
HELICOÏDAL, CONSTRUIT EN XAPA D'ACER GALVANITZADA
DE 350 MM DE DIÀMETRE, SEGONS UNE 100-102-88. INCLÒS
PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS I SUPORTS ISOFÓNICS

0,00

01.02.02.01.08 Ud TAPA DE REGISTRE PER CONDUCTE CIRCULAR

TAPA DE REGISTRE PER CONDUCTE CIRCULAR DN-300 MM.,
PER CONDUCTE DE XAPA GALVANITZADA, AMB JUNTES ES-
TANQUES I PALOMETES DE TANCAMENT. AMB PART PRO-
PORCIONAL D'ACCESSORIS I SUPORTS.
INCLOENT PETIT MATERIAL, ACCESSORIS, SUBMINISTRA-
MENT I MUNTATGE.

MCFIH PAVELLONS
A-B-C-D-E-F SERVEI
ADAPTAT

2 612,00

MCFIH PAVELLO G
SERVEI ADAPTAT

2 12,00

MCFIH PAVELLO
A-B-C-D-E-F SERVEIS
HOMES I DONES

2 612,00

MCFIH PAVELLO G
SERVEI DONES COSTAT
BCN

2 12,00

MCFIH PAVELLO G
SERVEI HOMES COSTAT
PRAT

2 30,00 12,00

30,00
SUBAPARTAT 01.02.02.02 DIFUSSIÓ D'AIRE

01.02.02.02.01 u REIXA INTEMPÈRIE TROX/AWG-WG400X330 (REI-01)

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REIXA DE INTEMPÈRIE
MARCA TROX O EQUIVALENT SÈRIE AWG DE 400X330 MM,
INCLÒS TELA METÀL·LICA ANTI INSECTES I MARC FRONTAL
TALADRAT, INSTAL·LADA.

MCFIH PAVELLO G
SERVEI ADAPTAT

1 1,00 11,00

1,00
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01.02.02.02.02 u REIXETA D’IMPULSIÓ/RETORN TROX /VAT-AG 225 x 125 (RE-01)

REIXETA D’IMPULSIÓ DE LAMES RECTES HORITZONTALS FI-
XES, SENSE MARC, AMB COMPORTA DE REGULACIÓ, CONS-
TRUÏDA EN ALUMINI ANODITZAT E6-C-0, SUBMINISTRA-
MENT, MUNTATGE, PETIT MATERIAL I ACCESSORIS, TOTAL-
MENT INSTAL·LADA I EN FUNCIONAMENT DE LES CARACTE-
RÍSTIQUES SEGÜENTS
-MARCA/ MODEL: TROX/VAT-AG-225 x 125 O EQUIVALENT
-TAMANY: 225 x 125 MM
-INCLOU PLENUM I TRAM DE CONDUCTE DE XAPA D'ACER
GALVANITZAT RECTANGULAR CONNECTAT A CIRCULAR DE
DN250 AMB COLL D'ACER GALVANITZAT PER ENCASTAR LA
REIXA DE 425 X 125 SEGONS INDICACIONS FABRICANT REI-
XETA.

MCFIH PAVELLONS
A-B-C-D-E-F SERVEI
ADAPTAT

1 66,00

MCFIH PAVELLO G
SERVEI ADAPTAT

1 11,00

MCFIH PAVELLO
A-B-C-D-E-F SERVEIS
HOMES I DONES

11 666,00

MCFIH PAVELLO G
SERVEI DONES COSTAT
BCN

4 14,00

MCFIH PAVELLO G
SERVEI HOMES COSTAT
PRAT

6 83,00 16,00

83,00

01.02.02.02.03 u REIXETA D’IMPULSIÓ/RETORN TROX /TRS-RS  225x 75 (RE-02)

REIXETA D’IMPULSIÓ DE LAMES RECTES HORITZONTALS FI-
XES,  AMB COMPORTA DE REGULACIÓ AMB ACCÉS PER DE-
VANT, PER ENCASTAR EN CONDUCTE CIRCULAR DESDE
DN150 FINS A DN400 CONSTRUÏDA EN ALUMINI ANODITZAT
E6-C-0, SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE, PETIT MATERIAL I
ACCESSORIS, TOTALMENT INSTAL·LADA I EN FUNCIONA-
MENT DE LES CARACTERÍSTIQUES SEGÜENTS
-MARCA/ MODEL: TROX/TRS-RS-225 x 75 O EQUIVALENT
-TAMANY: 225 x 75 MM

0,00

01.02.02.02.04 u REIXA DE PAS DE PORTA O PARET AMB CONTRAMARC I MARC TROX/AGS-T525X525
(RI-01)

REIXETA DE PAS D'AIRE PER PORTA O PARET DE LAMES
RECTES HORITZONTALS FIXES, AMB MARC, I CONTRAMARC
CONSTRUÏDA EN ALUMINI ANODITZAT E6-C-0, SUBMINISTRA-
MENT, MUNTATGE, PETIT MATERIAL I ACCESSORIS, TOTAL-
MENT INSTAL·LADA I EN FUNCIONAMENT DE LES CARACTE-
RÍSTIQUES SEGÜENTS
-MARCA/ MODEL: TROX/AGS-T-525 x 525 O EQUIVALENT
-TAMANY: 525 x 525 MM
INCLOU OBERTURA DE PORTA PER ENCASTAR LA REIXA SE-
GONS MIDES INDICADES PER FABRICANT.

MCFIH PAVELLO
A-B-C-D-E-F SERVEIS
HOMES I DONES

2 612,00

MCFIH PAVELLO G
SERVEI DONES COSTAT
BCN

1 11,00

MCFIH PAVELLO G
SERVEI HOMES COSTAT
PRAT

1 14,00 11,00
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14,00
SUBAPARTAT 01.02.02.03 VENTILADORS

01.02.02.03.01 UD CAJA DE VENTILACIÓ PER EXTRACCIÓ 1.900 M3/H (VE-01)

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE CAIXA DE VENTILACIÓ,
FORMADA PER VENTILADORS CENTRÍFUGS DE DOBLE OÏDA
I MOTOR ELÈCTRIC I CONSTRUCCIÓ EN ACER GALVANIT-
ZAT AMB AÏLLAMENT ACÚSTIC. DE LES SEGÜENTS CARAC-
TERÍSTIQUES:
-SERVEI: EXTRACIO BANYS
-CAUDAL D'AIRE: 1.900 M3/H
-PRESSIÓ DISPONIBLE: 150 PA
-MARCA/MODEL: S&P /CAB-355 ECOWATT 230V50/60HZ N8O
EQUIVALENT APROBAT PER DF
INCLOENT REGULADOR REB-ECOWATT, PROGRAMADOR
HORARI A CUADRE ELÉCTRIC, CONJUNT DE AMORTIDORS
DE ALTA QUALITAT A VALIDAR PER LA DF, LONES ANTIVI-
BRADORES EN LA CONNEXIÓ A CONDUCTES, SUPORTS, PE-
TIT MATERIAL, SUBMINISTRAMENT, INTERRUPTOR DE TALL
PER MANTENIMENT,  MUNTATGE I POSADA EN MARXA.

0,00

01.02.02.03.02 UD CAJA DE VENTILACIÓ PER EXTRACCIÓ 1.700 M3/H (VE-02)

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE CAIXA DE VENTILACIÓ,
FORMADA PER VENTILADORS CENTRÍFUGS DE DOBLE OÏDA
I MOTOR ELÈCTRIC I CONSTRUCCIÓ EN ACER GALVANIT-
ZAT AMB AÏLLAMENT ACÚSTIC. DE LES SEGÜENTS CARAC-
TERÍSTIQUES:
-SERVEI: EXTRACIO BANYS
-CAUDAL D'AIRE: 1.700 M3/H
-PRESSIÓ DISPONIBLE: 150 PA
-MARCA/MODEL: S&P /CAB-355 ECOWATT 230V50/60HZ N8 O
EQUIVALENT APROBAT PER DF
INCLOENT REGULADOR REB-ECOWATT, PROGRAMADOR
HORARI A CUADRE ELÉCTRIC, CONJUNT DE AMORTIDORS
DE ALTA QUALITAT A VALIDAR PER LA DF, LONES ANTIVI-
BRADORES EN LA CONNEXIÓ A CONDUCTES, SUPORTS, PE-
TIT MATERIAL, SUBMINISTRAMENT, INTERRUPTOR DE TALL
PER MANTENIMENT,  MUNTATGE I POSADA EN MARXA.

0,00

01.02.02.03.03 UD VENTILACIÓDOR HELICOCENTRÍFUG DE BAIX PERFIL PER EXTRACCIÓ 100 M3/H
(VE-03)

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE CAIXA DE VENTILACIÓ,
FORMADA PER VENTILADORS HELICO CENTRÍFUGS AMB
MOTOR ELÈCTRIC. DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
-SERVEI: EXTRACIO BANYS
-CAUDAL D'AIRE: 100 M3/H
-PRESSIÓ DISPONIBLE: 150 PA
-MARCA/MODEL: S&P /TD-500/160 ECOWATT (90-260V
50/60HZ) NE O EQUIVALENT APROBAT PER DF
INCLOENT REGULADOR REB-ECOWATT, PROGRAMADOR
HORARI A CUADRE ELÉCTRIC, CONJUNT DE AMORTIDORS
DE ALTA QUALITAT A VALIDAR PER LA DF, LONES ANTIVI-
BRADORES EN LA CONNEXIÓ A CONDUCTES, SUPORTS, PE-
TIT MATERIAL, SUBMINISTRAMENT, INTERRUPTOR DE TALL
PER MANTENIMENT,  MUNTATGE I POSADA EN MARXA.

MCFIH PAVELLONS
A-B-C-D-E-F SERVEI
ADAPTAT

6 6,00
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AMIDAMENTS
MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS
CODI RESUMUTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

MCFIH PAVELLO G
SERVEI ADAPTAT

1 7,001,00

7,00

01.02.02.03.04 UD CAJA DE VENTILACIÓ PER EXTRACCIÓ 1.400 M3/H (VE-04)

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE CAIXA DE VENTILACIÓ,
FORMADA PER VENTILADORS CENTRÍFUGS DE DOBLE OÏDA
I MOTOR ELÈCTRIC I CONSTRUCCIÓ EN ACER GALVANIT-
ZAT AMB AÏLLAMENT ACÚSTIC. DE LES SEGÜENTS CARAC-
TERÍSTIQUES:
-SERVEI: EXTRACIO BANYS
-CAUDAL D'AIRE: 1.400 M3/H
-PRESSIÓ DISPONIBLE: 150 PA
-MARCA/MODEL: S&P /CAB-315 ECOWATT 230V50/60HZ N8 O
EQUIVALENT APROBAT PER DF
INCLOENT REGULADOR REB-ECOWATT, PROGRAMADOR
HORARI A CUADRE ELÉCTRIC, CONJUNT DE AMORTIDORS
DE ALTA QUALITAT A VALIDAR PER LA DF, LONES ANTIVI-
BRADORES EN LA CONNEXIÓ A CONDUCTES, SUPORTS, PE-
TIT MATERIAL, SUBMINISTRAMENT, INTERRUPTOR DE TALL
PER MANTENIMENT,   MUNTATGE I POSADA EN MARXA.

MCFIH PAVELLO
A-B-C-D-E-F SERVEIS
HOMES I DONES

6 6,006,00

6,00

01.02.02.03.05 UD CAJA DE VENTILACIÓ PER EXTRACCIÓ 400 M3/H (VE-05)

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE CAIXA DE VENTILACIÓ,
FORMADA PER VENTILADORS CENTRÍFUGS DE DOBLE OÏDA
I MOTOR ELÈCTRIC I CONSTRUCCIÓ EN ACER GALVANIT-
ZAT AMB AÏLLAMENT ACÚSTIC. DE LES SEGÜENTS CARAC-
TERÍSTIQUES:
-SERVEI: EXTRACIO BANYS
-CAUDAL D'AIRE: 400 M3/H
-PRESSIÓ DISPONIBLE: 150 PA
-MARCA/MODEL: S&P /CAB-160 ECOWATT 230V50/60HZ O
EQUIVALENT APROBAT PER DF
INCLOENT REGULADOR REB-ECOWATT, PROGRAMADOR
HORARI A CUADRE ELÉCTRIC, CONJUNT DE AMORTIDORS
DE ALTA QUALITAT A VALIDAR PER LA DF, LONES ANTIVI-
BRADORES EN LA CONNEXIÓ A CONDUCTES, SUPORTS, PE-
TIT MATERIAL, SUBMINISTRAMENT, INTERRUPTOR DE TALL
PER MANTENIMENT,  MUNTATGE I POSADA EN MARXA.

MCFIH PAVELLO G
SERVEI DONES COSTAT
BCN

1 1,001,00

1,00
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AMIDAMENTS
MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS
CODI RESUMUTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

01.02.02.03.06 UD CAJA DE VENTILACIÓ PER EXTRACCIÓ 800 M3/H (VE-06)

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE CAIXA DE VENTILACIÓ,
FORMADA PER VENTILADORS CENTRÍFUGS DE DOBLE OÏDA
I MOTOR ELÈCTRIC I CONSTRUCCIÓ EN ACER GALVANIT-
ZAT AMB AÏLLAMENT ACÚSTIC. DE LES SEGÜENTS CARAC-
TERÍSTIQUES:
-SERVEI: EXTRACIO BANYS
-CAUDAL D'AIRE: 800 M3/H
-PRESSIÓ DISPONIBLE: 150 PA
-MARCA/MODEL: S&P /CAB-200 ECOWATT 230V50/60HZ N8 O
EQUIVALENT APROBAT PER DF
INCLOENT REGULADOR REB-ECOWATT, PROGRAMADOR
HORARI A CUADRE ELÉCTRIC, CONJUNT DE AMORTIDORS
DE ALTA QUALITAT A VALIDAR PER LA DF, LONES ANTIVI-
BRADORES EN LA CONNEXIÓ A CONDUCTES, SUPORTS, PE-
TIT MATERIAL, SUBMINISTRAMENT, INTERRUPTOR DE TALL
PER MANTENIMENT,  MUNTATGE I POSADA EN MARXA.

MCFIH PAVELLO G
SERVEI HOMES COSTAT
PRAT

1 1,001,00

1,00

01.02.02.03.07 UD SORTIDA CONDUCTE EXTRACCIÓ PER PARAMENT VERTICAL EXISTENT DE COBERTA

SORTIDA CONDUCTE EXTRACCIÓ EN MATERIAL DE PVC
PER PARAMENT VERTICAL EXISTENT DE COBERTA. INCLOU
TALADRE I EXECUCIÓ DEL PAS DE CONDUCTE SEGONS MI-
DES PLÀNOLS , EN CADA CAS. INCLOU MITJANS D'ELEVA-
CIÓ, SUPORTACIÓ A ESTRUCTURA DE L'EDIFICI , SEGE-
LLATS, IMPERMEABILITACIÓ, I PROTECCIÓ ANTIINSECTES
EN LA SORTIDA AL CONDUCTE ACABAT EN COLL DE CISNE
PER EVITAR L'ENTRADA D'AIGUA. S'INSTAL·LARÁ AMB PEN-
DENT LLEUGERA CAP A L'EXTERIOR. AQUEST TRAM DE PVC
ÚNICAMENT ES DISPOSARÁ EN EL PAS DEL PARAMENT LA
RESTA ES CONECTARÁ A CONDUCTE DE XAPA GALVANIT-
ZAT.

MCFIH PAVELLONS
A-B-C-D-E-F SERVEI
ADAPTAT

1 66,00

MCFIH PAVELLO
A-B-C-D-E-F SERVEIS
HOMES I DONES

1 66,00

MCFIH PAVELLO G
SERVEI DONES COSTAT
BCN

1 11,00

MCFIH PAVELLO G
SERVEI HOMES COSTAT
PRAT

1 14,00 11,00

14,00

 Pàgina 43C:\Users\David Badenas\ownCloud\Mercabarna 07A-15\MCFIH\PC Serveis públics\Pressupost\0.03.03.2 PRESSUPOST.PrestoObra



AMIDAMENTS
MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS
CODI RESUMUTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

APARTAT 01.02.03 INSTAL·LACIÓ DE CONTROL CENTRALITZAT
01.02.03.01 PA REPROGRAMACIÓ DE CONTROL CENTRALITZAT DE CADA EDIFICI PER CONTROL

HORARI CUADRES ELÉCTRICS SERVEIS

REPROGRAMACIÓ DE CONTROL CENTRALITZAT DE CADA
EDIFICI PER CONTROL HORARI DELS CUADRES ELÉCTRICS
DE CADA NUCLI DE SERVEIS HIGIÉNICS. INCLOU CABLEJAT
SOTA TUB LLIURE D'HALOGENS DESDE CONTACTORS GE-
NERALS DE CADA QUADRE FINS A CONTROLADORS ALLEN
BRADLEY EXISTENTS ALS EDIFICIS. PER PODER GENERAR
HORARIS D'ENERGITZACIÓ DE CUADRES PER APAGAR FO-
RA D'HORARI TOTES LES INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ,
ENLLUMENAT, ETC.

1,00
SUBCAPITOL01.03 INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES
APARTAT 01.03.01 ELECTRICITAT
SUBAPARTAT 01.03.01.01 QUADRES SECUNDARIS

01.03.01.01.01 u INSTAL·LACIÓ PROTECCIONS A QUADRE GENERAL EXISTENT DE ZONA

Instal·lació en quadres generals existents de pavellons o zona, de
proteccions per a les linias d'alimentació a quadres secundaris de
banys mitjançant interruptor automàtic magnetotérmic de 32A.
Inclou P.P. de línea elèctrica d'alimentació, realitzada amb conduc-
tor Cu aïllament lliure d'halògens, tub plàtic lliure d'halògens, i cai-
xa de derivació.
Totalment instal·lada i en funcionament.     

MCFIH PAVELLONS
A-B-C-D-E-F SERVEIS

1 66,00ALTELL

MCFIH PAVELLÓ G
SERVEIS HOMES I
DONES

1 7,00 11,00ALTELL

7,00

01.03.01.01.02 u QUADRE TIPUS-1 BANYS PAVELLONS A-B-C-D-E-F MCFiH

Subministre i instal.lació de QUADRE TIPUS-1 BANYS PAVE-
LLONS A-B-C-D-E-F MCFiH. Planta Altell, amb les característi-
ques i composició de les proteccions i elements indicats en  esque-
mes electrics,  memòria descriptiva i plecs d'especificacions. A
més a més disposarà de: 
- Circuit de comandament del quadre. 
- Proteccions del tipus VIGI o equivalents. 
- Enregletat de sortida inclos cablejat de comandament a altres
quadres i sistema de gestió centralitzada.
- Porta amb pany.  
- 20 % d'espai lliure en fileres per a posibles ampliacions, 
- Inclou el codi d'identificació del quadre i de totes les seves sorti-
des: Figuraran en rètols de caire permant fixats a la porta exterior
del quadre, amb les característiques que es fixaran per la Direcció
d'Obra.  
- Inclou tot el petit material d'instal·lació, la posda a terra de l'arma-
ri  i la bancada en cas de ser necessària.  Totalment instal.lat, con-
nexionats tots els elements a instal.lar en quadre i en funciona-
ment. 
- Elements complementaris:  Ventiladors, bancades, departament
portadocuments, amb els esquemes elèctrics, etc.
- Amplada màxima del quadre 0,5 m. 
- Tipus PRAGMA d' SCHNEIDER  o equivalent. 
Inclou armari, aparamenta, accesoris, complements, proves i po-
sada en servei.

MCFIH PAVELLONS
A-B-C-D-E-F SERVEIS

1 6,000 66,000ALTELL

6,00
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AMIDAMENTS
MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS
CODI RESUMUTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

01.03.01.01.03 u QUADRE TIPUS-2 BANYS PAVELLÓ G MCFiH i PONTS 1, 2, 3 MCPEIX

Subministre i instal.lació de QUADRE TIPUS-2 BANYS PAVELLÓ
G MCFiH i, PONTS 1-2-3 MCPEIX. Planta Altell, amb les caracte-
rístiques i composició de les proteccions i elements indicats en  es-
quemes electrics,  memòria descriptiva i plecs d'especificacions. A
més a més disposarà de: 
- Circuit de comandament del quadre. 
- Proteccions del tipus VIGI o equivalents. 
- Enregletat de sortida inclos cablejat de comandament a altres
quadres i sistema de gestió centralitzada.
- Porta amb pany.  
- 20 % d'espai lliure en fileres per a posibles ampliacions, 
- Inclou el codi d'identificació del quadre i de totes les seves sorti-
des: Figuraran en rètols de caire permant fixats a la porta exterior
del quadre, amb les característiques que es fixaran per la Direcció
d'Obra.  
- Inclou tot el petit material d'instal·lació, la posda a terra de l'arma-
ri  i la bancada en cas de ser necessària.  Totalment instal.lat, con-
nexionats tots els elements a instal.lar en quadre i en funciona-
ment. 
- Elements complementaris:  Ventiladors, bancades, departament
portadocuments, amb els esquemes elèctrics, etc.
- Amplada màxima del quadre 0,5 m. 
- Tipus PRAGMA d' SCHNEIDER  o equivalent. 
Inclou armari, aparamenta, accesoris, complements, proves i po-
sada en servei.

MCFIH PAVELLÓ G
SERVEIS HOMES I
DONES

1 1,000 11,000ALTELL

1,00
SUBAPARTAT 01.03.01.02 LÍNIES SECUNDARIES DE DISTRIBUCIÓ

01.03.01.02.01 m CABLE 0,6/1 KV RZ1-K (AS), 3X1,5MM2,COL. CANAL/SAFATA

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·lo-
cat en tub o safata.
Inclou accesoris de connexió i marcatge sistema unex.
Totalment instal·lat, connexionat i en funcionament.

MCFIH PAVELLONS
A-B-C-D-E-F SERVEI
ADAPTAT

42,000 6252,000BAIXA

MCFIH PAVELLONS
A-B-C-D-E-F SERVEIS
PLANTA ALTELL

15,000 690,000ALTELL

MCFIH PAVELLÓ G
SERVEI DONES COSTAT
BCN

17,000 117,000ALTELL

MCFIH PAVELLÓ G
SERVEI HOMES COSTAT
PRAT

20,000 379,000 120,000ALTELL

379,00

01.03.01.02.02 m CABLE 0,6/1 KV RZ1-K (AS), 3X2,5MM2,COL. CANAL/SAFATA

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·lo-
cat en tub o safata.
Inclou accesoris de connexió i marcatge sistema unex.
Totalment instal·lat, connexionat i en funcionament.
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AMIDAMENTS
MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS
CODI RESUMUTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

MCFIH PAVELLONS
A-B-C-D-E-F SERVEI
ADAPTAT

42,000 6252,000BAIXA

MCFIH PAVELLONS
A-B-C-D-E-F SERVEIS
PLANTA ALTELL

15,000 690,000ALTELL

MCFIH PAVELLÓ G
SERVEI DONES COSTAT
BCN

17,000 117,000ALTELL

MCFIH PAVELLÓ G
SERVEI HOMES COSTAT
PRAT

20,000 379,000 120,000ALTELL

379,00

01.03.01.02.03 m CABLE 0,6/1 KV RZ1-K (AS), 3X4MM2,COL. CANAL/SAFATA

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·lo-
cat en tub o safata.
Inclou accesoris de connexió i marcatge sistema unex.
Totalment instal·lat, connexionat i en funcionament.

MCFIH PAVELLONS
A-B-C-D-E-F SERVEI
ADAPTAT

42,00 6252,00BAIXA

MCFIH PAVELLONS
A-B-C-D-E-F SERVEIS
PLANTA ALTELL

15,00 690,00ALTELL

MCFIH PAVELLÓ G
SERVEI DONES COSTAT
BCN

17,00 117,00ALTELL

MCFIH PAVELLÓ G
SERVEI HOMES COSTAT
PRAT

20,00 379,00 120,00ALTELL

379,00
SUBAPARTAT 01.03.01.03 ENLLUMENAT

01.03.01.03.01 u LLUMINARIA EMERGENCIA HYDRA LD N3 + KETB HYDRA

SUMINISTRE I MUNTAGE HYDRA LD N3 + KETB
Projector autònom d'emergència + KETB HYDRA:
Cos rectangular amb arestes pronunciades que consta de una car-
cassa fabricada en policarbonat i difusor en idéntic material. cons-
ta de una làmpara LED que s'il·lumina si falla el subministre de
xarxa.
Caracteristiques:
- Format: Hydra + KETB
- Funcionament: No permanent LED
- Autonòmia. 1h
- Làmpara d'emergència: ILMLED
- Grau de Protecció: IP42 IK04
- Pilot testimoni de càrrega: LED
- Aïllament elèctric: Clase II
- Dispositiu de verificació: No
- Connexió Telecomandament: Si
- Tipus de Bateria: NiCd estanca alta temperatura
- Tensió alimentació: 220-230V 50/60 Hz
Inclou P.P. de línea elèctrica d'alimentació, realitzada amb conduc-
tor Cu aïllament lliure d'halògens, tub plàtic lliure d'halògens, i cai-
xa de derivació.
Totalment instal.lat, connexionat, provat i en funcionament.

MCFIH PAVELLONS
A-B-C-D-E-F SERVEI
ADAPTAT

1 66,000BAIXA

MCFIH PAVELLÓ G
SERVEI ADAPTAT

1 11,000BAIXA

MCFIH PAVELLÓ G
SERVEI DONES COSTAT
BCN

1 11,000ALTELL
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AMIDAMENTS
MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS
CODI RESUMUTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

MCFIH PAVELLÓ G
SERVEI HOMES COSTAT
PRAT

2 10,000 12,000ALTELL

10,00

01.03.01.03.02 u LLUMINARIA EMERGENCIA HYDRA LD N6 + KETB HYDRA

SUMINISTRE I MUNTAGE HYDRA LD N6 + KETB
Projector autònom d'emergència + KETB HYDRA:
Cos rectangular amb arestes pronunciades que consta de una car-
cassa fabricada en policarbonat i difusor en idéntic material. cons-
ta de una làmpara LED que s'il·lumina si falla el subministre de
xarxa.
Caracteristiques:
- Format: Hydra + KETB
- Funcionament: No permanent LED
- Autonòmia. 1h
- Làmpara d'emergència: ILMLED
- Grau de Protecció: IP42 IK04
- Pilot testimoni de càrrega: LED
- Aïllament elèctric: Clase II
- Dispositiu de verificació: No
- Connexió Telecomandament: Si
- Tipus de Bateria: NiCd estanca alta temperatura
- Tensió alimentació: 220-230V 50/60 Hz
Inclou P.P. de línea elèctrica d'alimentació, realitzada amb conduc-
tor Cu aïllament lliure d'halògens, tub plàtic lliure d'halògens, i cai-
xa de derivació.
Totalment instal.lat, connexionat, provat i en funcionament.

MCFIH PAVELLONS
A-B-C-D-E-F SERVEIS
PLANTA ALTELL

2 12,000 612,000ALTELL

12,00

01.03.01.03.03 u DOWNLIGHT ENCASTAT MODEL KONIC 2X26W DE LA MARCA LAMP O EQUIVALENT.

Downlight encastat rodó model KONIC CL.I TC-ET 2X26W de la
marca LAMP. Fabricat en injecció de policarbonat, amb reflector
metal·litzat i amb sistema de  subjecció tipus Torkit de fàcil ins-
tal·lació. Model per a llums TC-ET 2X26W. Equip electrònic incor-
porat. Classe d'aïllament I.
Inclou P.P. de línea elèctrica d'alimentació, realitzada amb conduc-
tor Cu aïllament lliure d'halògens, tub plàtic lliure d'halògens, i cai-
xa de derivació.
Totalment instal·lat, connexionat, provat i en funcionament.

MCFIH PAVELLONS
A-B-C-D-E-F SERVEI
ADAPTAT

1 66,000BAIXA

MCFIH PAVELLÓ G
SERVEI ADAPTAT

1 11,000BAIXA

MCFIH PAVELLONS
A-B-C-D-E-F SERVEIS
PLANTA ALTELL

12 672,000ALTELL

MCFIH PAVELLÓ G
SERVEI DONES COSTAT
BCN

4 14,000ALTELL

MCFIH PAVELLÓ G
SERVEI HOMES COSTAT
PRAT

7 90,000 17,000ALTELL

90,00
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AMIDAMENTS
MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS
CODI RESUMUTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

01.03.01.03.04 u LLUMINARIA DE SUPERFICIE 1X24W MODEL TUB DE LA MARCA LAMP O EQUIVALENT

Instal·lació de lluminaria per adossar o suspendre model TUB T5
1X24W de la marca LAMP. Perfil i difusor fabricats en extrusió de
policarbonat opal i tapes finals en injecció de policarbonat opal.
Model per a llum T5 1X24W i equip electrònic multi-potència incor-
porat. Amb un grau de protecció IP55, IK07. Classe d'aïllament II.
Inclou P.P. de línea elèctrica d'alimentació, realitzada amb conduc-
tor Cu aïllament lliure d'halògens, tub plàtic lliure d'halògens, i cai-
xa de derivació.
Totalment instal·lat, connexionat, provat i en funcionament.

0,00

01.03.01.03.05 u LLUMINARIA DE SUPERFICIE 1X54W MODEL TUB DE LA MARCA LAMP O EQUIVALENT

Instal·lació de lluminaria per adossar o suspendre model TUB T5
1X54W de la marca LAMP. Perfil i difusor fabricats en extrusió de
policarbonat opal i tapes finals en injecció de policarbonat opal.
Model per a llum T5 1X54W i equip electrònic multi-potència incor-
porat. Amb un grau de protecció IP55, IK07. Classe d'aïllament II.
Inclou P.P. de línea elèctrica d'alimentació, realitzada amb conduc-
tor Cu aïllament lliure d'halògens, tub plàtic lliure d'halògens, i cai-
xa de derivació.
Totalment instal·lat, connexionat, provat i en funcionament.

0,00

01.03.01.03.06 u INSTAL·LACIÓ DE INTERRUPTOR DE SUPERFICIE

Instal·lació de interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, Matix bticino (color gris metalitzat) o equivalent, per ins-
tal·lació de superficie amb tecla i placa.
Inclou P.P. de línea elèctrica d'alimentació, realitzada amb conduc-
tor Cu aïllament lliure d'halògens, tub plàtic lliure d'halògens, i cai-
xa de derivació.
Totalment instal·lat, connexionat i en funcionament.

MCFIH PAVELLÓ G
SERVEI HOMES COSTAT
PRAT

1 1,000 11,000ALTELL

1,00

01.03.01.03.07 u DETECTOR DE PRESENCIA 180º

Subministre i instal.lació de detector de presencia  per a l'encesa i
apagada dels circuits d'enllumenat dels aseos. Inclou petit material
d'instal·lació. Mod. Schneider CCT56P004 180º
Inclou P.P. de línea elèctrica d'alimentació, realitzada amb conduc-
tor Cu aïllament lliure d'halògens, tub plàtic lliure d'halògens, i cai-
xa de derivació.
Totalment instal·lada i en funcionament.     

MCFIH PAVELLONS
A-B-C-D-E-F SERVEI
ADAPTAT

1 66,00BAIXA

MCFIH PAVELLÓ G
SERVEI ADAPTAT

1 11,00BAIXA

MCFIH PAVELLONS
A-B-C-D-E-F SERVEIS
PLANTA ALTELL

2 612,00ALTELL

MCFIH PAVELLÓ G
SERVEI DONES COSTAT
BCN

1 11,00ALTELL

MCFIH PAVELLÓ G
SERVEI HOMES COSTAT
PRAT

1 21,00 11,00ALTELL

21,00
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AMIDAMENTS
MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS
CODI RESUMUTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

01.03.01.03.08 pa INSTAL.LACIÓ DE PUNT DE ENLLUMENAT

Instal·lació de punt de enllumenat (simple, commutat, commutat
de encreuament, o d'encesa desde quadre específic), inclòs: ca-
blejat amb conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV amb baixa emissivitat de fums en circuits de subministra-
ment normal i amb conductor de coure de designació UNE SZ1-K
(AS+) 0,6/1 kV no propagador de la flama i resistent al foc
UNE-EN 50200 en circuits d'emergència segons REBT, multipo-
lars en línies generals sobre safata i unipolars sota tub en deriva-
ció a sala i fins al punt de llum de seccions segons esquema unifi-
lar elèctric del projecte, inclòs p.p. de circuit per a inhibició de en-
cesa de emergències; canalitzacions realitzades amb safata de rei-
xeta i tub de dimensions segons nombre de cables a allotjar i en
compliment del REBT, flexible corrugat de PVC  en trams encas-
tats o en fals sostre, rígid de PVC de color gris en execució vista,
aïllants, no propagadors de la flama i lliures d'halògens, i rígid d'a-
cer en sales especifiques i en les derivacions a llumeneres suspe-
ses, segons descripció en memòria/plec de condicions; caixes de
derivació de les dimensions segons nombre de cables a allotjar i
en compliment del REBT, aïllants, no propagadors de la flama i lliu-
res d'halògens. Inclou ajudes de paleteria per a la execució de re-
gates, passos de murs i parets, col·locació de passamurs, sege-
llats de passos (amb material ignifug en cas de travessar sectors
d'incendi) i acabat final segons el material previst per l'arquitecte a
cada zona.
Inclou P.P. de línea elèctrica d'alimentació, realitzada amb conduc-
tor Cu aïllament lliure d'halògens, tub plàtic lliure d'halògens, i cai-
xa de derivació.
Tot totalment instal·lat connexionat i en funcionament.

MCFIH PAVELLONS
A-B-C-D-E-F SERVEI
ADAPTAT

1 66,000BAIXA

MCFIH PAVELLÓ G
SERVEI ADAPTAT

1 11,000BAIXA

MCFIH PAVELLONS
A-B-C-D-E-F SERVEIS
PLANTA ALTELL

12 672,000ALTELL

MCFIH PAVELLÓ G
SERVEI DONES COSTAT
BCN

4 14,000ALTELL

MCFIH PAVELLÓ G
SERVEI HOMES COSTAT
PRAT

7 90,000 17,000ALTELL

90,00
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MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS
CODI RESUMUTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

SUBAPARTAT 01.03.01.04 FORÇA
01.03.01.04.01 pa INSTAL.LACIÓ DE PUNT DE CONSUM DE FORÇA, CLIMATITZACIÓ I/O FONTANERIA

Instal.lació de punt de connexió a equips de força (eixugamans,
termos elèctrics, ventiladors extractors...) segons esquemes, in-
clou: cablejat amb conductor de coure de designació UNE RZ1-K
(AS) 0,6/1 kV amb baixa emissivitat de fums en circuits de submi-
nistrament normal i amb conductor de coure de designació UNE
SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV no propagador de la flama i resistent al foc
UNE-EN 50200 en circuits d'emergencia segons REBT, multipo-
lars en linies generals sobre safata i unipolars sota tub en deriva-
ció a sala i fins al punt de consum de seccions segons esquema
unifilar electric del projecte; canalitzacións realitzades amb safata
de reixeta i tub de dimensions segons nombre de cables a allotjar i
en compliment del REBT, flexible corrugat de PVC  en trams en-
castats o en fals sostre, rigid de PVC en execució vista, aïllants,
no propagadors de la flama i lliures d'halogens, i rigid d'acer en sa-
les especifiques segons descripció en memoria/plec de condi-
cions; caixas de derivació de les dimensions segons nombre de
cables a allotjar i en compliment del REBT, aïllants, no propaga-
dors de la flama i lliures d'halogens. Inclou ajudes de paleteria per
a la execució de regates, passos de murs i parets, col·locació de
passamurs, segellats de passos (amb material ignifug en cas de
travessar sectors d'incendi) i acabat final segons el material pre-
vist per l'arquitecte a cada zona.
Inclou P.P. de línea elèctrica d'alimentació, realitzada amb conduc-
tor Cu aïllament lliure d'halògens, tub plàtic lliure d'halògens, i cai-
xa de derivació.
Tot totalment instal.lat connexionat i en funcionament

MCFIH PAVELLONS
A-B-C-D-E-F SERVEI
ADAPTAT

3 618,000BAIXA

MCFIH PAVELLÓ G
SERVEI ADAPTAT

3 13,000BAIXA

MCFIH PAVELLONS
A-B-C-D-E-F SERVEIS
PLANTA ALTELL

4 624,000ALTELL

MCFIH PAVELLÓ G
SERVEI DONES COSTAT
BCN

2 12,000ALTELL

MCFIH PAVELLÓ G
SERVEI HOMES COSTAT
PRAT

2 49,000 12,000ALTELL

49,00
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SUBAPARTAT 01.03.01.05 XARXA DE TERRES
01.03.01.05.01 m XARXA EQUIPOTENCIAL

Subministre i instal.lació de una xarxa equipotencial realitzada
amb conductor de coure de 4mm2, connectant a terra totes las ca-
nalitzacions metáliques existents i tots els elements conductors
que siguin accesibles segonsREBT. Inclou petit material d'instal·la-
ció. Totalment instal·lada i en funcionament. 

MCFIH PAVELLONS
A-B-C-D-E-F SERVEI
ADAPTAT

50 6300,000BAIXA

MCFIH PAVELLÓ G
SERVEI ADAPTAT

25 125,000BAIXA

MCFIH PAVELLONS
A-B-C-D-E-F SERVEIS
PLANTA ALTELL

35 6210,000ALTELL

MCFIH PAVELLÓ G
SERVEI DONES COSTAT
BCN

25 125,000ALTELL

MCFIH PAVELLÓ G
SERVEI HOMES COSTAT
PRAT

25 585,000 125,000ALTELL

585,00
SUBCAPITOL01.04 CONTROL DE QUALITAT

01.04.01 PA CONTROL DE QUALITAT

Desenvolupament del Pla de Qualitat de l'Obra, en compliment de
la normativa vigent i seguint les indicacionsi especificacions de
qualitat integrades al Projecte Constructiu. Incloent les fases de:
Control de Recepció de Materials, Control d'Execució de l'Obra i
Control de l'Obra Acabada. Inclou el control documental de l'obra i
les proves i assajos necessaris i acordats amb la D.F. Criteri d'ami-
dament: proporcional al progrès de l'obra.

1,00
SUBCAPITOL01.05 SEGURETAT I SALUT

01.05.01 PA SEGURETAT I SALUT

Desenvolupament del Pla de Qualitat de l'Obra, en compliment de
la normativa vigent i seguint les indicacionsi especificacions de
qualitat integrades al Projecte Constructiu. Incloent les fases de:
Control de Recepció de Materials, Control d'Execució de l'Obra i
Control de l'Obra Acabada. Inclou el control documental de l'obra i
les proves i assajos necessaris i acordats amb la D.F. Criteri d'ami-
dament: proporcional al progrès de l'obra.

1,00
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AMIDAMENTS
MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS
CODI RESUMUTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL02 MERCAT DEL PEIX

SUBCAPITOL02.01 OBRA CIVIL
APARTAT 02.01.01 DESMUNTATGES I ENDERROCS

02.01.01.01 m2 SECTORITZACIÓ DE LA ZONA DE TREBALL

Sectorització de la zona de treball mitjançant:
Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla nor-
mal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total
de l'envà de 100 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplà-
ria i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm
de gruix en cada cara, fixades mecànicament.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord
amb els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configu-
ren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats
de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.

MCPEIX
P. Baixa 1 5,00 5,00 25,0025,00

25,00

02.01.01.02 u PORTA D'ACER GALVANITZAT D'UNA FULLA

Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit
d'obra de 215x90 cm, amb reixeta de ventilació, pany i clau, col·lo-
cada.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT.

MCPEIX
P. Baixa 1 1,001,00

1,00

02.01.01.03 m2 ENDERROC D'ENVÀ

Enderroc d'envà de ceràmica de fins a 15 cm de gruix, incloent els
revestiments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa so-
bre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.

MCPEIX
P. Pont 1 i 3 2 10,70 2,90 62,06

2 5,30 2,60 27,56
2 1,50 2,60 7,80

18 1,30 2,00 46,80
2 0,80 2,00 3,20

P. Pont 2 8 1,30 2,00 20,80
1 10,00 2,00 20,00
1 0,80 2,00 1,60
1 3,50 2,90 199,9710,15

199,97

02.01.01.04 m2 OPERTURA DE PORTA EN ENVÀ EXISTENT

Obertura de porta en envà existent amb maó ceràmic de 10 cm
com a màxim, amb mitjans manual, càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.

MCPEIX
P. Pont 1 i 3 2 1,00 1,00 2,00
P. Pont 2 1 1,00 1,00 3,001,00
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MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS
CODI RESUMUTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

3,00

02.01.01.05 m2 ARRANCADA D'ENRAJOLAT

Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord
amb les indicacions de la DT.

MCPEIX
P. Pont 1 i 3 2 10,70 2,00 42,80

2 5,30 2,00 21,20
6 3,50 2,00 42,00

P.Pont 2 1 10,70 2,00 21,40
6 3,50 2,00 42,00
1 1,70 2,00 172,803,40

172,80

02.01.01.06 m2 RASPAT DE PINTURA

Raspat de pintura vella en volta, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord
amb les indicacions de la DT.

MCPEIX
P. Pont 1 i 3 2 12,00 5,30 127,20
P. Pont 2 1 12,00 5,30 190,8063,60

190,80

02.01.01.07 m2 ENDERROC DE CEL RAS I INSTAL·LACIONS EXISTENTS

Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mit-
jans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord
amb les indicacions de la DT.

0,00

02.01.01.08 m2 ARRENCADA DE PAVIMENT DE TERRATZO

Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrre-
ga manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.

0,00

02.01.01.09 m2 ARRENCADA DE PAVIMENT CERÀMIC

Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.

MCPEIX
P. Pont 1 i 3 2 10,70 3,50 74,90

2 0,60 1,20 1,44
P. Pont 2 1 10,70 3,50 37,45

1 0,60 1,20 114,510,72

114,51

02.01.01.10 m ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ

Arrencada de revestiment d'esglaó, amb mitjans manuals i càrre-
ga manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons
les especificacions de la DT.

MCPEIX
P. Pont 1 i 3 2 4,40 8,80
P. Pont 2 1 4,40 13,204,40
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13,20

02.01.01.11 m2 ARRENCADA DE RECRESCUT DEL PAVIMENT

Arrencada de recrescut del paviment de qualsevol tipus, de fins a
20 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa so-
bre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.

MCPEIX
P. Pont 1 i 3 2 10,70 3,50 74,90

2 0,60 1,20 1,44
P. Pont 2 1 10,70 3,50 37,45

1 0,60 1,20 114,510,72

114,51

02.01.01.12 u ARRENCADA DE FULL I BASTIMENT DE PORTA

Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans ma-
nuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmun-
tat, considerant 1 unitat per cada fulla, segons les especificacions
de la DT.

MCPEIX
P. Pont 1 i 3 2 16,00 32,00
P. Pont 2 1 13,00 13,00

45,00

45,00

02.01.01.13 u ARRENCADA DE FULL I BASTIMENT DE FINESTRA

Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmun-
tat, independentment del tipus de accionament (batent, corredissa,
basculant...),  considerant 1 unitat per cada fulla, segons les espe-
cificacions de la DT.

MCPEIX
P. Pont 1 i 3 2 15,00 30,00
P. Pont 2 1 15,00 45,0015,00

45,00

02.01.01.14 m2 ARRENCADA DE REIXA METÀL·LICA

Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega ma-
nual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 realment executat, amidat segons les es-
pecificacions de la DT.

0,00

02.01.01.15 m ARRENCADA DE DESGUASSOS

Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
riteri d'amidament: m de llargària realment enderrocat, amidat per
l'eix de l'element, segons les especificacions de la DT.

P. Pont 1 i 3 2 36,00 72,00
P. Pont 2 1 36,00 108,0036,00

108,00
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02.01.01.16 u ARRENCADA D'INODOR

Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguas-
sos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mit-
jans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs
l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les
especificacions de la DT.

P. Pont 1 i 3 2 12,00 24,00
P. Pont 2 1 10,00 34,0010,00

34,00

02.01.01.17 u ARRENCADA DE LAVABO

Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconne-
xió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càr-
rega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs
l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les
especificacions de la DT.

P. Pont 1 i 3 2 5,00 10,00
P. Pont 2 1 5,00 15,005,00

15,00

02.01.01.18 u ARRENCADA D'ABOCADOR

Arrencada d'abocador de porcellana de la neteja, suport, aixetes,
sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacua-
ció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs
l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les
especificacions de la DT.

0,00

02.01.01.19 u ARRENCADA D'URINARI

Arrencada d'urinari, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconne-
xió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càr-
rega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs
l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les
especificacions de la DT.

P. Pont 1 i 3 2 6,00 12,00
P. Pont 2 1 6,00 18,006,00

18,00

02.01.01.20 u ARRENCADA D'INSTAL·LACIÓ FONTANERIA

Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accesso-
ris i aixetes per a cada unitat de fins 100 m2 de superfície servida
per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre ca-
mió o contenidor. Inclou anul·lació d'instalació amb subministra-
ment i muntatge d'elements necesaris.
Criteri d'amidament: Unitat d'instal·lació sencera realment desmun-
tada de cada nucli de serveis format per masculi i femeni de cada
pavelló o pont, amidat segons les especificacions de la DT.

P. Pont 1 i 3 2 2,00
P. Pont 2 1 3,001,00

3,00
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02.01.01.21 u ARRENCADA D'INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

Arrencada d'instal·lació eléctrica i d'enllumentat, amb tubs, cable-
jats, llums, mecanismes, quadres, accessoris i qualsevol altre ele-
ment de la instal·lació, considerat per a cada unitat de fins 100 m2
de superfície, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor. Inclou anul·lació d'instalació amb subministrament i
muntatge d'elements necesaris.
Criteri d'amidament: Unitat d'instal·lació sencera realment desmun-
tada de cada nucli de serveis format per masculi i femeni de cada
pavelló o pont, amidat segons les especificacions de la DT.

P. Pont 1 i 3 2 2,00
P. Pont 2 1 3,001,00

3,00

02.01.01.22 u DESMUNTATGE DE PETIT EQUIPAMENT

Desmuntatge d'element de petit equipament a una alçària de 5 m,
com a màxim, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la
seva reutilització o càrrega sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs
l'enderroc dels suports si es el cas, amidat segons les especifica-
cions de la DT.

P. Pont 1 i 3
Eixugamans 2 3,00 6,00
Miralls 2 5,00 10,00
P. Pont 2
Eixugamans 1 3,00 3,00
Miralls 1 5,00 24,005,00

24,00

02.01.01.23 u GESTIÓ I TRANSPORT DE RESIDUS

Gestió i transport de residus generats durant tota l'obra a gestor
de residus autoritzat, generats tant als treballs de demolicions i
desmuntatges, com a les excavacions de terres i a la propia cons-
trucció. Aquesta activitat inclou:
- Trossejament i apilada de la runa
- Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició
en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans ma-
nuals.
- Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de resi-
dus, amb camió o contenidor. Temps d'espera per a la càrrega i
descàrrega. Es considera inclou un increment per esponjament.
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de
gestió on se li aplicarà el tractament de valorització, selecció i em-
magatzematge o eliminació.
- Taxes e impostos corresponents.
- Justificació documental de la traçabilitat del procés. 
Criteri d'amidament: Unitat d'actuació sencera realment realitzada
per cada nucli de serveis format per masculi i femeni de cada pa-
velló o pont. S'inclou per cada nucli un servei per a minusvàlids a
planta baixa corresponents a cada pavelló o pont. Amidat segons
les especificacions de la DT.

MCPEIX 3 3,003,00

3,00
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APARTAT 02.01.02 TANCAMENTS I DIVISORIES
02.01.02.01 m2 PARET DIVISÒRIA DE GRUIX 11,5 CM, DE TOTXANA

Paret divisòria recolzada de gruix 11,5 cm, de totxana, LD, catego-
ria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 240x115x100 mm, per a
revestir, col·locat amb morter 1:6, amb ciment CEM II i additiu in-
clusor aire/plastificant.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord
amb els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'a-
midament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas
de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests para-
ments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configu-
ren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats
de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'o-
bertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, mate-
rials diferents dels que normalment conformen la unitat.

MCPEIX
P. Pont 1 i 3 2 3,50 2,90 20,30

2 1,71 2,90 9,92
2 1,40 2,90 8,12
2 6,30 2,90 36,54

P. Pont 2 1 1,40 2,90 4,06
1 1,50 2,90 4,35
1 3,50 2,90 93,4410,15

93,44

02.01.02.02 m2 PARET TANCAMENT DE GRUIX 14 CM, DE TOTXANA

Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, ca-
tegoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm,
per a revestir, col·locat amb morter 1:6, amb ciment CEM II i addi-
tiu inclusor aire/plastificant.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord
amb els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'a-
midament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas
de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests para-
ments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configu-
ren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats
de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'o-
bertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, mate-
rials diferents dels que normalment conformen la unitat.

MCPEIX
P. Baixa 1 4,50 3,10 13,9513,95

13,95
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CODI RESUMUTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

02.01.02.03 u RECONSTRUCCIÓ I REPARACIÓ D'ENVÀ PER ENDERROCS

Reconstrucció i/o reparació d'envà ceràmic per tancament de por-
ta o afectació d'enderrocs, amb substitució puntual de peças dete-
riorada, amb morter de ciment, inclou càrrega manual de runa so-
bre camió o contenidor i transport a dipòsit controlat.
Criteri d'amidament: Unitat de reparació fins a 1 m2, realitzada se-
gons les especificacions de la DT.

MCPEIX
P. Pont 1 i 3 2 1,00 1,00 2,00
P Pont 2 1 1,00 1,00 1,00

1 1,00 2,10 5,102,10

5,10
APARTAT 02.01.03 AJUDES DEL RAM DE PALETA

02.01.03.01 u AJUDES PER INSTAL·LACIONS

Ajudes per instal·lacions d'electricitat, lampistería i ventilació, con-
sistents en: formació de regates, obertures per a passos, segellats
i els encastats dels elements necessaris, inclouen les següents ac-
tivitats: 
- Obertura de regata en paret de maó, amb mitjans manuals i tapa-
da amb morter de ciment 1:4.
- Formació d'encast per a petits elements a paret de maó, amb mit-
jans manuals, i collat amb morter de ciment 1:4.
- Collat d'ancoratge metàl·lic, col·locat amb morter de ciment 1:4.
- Tapat de regata existent i remat d'encast, ancoratge o passos
d'instalacions amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6, quan sigui
necessari.
- Forat en fals sostre, tancament o divisoria, de qualsevol tipus,
material i gruix, de diàmetre fins a 30 cm realitzat amb màquina ta-
ladradora amb broca de diamant.
- Cala en sostre per a pas d'instal·lacions, amb barrina de perfora-
ció d'aire.
- Trepant sobre estructura de formigó de 10 mm de diàmetre com
a mínim, amb màquina de perforació amb picola buida de corona
de widia, en vertical, horitzontal o inclinat.
- Obertura de forat de fins a 40x40 cm per a pas d'instal·lacions en
fals sostre, tancament o divisoria, de qualsevol tipus, material i
gruix, amb mitjans manuals.
- Realització de segellats en els passos d'instal·lacions segons les
condicions de l'element construcctivo travessat, fins i tot els de ti-
pus ignífug en cas necessari.
Totes les activitas inclouen: Replanteig previ, comprobació previa
dels elements a a travessar i la seva afectació (instal·lacions, es-
tructura ...) i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'actuació sencera realment realitzada
per cada nucli de serveis format per masculi i femeni de cada pa-
velló o pont. S'inclou per cada nucli un servei per a minusvàlids a
la planta baixa corresponents de pavelló o pont. Amidat segons
les especificacions de la DT.

MCPEIX 3 3,003,00

3,00

02.01.03.02 m TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ

Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim,
amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zo-
na a demolir.
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada
segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada
expressament per la DF.
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MCPEIX
P. Baixa 2 12,00 24,0024,00

24,00

02.01.03.03 m3 FORMACIÓ DE RASA EN SOLERA DE FORMIGÓ

Enderroc de solera de formigó en armat, de fins a 25 cm de gruix,
previament tallat, per formació de rasa de instal·lacions, amb com-
pressor i càrrega manual runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especifica-
cions de la DT.

MCPEIX
P. Baixa 1 10,00 0,60 0,20 1,201,20

1,20

02.01.03.04 m3 EXCAVACIÓ DE RASA EN TERRENY DE TRÀNSIT

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària,
en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb compressor o a
mà, i amb les terres deixades a la vora.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especifica-
cions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transver-
sals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils
teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades
per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'au-
torització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els tre-
balls que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execu-
ció de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres,
la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre
que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excava-
cions, entibacions i voladures.

MCPEIX
P. Baixa 1 10,00 0,60 0,80 4,804,80

4,80

02.01.03.05 m3 CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ

Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres per a reutilitzar
en obra o a camió o a contenidor, amb dúmper o a mà.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la parti-
da d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coe-
ficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteni-
ment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum te-
òric excavat, amb els criteris següents: Excavacions en terreny
fluix: 15%; Excavacions en terreny compacte: 20%; Excavacions
en terreny de trànsit: 25%; Excavacions en roca: 25%

MCPEIX
P. Baixa 1 10,00 0,60 0,80 4,804,80

4,80
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02.01.03.06 m3 TERRAPLENAT I PICONATGE EN RASES I POUS

Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especifica-
cions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material
en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de resi-
dus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de
terres.

MCPEIX
P. Baixa 1 10,00 0,60 0,80 4,804,80

4,80

02.01.03.07 m2 RECONSTRUCCIÓ DE SOLERA EN RASA

Reconstrucció de solera de formigó per obertura de rasa, amb fa-
bricació o subministre de HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 25 cm, transport i
abocat manuals. Acabat superficial amb enduridor, fratassat ma-
nual, acabat fi. 
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, segons
les especificacions de la DT.

MCPEIX
P. Baixa 1 10,00 0,60 6,006,00

6,00

02.01.03.08 u NETEJA I DESEMBUSSADA CLAVEGUERES I POUS

Neteja i desembussada clavegueres, pous i fosses sèptiques de
clavegueram amb introducció manual de mànega amb aigua a
pressió, amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de com-
pressor situat en camió cisterna.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada se-
gons les especificacions de la DT.

MCPEIX 3 3,003,00

3,00
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02.01.03.09 u REPARACIÓ ESTRUCTURAL AMB MORTER R4

Reparació puntual de l'estructura de formigó, en una amplada mà-
xima de 30x30 cm i una profunditat de tot el gruix de l'element re-
parat.
Identificació de les zones amb defectes colpejant tota la superficie
amb martell manual . 
En primer lloc es delimitaran les zones a reparar, mitjançant un tall
amb radial de 5 mm de profunditat.
Eliminació del formigó danyat en tota la seva profunditat, amb mit-
jans mecànics o manuals.  Arribant sempre fins l’armat oxidat que
ha originat el defecte. Traient-li el formigó, fins i tot pel darrera, per
poder realitzar una reparació amb garanties.
Neteja de l’acer amb escatat dels restes de òxid o corrosió, amb
eines mecàniques petites.
Acabant la neteja, tant el formigó com l’acer han de restar amb co-
hesió, nets de materials que impedeixin l’adherència dels produc-
tes de reparació: grasses, pintures, pols, òxids, etc..., amb rugosi-
tat i el porus del formigó obert. 
Aplicació d’imprimació passivant de l’armadura i promotora de l’ad-
herència del morter, en tota la superfície a tractar amb un consum
aproximat de 2 kg/m2.
Reconstrucció del volum perdut de formigó amb morter de repara-
ció, amb inhibidors de la corrosió, estructural tipus R4, reforçat
amb fibres, de baixa retracció i amb prestacions tixotròpiques i sul-
forresistents. S’aplicarà directament sobre el pont d’unió, fresc so-
bre fresc, pressionant-ho contra el suport, en capes de 5 a 50 mm
de gruix. En cas d’aplicar varies capes es respectaran les instruc-
cions especifiques del fabricant. Acabat fratassat. A la façana cu-
rat durant 24 hores.
Morter tipus MasterEmaco S 544 RS o similar, també com a impri-
mació, diluït.
Tant el fabricant, com els productes disposaran de segell de ga-
rantia. I en la seva preparació, aplicació i curat es seguiran  les es-
pecificacions del fabricant.
Càrrega i transport a abocador autoritzat dels materials sobrants.
Neteja final de la unitat acabada i de l'area de treball.
Inclou part proporcional de mitjants auxiliars de elevació, trans-
port, etc..., bastides, petites i grans eines, mecàniques i manuals,
ma d'obra especialitzada, tots els materials principals i auxiliars ne-
cessaris, i tot lo necessari per completar l'activitat, inclouent els
costos indirectes.
Criteri d'amidament: Unitat realment reparada, considerant una
amplada màxima  de 30x 30  cm i la profunditat del element. 

MCPEIX 3 3,00 9,009,00

9,00
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APARTAT 02.01.04 PAVIMENTS
02.01.04.01 m2 IMPERMEABILITZACIÓ AMB MORTER IMPERMEABILITZANT

Impermeabilització de parament horitzontal amb morter impermea-
bilitzant de 2 mm de gruix, tipus membrana elàstica i flexible, mo-
nocomponent, de base ciment, tipus MasterSeal 6100 FX o equiva-
lent. Aplicat sobre capa de morter de regularització, segons les
prescripcions del fabricant.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, mesu-
rada d'acord amb les especificacions de la DT.
No s'inclou dins de la unitat d'obra l'abonament dels treballs de
preparació de la superfície.

MCPEIX
P. Pont 1 i 3 2 10,70 5,30 113,42
P . Pont 2 1 10,70 5,30 56,71
P. Baixa 1 4,20 174,334,20

174,33

02.01.04.02 m2 PAVIMENT INTERIOR DE GRES PORCELLÀNIC ANTILLISCANT

Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense es-
maltar antilliscant, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica
deformable tipus MasterTile FLX 428 blanc o equivalent i rejuntat
amb beurada deformable tipus Master Tile FLX 500 o equivalent .
Clasificació del paviment 2 antilliscant segons DB SUA 1. Tipus
porcel·lanic Sistem E Grigio medio 30x60 cm  o equivalent. 
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

MCPEIX
P. Pont 1 i 3 2 55,00 110,00
P . Pont 2 1 55,00 55,00
P. Baixa 1 4,20 169,204,20

169,20

02.01.04.03 m2 PAVIMENT INTERIOR DE GRES PORCELLÀNIC ANTILLISCANT EN PENDENT

Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense es-
maltar antilliscant, en formació de pendent, col·locades amb adhe-
siu per a rajola ceràmica deformable tipus MasterTile FLX 428
blanc o equivalent i rejuntat amb beurada deformable tipus Master
Tile FLX 500 o equivalent . Clasificació del paviment 3 antilliscant
segons DB SUA 1. Tipus porcel·lanic Sistem E Grigio medio
30x60 cm o equivalent. Criteri d'amidament: m2 de superfície ami-
dada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la su-
perfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris se-
güents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

0,00

02.01.04.04 m SÒCOL DE RAJOLA CERÀMICA TIPUS MITJA CANYA

Peça especial de gres porcellànic premsat polit, de forma de mitja
canya, per a motllura al racó paviment/enrajolat, de 30 cm de llar-
gària i d'alçària entre 5 i 10 cm,  de la mateixa marca  tipus, color i
disseny que el paviment, col·locades amb adhesiu per a rajola ce-
ràmica deformable tipus MasterTile FLX 428 blanc o equivalent i
rejuntat amb beurada deformable tipus Master Tile FLX 500 o equi-
valent.

MCPEIX
P. Pont 1 i 3 2 2,00 5,30 21,20
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2 2,00 7,10 28,40
2 2,00 2,10 8,40
2 2,00 3,70 14,80
2 2,00 3,50 14,00
2 2,00 1,71 6,84
2 2,00 1,40 5,60

P . Pont 2 1 2,00 5,30 10,60
1 2,00 7,10 14,20
1 2,00 2,10 4,20
1 2,00 3,60 7,20
1 2,00 3,50 7,00

P. Baixa 1 2,00 2,30 4,60
1 2,00 2,05 151,144,10

151,14

02.01.04.05 m SÒCOL DE RAJOLA CERÀMICA TIPUS RECTE

Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni po-
lir, de 5 a 10 cm d'alçària,  de la mateixa marca  tipus, color i dis-
seny que el paviment, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica
deformable tipus MasterTile FLX 428 blanc o equivalent i rejuntat
amb beurada deformable tipus Master Tile FLX 500 o equivalent.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especifica-
cions del projecte, amb deducció de la llargària corresponent a
obertures d'acord amb els criteris següents:
Obertures d'amplària <= 1 m: Es dedueix el 50%
Obertures d'amplària > 1 m: Es dedueix el 100%

MCPEIX
P. Pont 1 i 3 2 2,00 6,30 25,20

2 2,00 1,40 5,60
P . Pont 2 1 2,00 3,50 7,00

1 2,00 1,40 2,80
P. Baixa 1 1,00 2,15 2,15

1 1,00 2,40 45,152,40

45,15

02.01.04.06 m ESGLAÓ DE GRES PORCELLÀNIC

Esglaó de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar anti-
lliscant, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica deforma-
ble tipus MasterTile FLX 428 blanc o equivalent i rejuntat amb beu-
rada deformable tipus Master Tile FLX 500 o equivalent . Clasifica-
ció del paviment 3 antilliscant segons DB SUA 1. Tipus porcel·la-
nic Sistem E Grigio medio 30x60 cm  o equivalent.
Criteri d'amidament: m d'esglaó amidat segons les especificacions
de la DT.

0,00

02.01.04.07 m2 RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS

Recrescuda de regularització i nivelació del suport dels paviments,
de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4, aplicada sobre llosa
existent. Inclou: malla de fibra de vidre, aditiu tipus latex per con-
trol de la fisuració, curat durant 48 hores.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

MCPEIX
P. Pont 1 i 3 2 10,70 5,30 113,42
P . Pont 2 1 10,70 5,30 56,71
P. Baixa 1 4,20 174,334,20

174,33
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02.01.04.08 m TAPAJUNTS DE PAVIMENT 50 MM DE NEOPRÉ I ALUMINI

Tapajunts de paviment, per a junt de 50 mm d'amplària mitjana,
amb perfil de neoprè i suport d'alumini, col·locant amb fixacions
mecàniques.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especifica-
cions de la DT.

MCPEIX
P. Baixa 1 1,001,00

1,00

02.01.04.09 m TAPAJUNTS DE PAVIMENT D'ALUMINI

Tapajunts de paviment, de 50 mm d'amplària, amb perfil de d'alu-
mini, col·locant amb fixacions mecàniques, per canvi de paviment.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especifica-
cions de la DT

MCPEIX
Ponts 1,2 i 3 3 1,00 3,003,00

3,00
APARTAT 02.01.05 REVESTIMENTS VERTICALS I FALS SOSTRES

02.01.05.01 m2 ARREBOSSAT REGLEJAT REMOLINAT

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'al-
çària, com a màxim, amb morter ús corrent (GP) de designació
CSIII W0, segons la norma UNE-EN 998-1, deixat de regle.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord
amb els criteris següents:
En paraments verticals:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'a-
midament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llin-
des, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també
aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren
les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

MCPEIX
P. Pont 1 i 3 2 2,00 5,30 2,00 42,40

2 2,00 7,10 2,00 56,80
2 2,00 2,10 2,00 16,80
2 2,00 3,70 2,00 29,60
2 2,00 3,50 2,00 28,00
2 2,00 1,71 2,00 13,68
2 2,00 1,40 2,00 11,20

P . Pont 2 1 2,00 5,30 2,00 21,20
1 2,00 7,10 2,00 28,40
1 2,00 2,10 2,00 8,40
1 2,00 3,60 2,00 14,40
1 2,00 3,50 2,00 14,00

P. Baixa 1 2,00 2,30 2,40 11,04
1 2,00 2,05 2,40 305,769,84

305,76
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02.01.05.02 m2 ARREBOSSAT REGLEJAT REMOLINAT I LLISCAT

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'al-
çària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat
amb guix C6.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord
amb els criteris següents:
En paraments verticals:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'a-
midament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llin-
des, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també
aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren
les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

MCPEIX
P. Pont 1 i 3 2 1,00 6,30 2,90 36,54

2 1,00 6,30 1,90 23,94
2 2,00 1,40 2,90 16,24
2 2,00 1,71 1,90 13,00
2 2,00 1,40 1,90 10,64

P . Pont 2 1 1,00 3,50 2,90 10,15
1 1,00 3,50 1,90 6,65
1 2,00 1,40 1,90 5,32
1 2,00 1,50 1,90 5,70

P. Baixa 1 1,00 2,15 3,10 6,67
1 1,00 2,40 3,10 142,297,44

142,29

02.01.05.03 m PROTECCIÓ D'ARESTA AMB CANTONERA

Protecció d'aresta amb cantonera d'acer galvanitzat amb cantell
rom de 4 mm, per a un gruix de revestiment de 15 mm.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especifica-
cions de la DT.

MCPEIX
MCPEIX
P. Pont 1 i 3 2 3,00 1,90 11,40
P. Pont 2 1 1,00 1,90 1,90
P. Baixa 1 1,00 3,10 16,403,10

16,40
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MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS
CODI RESUMUTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

02.01.05.04 m2 ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL ESMALTAT MAT

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb ra-
jola de ceràmica esmaltada mat, rajola tipus Minimal blanca o de
colors, segons elecció D.F. de 25x38 cm de Marazzi o equivalent,
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 T (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.
En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície cor-
responent a obertures d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'a-
midament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes,
etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també
aquests paraments.

MCPEIX
P. Pont 1 i 3 2 2,00 5,30 2,00 42,40

2 2,00 7,10 2,00 56,80
2 2,00 4,10 2,00 32,80
2 2,00 3,70 2,00 29,60
2 2,00 3,50 2,00 28,00
2 2,00 1,50 2,00 12,00
2 2,00 1,40 2,00 11,20

P . Pont 2 1 2,00 5,30 2,00 21,20
1 2,00 7,10 2,00 28,40
1 2,00 2,10 2,00 8,40
1 2,00 3,60 2,00 14,40
1 2,00 3,50 2,00 14,00

P. Baixa 1 2,00 2,30 2,40 11,04
1 2,00 2,05 2,40 320,089,84

320,08

02.01.05.05 m CANTONADA ENRAJOLAT D'ALUMINI

Cantonera d'alumini anodizat d'alta qualitat acabat pulit, de 10 x10
mm d'alçària, i amb forma de recta amb cantell rom, col·locada
amb morter adhesiu.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especifica-
cions de la DT.

MCPEIX
P. Pont 1 i 3 2 3,00 2,00 12,00
P. Pont 2 2 3,00 2,00 24,0012,00

24,00

02.01.05.06 m2 MIRALL DE LLUNA INCOLORA DE 5 MM

Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànica-
ment sobre el parament. Cantells pulits.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els
criteris següents:
Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimen-
sió no ho sigui.

MCPEIX
P. Pont 1 i 3 2 3,40 0,90 6,12

2 2,60 0,90 4,68
Pont 2 1 4,00 0,90 3,60

1 2,60 0,90 2,34
P. Baixa 1 0,60 0,80 17,220,48

17,22
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MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS
CODI RESUMUTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

02.01.05.07 m2 CEL RAS PANEL FRIGORIFIC LLIS DE 80 MM

Cel ras transitable no registrable de panel tipus frigorífic, metal·lic
d'acer prelacat exteriors de 0,7 mm de gruix de xapa, amb nucli
d'aillament tipus PIR de 80 mm de gruix, amb superfície llisa inte-
rior i color blanc estàndard, amb cantell en encaix, recolzat sobre
envàs ceràmic, a una alçada de 2,40 m.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord
amb els criteris següents:
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.

0,00

02.01.05.08 u REGISTRE D'ACCÉS A FALS SOSTRE

Subministrament i col·locació de trapa en fals sostre transitable de
80x80 cm, realitzat en el mateix material que el panell del sostre,
amb marc i junta de segellat, frontisses, tirador i pany amb clau.
Les ferramentes seran en acer inoxidable.

0,00

02.01.05.09 m MITJA CANYA PVC AMB REMAT FLEXIBLE

Subministrament i col·locació de junt de rematada del panell del
sostre amb els paraments verticals, tipus perfil sanitari. Compost
per una base de fixació d'alumini i embecedor continu de PVC de
6 cm d'ample amb rematada flexibles (superior i inferior). Total-
ment col·locat, fins i tot formació de cantonades.
Criteri d'amidament: Metro lineal realment executat.

0,00

02.01.05.10 m2 CEL RAS REGISTRABLE ACABAT VINILIC

Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic,
600x 600 mm i 9,5 mm de gruix , sistema desmuntable amb es-
tructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb for-
ma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats
al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , amb perfils
secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm , per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord
amb els criteris següents:
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.

MCPEIX
P. Baixa 1 4,20 4,204,20

4,20
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MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS
CODI RESUMUTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

02.01.05.11 m2 PREPARACIÓ DE VOLTES METÀL·LIQUES

Preparació de voltes de xapa grecada metàl·lica prèvia a la pintu-
ra, posterior al raspat de la pintura existent (ambdues activitats no
incloses en aquest concepte) consisteixen: Reforç, reparació, mas-
sillat, ajustat, fixació i altres treballs de serralleria a justificar.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.

MCPEIX
P. Pont 1 i 3 2 12,00 5,30 127,20
P. Pont 2 1 12,00 5,30 190,8063,60

190,80

02.01.05.12 m2 PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER

Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau
de durabilitat M, per a classe d'exposició C2, segons UNE-EN ISO
12944, format per 2 capes, capa d'imprimació de 80 µm i capa d'a-
cabat de 40 µm, amb un gruix total de protecció de 120 µm, apli-
cat de forma manual.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les
especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
Obertures <=1 m2: No es dedueixen
Obertures >1 m2 i <= 2 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures >2 m2: Es dedueix el 100%

MCPEIX
P. Pont 1 i 3 2 12,00 5,30 127,20
P. Pont 2 1 12,00 5,30 190,8063,60

190,80

02.01.05.13 m2 PINTAT DE PARAMENT ARREBOSSAT

Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les es-
pecificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord
amb els criteris següents:
Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de
l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el
cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'-
ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertu-
ra, com ara bastiments que s'hagin embrutat.

MCPEIX
P. Pont 1 i 3 2 1,00 6,30 2,90 36,54

2 1,00 6,30 1,90 23,94
2 2,00 1,40 2,90 16,24
2 2,00 1,71 1,90 13,00
2 2,00 1,40 1,90 10,64

P . Pont 2 1 1,00 3,50 2,90 10,15
1 1,00 3,50 1,90 6,65
1 2,00 1,40 1,90 5,32
1 2,00 1,50 1,90 5,70

P. Baixa 1 1,00 2,15 3,10 6,67
1 1,00 2,40 3,10 7,44

Murs existents
Ponts 1,2 i 3 2 3,00 3,50 1,00 163,2921,00

163,29
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02.01.05.14 m2 EXTRADOSSAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura auto-
portant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,
amb un gruix total de l'extradossat de 51 mm, muntants cada 600
mm de 36 mm d'amplaria i canals de 36 mm d'amplaria, amb 1
placa tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord
amb els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configu-
ren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats
de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.

PCPEIX
Ponts 1,2 i 3 3 2,00 3,50 1,00 21,00
Finestres -3 2,00 1,80 1,00 10,20-10,80

10,20

02.01.05.15 m2 REVESTIMENT LÀMINA VINÍNILICA ADHESIVA

Subministrament i col·locació de revestiment de parament vertical
amb làmina vinílica autoadhesiva opaca color gris metal·litzat, so-
bre qualsevol tipus de suport (vidirio i guix laminat). Inclou prepara-
ció del suport.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.

PCPEIX
Ponts 1,2 i 3 2 3,00 3,50 1,00 21,0021,00

21,00

02.01.05.16 m2 REVESTIMENT XAPA GALVANITZADA

Revestiment inferior d'escales existents amb xapa d'acer galvanit-
zat de 2 mm de gruix, amb entramat d'estructura de suport de per-
fils conformats en fred d'acer galvanitzat. Inclós ancoratges a ele-
ments d'obra de fàbrica. 
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.

0,00

02.01.05.17 m PROTECCIÓ DE MUR AMB TUB REDÓ

Subministrament i col·locació de protecció de mur amb tub rodó
d'acer galvanitzat de 5 cm de diàmetre i 1 mm de gruix, col·locat a
30 cm d'alçada amb suports del mateix material cada 1,5 m aproxi-
madament. Inclou ancoratges químics al paviment de formigó.
Criteri d'amidament: m realment executat amidat segons les espe-
cificacions de la DT.

0,00
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APARTAT 02.01.06 TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES
02.01.06.01 u MAMPARA DIVISÒRIA DE HPL 13 MM FINS  80 CM

Mampara divisòria entre cabines sanitàries de fins 80 cm de llargà-
ria i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de
13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils
de fixació i peus regulables d'acer inoxidable.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'o-
bra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF. 

MCPEIX
Pont 1 i 3 2 2,002,00

2,00

02.01.06.02 u MAMPARA DIVISÒRIA DE HPL 13 MM DE 140 CM

Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 140 cm de llargària
i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13
mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de
fixació i peus regulables d'acer inoxidable.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'o-
bra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.

MCPEIX
Pont 2 2 9,00 18,0018,00

18,00

02.01.06.03 u MAMPARA DIVISÒRIA DE HPL 13 MM DE 160 CM

Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 160 cm de llargària
i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13
mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de
fixació i peus regulables d'acer inoxidable.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'o-
bra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.

MCPEIX
Ponts 1 i 3 2 11,00 22,0022,00

22,00

02.01.06.04 u MÒDUL FRONTAL MAMPARA HPL 13 MM FINS 90 CM

Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i
lateral fix, de fins 90 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tau-
ler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de
color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, compos-
ta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus
regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'o-
bra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF. 

MCPEIX
Ponts 1 i 3 2 12,00 24,0024,00

24,00

02.01.06.05 u MÒDUL FRONTAL MAMPARA HPL 13 MM 100 CM

Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i
lateral fix, de 100 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler
de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de co-
lor a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta
de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus re-
gulables i perfil superior de suport amb elements de fixació.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'o-
bra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.

MCPEIX
Pont 2 1 10,00 10,0010,00

10,00
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02.01.06.06 u PORTA DE FUSTA REVESTIMENT HPL DE 70 CM

Porta d'una fulla batent de fusta per a interior, de 35 mm de gruix,
amb una llum de pas de 70 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, amb
fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapa-
junts de MDF xapat, amb revestiment de HPL de 5mm, composta
de 3 frontisses, pany de cop i clau mestra, amb joc de manetes
amb placa grand. Tots els ferratges son d'acer inoxidable (AISI
316 L) marca Ocariz o equivalent. Inclou subministre i col·locació
de bastiment i tapajuntes per els dos costats dels mateixos mate-
rials i revestiments. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons
les especificacions de la DT.

MCPEIX
Ponts 1 i 3 2 1,00 2,00
Pont 2 1 1,00 3,001,00

3,00

02.01.06.07 u PORTA DE FUSTA REVESTIMENT HPL DE 80 CM

Porta d'una fulla batent de fusta per a interior, de 35 mm de gruix,
amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, amb
fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapa-
junts de MDF xapat, amb revestiment de HPL de 5mm, composta
de 3 frontisses, pany de cop i clau mestra, amb joc de manetes
amb placa grand. Tots els ferratges son d'acer inoxidable (AISI
316 L) marca Ocariz o equivalent. Inclou subministre i col·locació
de bastiment i tapajuntes per els dos costats dels mateixos mate-
rials i revestiments. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons
les especificacions de la DT.

MCPEIX
Ponts 1 i 3 2 3,00 6,00
Pont 2 1 3,00 9,003,00

9,00

02.01.06.08 u FINESTRA D'ALUMINI ANODIZAT BASCULANT DE 90X50CM

Finestra d'alumini anoditzat natural pulit, col·locada sobre basti-
ment de base, amb una fulla basculant, per a un buit d'obra aproxi-
mat de 90 cm d'amplada x 50 cm d'alçada, elaborada amb perfils
de preu i acabat pulit superior, classificació mínima 4 de permeabi-
litat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'es-
tanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana.
Inclou sellegat necessari. Inclou maneta d'accionament.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT.

0,00

02.01.06.09 u FINESTRA D'ALUMINI ANODIZAT BASCULANT DE 100X50CM

Finestra d'alumini anoditzat natural pulit, col·locada sobre basti-
ment de base, amb una fulla basculant, per a un buit d'obra aproxi-
mat de 100 cm d'amplada x 50 cm d'alçada, elaborada amb perfils
de preu i acabat pulit superior, classificació mínima 4 de permeabi-
litat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'es-
tanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana.
Inclou sellegat necessari. Inclou maneta d'accionament.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT.

0,00
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02.01.06.10 u FINESTRA D'ALUMINI ANODIZAT CORREDISSA 200X100CM

Finestra d'alumini anoditzat natural pulit, col·locada sobre basti-
ment de base, amb dues fulles corredises, per a un buit d'obra
aproximat de 200 cm d'amplada x 100 cm d'alçada, elaborada
amb perfils de preu i acabat pulit superior, classificació mínima 4
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació míni-
ma 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana. Inclou sellegat necessari. Inclou maneta d'accionament
pany i clau.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT.

MCPEIX
Ponts 1, 2 i 3 3 2,00 6,006,00

6,00

02.01.06.11 m2 VIDRE AÏLLANT DE LLUNES INCOLORES 4/8/5 MM

Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de
8 mm i lluna de 5 mm de gruix incolora, col·locat amb llistó de vi-
dre sobre fusta, acer o alumini.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.
S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris
següents, cal prendre el múltiple immediat superior en cas que la
dimensió no ho sigui:
Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat

MCPEIX
MCPEIX 6 2,00 1,00 12,0012,00

12,00

02.01.06.12 ud REMAT EN FORMA DE U DE XAPA D'ALUMINI

Subministrament i col·locació de remat en xapa d'alumini de 2 mm
de gruix, amb forma d'U, de 50 cm de longitud, 25 cm de desenvo-
lupament, col·locat entre finestres a l'exterior, per tapar cant d'en-
và. Acabat anodizat pulit, igual a les finestres.  Inclòs segellats,
acabat i neteja.

0,00

02.01.06.13 u FINESTRA D'ALUMINI ANODIZAT BASCULANT 90X60 CM

Finestra d'alumini anoditzat natural pulit, col·locada sobre basti-
ment de base, amb una fulla basculant, per a un buit d'obra aproxi-
mat de 90 cm d'amplada x 60 cm d'alçada, elaborada amb perfils
de preu i acabat pulit superior, classificació mínima 4 de permeabi-
litat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'es-
tanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana.
Inclou sellegat necessari. Inclou maneta d'accionament.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT.

MCPEIX
Ponts 1, 2 i 3 3 6,00 18,0018,00

18,00
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AMIDAMENTS
MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS
CODI RESUMUTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

APARTAT 02.01.07 APARELLS SANITARIS I COMPLEMENTS
02.01.07.01 ml RENTAMANS INTEGRAT DE QUARS AMB RESINES

Subministrament i instal·lació de taulell amb rentamans corregut
integrat, amb formació de canal central de 9 cm d'ample i profundi-
tat variable pel pendent de l'1%, construïts en plaques de quars
amb resines tipus Silestone o similar, de 60 cm d'ample, recolzat
sobre murets de totxana transversals cada 2 m com a màxim,
amb faldó davanter i posterior de 18 cm del mateix material, els
murets també estan revestits del mateix material per tots els cos-
tats. Inclou desguàs d'acer inoxidable, registrable, de 8x8 cm, amb
ampolla sifònica cromada, cada 2 m com a màxim. Trepants per a
col·locació d'aixetes cada 60 cm (no incloses). Tots cants estaran
polits, totes les unions estaran enganxades i segellades. Tot se-
gons model a vestidors del MCPeix i les indicacions de la D.F. In-
clou connexió segellada a xarxa de sanejament.
Criteri d'amidament: Es mesurarà per m realment executat, estant
cada lavabo complert.

MCPEIX
P. Pont 1 i 3 2 3,30 6,60

2 2,50 5,00
Pont 2 1 3,80 3,80

1 2,50 17,902,50

17,90

02.01.07.02 u LAVABO MURAL AMB MIG PEU DE PORCELLANA

Lavabo mural amb mig peu de porcellana esmaltada, senzill, d'am-
plària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb su-
ports murals i amb mig peu.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada se-
gons les especificacions de la DT.

MCPEIX
P. Baixa 1 1,00 1,001,00

1,00

02.01.07.03 u INODOR DE PORCELLANA

Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal tipus Victo-
ria amb sortida al terra de ROCA SANITARIO o equivalent, amb
seient i tapa, de color blanc, col·locat sobre el paviment i connec-
tat a la xarxa d'evacuació.
Sense tanc, amb tap i aro lacats. Inclou connexió segellada a xar-
xa de sanejament. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·la-
da, mesurada segons les especificacions de la DT.

MCPEIX
P. Pont 1 i 3 2 12,00 24,00
Pont 2 1 10,00 10,00
P. Baixa 1 1,00 35,001,00

35,00

02.01.07.04 u URINARI DE PORCELLANA

Urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat, alimentació
integrada, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb fixacions mu-
rals. Inclou connexió segellada a xarxa de sanejament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada se-
gons les especificacions de la DT.

MCPEIX
P. Pont 1 i 3 2 6,00 12,00
Pont 2 1 6,00 18,006,00

18,00
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MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS
CODI RESUMUTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

02.01.07.05 u ABOCADOR DE PORCELLANA

Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de
color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la
xarxa d'evacuació.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada se-
gons les especificacions de la DT.

MCPEIX
P. Pont 1 i 3 2 1,00 2,00
Pont 2 1 1,00 3,001,00

3,00

02.01.07.06 u AIXETA MESCLADORA TEMP PER LAVABO

Aixeta mescladora temporitzada per a lavabo tipus Presto XT - LM
PN o equivalent, apertura per polsador, muntada superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat,  amb dues entra-
des de maniguets i airejador de sortida.Inclou subminstrament i
instal·lació amb connexió segellada a xarxes de AFS i ACS. Criteri
d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la DT.

0,00

02.01.07.07 u AIXETA MESCLADORA TEMP PER LAVABO, AMB PALANCA

Aixeta mescladora temporitzada per a lavabo tipus Presto 3000
ECO palanca o equivalent, apertura per palanca, muntada superfi-
cialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat,  amb
dues entrades de maniguets i airejador de sortida. Inclou submins-
trament i instal·lació amb connexió segellada a xarxes de AFS i
ACS. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesura-
da segons les especificacions de la DT.

MCPEIX
P. Pont 1 i 3 2 8,00 16,00
Pont 2 1 8,00 8,00
P. Baixa 1 1,00 25,001,00

25,00

02.01.07.08 u FLUXOR PER A INODOR

Fluxor per a inodor, muntat superficialment, amb aixeta de regula-
ció i tub de descàrrega incorporats, de llautó cromat, tipus Presto
1000 M amb clau, amb entrada de 3/4", i colze d'enllaç a l'alimen-
tació mural. Inclou embellidor.  Inclou subminstrament i instal·lació
amb connexió segellada a xarxa de AFS. Criteri d'amidament: Uni-
tat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions
de la DT.

P. Pont 1 i 3 2 12,00 24,00
Pont 2 1 10,00 10,00
P. Baixa 1 1,00 35,001,00

35,00

02.01.07.09 u AIXETA DE PAS TEMPORITZADA PER A URINARI

Aixeta de pas temporitzada per a urinari, mural, muntada superfi-
cialment amb tub d'enllaç, de llautó cromat, tipus Presto ECO XT
-U o equivalent, amb entrada de 3/4". Inclou subminstrament i ins-
tal·lació amb connexió segellada a xarxa de AFS. Criteri d'amida-
ment: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especifi-
cacions de la DT.

MCPEIX
P. Pont 1 i 3 2 6,00 12,00
Pont 2 1 6,00 18,006,00
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MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS
CODI RESUMUTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

18,00

02.01.07.10 u AIXETA PER ABOCADOR AMB PROLONGACIÓ

Aixeta senzilla per abocador, mural, muntada superficialment, de
llautó cromat, amb prolongació giratoria tipus Caño giratorio Pres-
to 350 arte longitud 300 mm, amb aixeta i sortida exterior roscada
de 3/4", incorporades, amb entrada de 1/2". Inclou airejador i em-
bellidor. Inclou subminstrament i instal·lació amb connexió segella-
da a xarxa de AFS. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat ins-
tal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

MCPEIX
P. Pont 1 i 3 2 1,00 2,00
Pont 2 1 1,00 3,001,00

3,00

02.01.07.11 u EIXUGAMANS PER AIRE CALENT

Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència,
exterior en acer inoxidable, tipus KAI 01251.B de Nofer o equiva-
lent,  de potència 1500 W, cabal 2300 l/min i temperatura 50°C
(ambient 20C), instal·lat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada se-
gons les especificacions de la DT. El preu ha d'incloure l'aparell,
accessoris, ancoratge al parament, escomesa elèctrica i els as-
saigs i proves per a la seva comprovació.

MCPEIX
P. Pont 1 i 3 2 2,00 4,00
Pont 2 1 2,00 2,00
P. Baixa 1 1,00 7,001,00

7,00

02.01.07.12 u BARRA MURAL DOBLE ABATIBLE

Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llar-
gària i 35 mm de d, de tub d'alumini recobert de nilò, col·locat amb
fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada se-
gons les especificacions de la DT.

MCPEIX
P. Baixa 1 2,00 2,002,00

2,00
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APARTAT 02.01.08 XARXA DE SANEJAMENT
02.01.08.01 m DESGUÀS D'APARELL SANITARI DN 40 MM

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructura-
da, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 40
mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especifica-
cions de la DT.

MCPEIX
P. Pont 1 i 3 2 3,00 6,00
Pont 2 1 3,00 3,00
P. Baixa 1 1,00 10,001,00

10,00

02.01.08.02 m DESGUÀS D'APARELL SANITARI DN 50 MM

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructura-
da, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 50
mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especifica-
cions de la DT.

MCPEIX
P. Pont 1 i 3 2 13,00 26,00
Pont 2 1 13,00 13,00
P. Baixa 1 2,00 41,002,00

41,00

02.01.08.03 m DESGUÀS D'APARELL SANITARI DN 75 MM

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructura-
da, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 75
mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especifica-
cions de la DT.

0,00

02.01.08.04 m DESGUÀS D'APARELL SANITARI DN 90 MM

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructura-
da, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 90
mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especifica-
cions de la DT.

MCPEIX
P. Pont 1 i 3 2 2,00 4,00
Pont 2 1 2,00 6,002,00

6,00

02.01.08.05 m DESGUÀS D'APARELL SANITARI DN 110 MM

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructura-
da, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110
mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especifica-
cions de la DT.

MCPEIX
P. Pont 1 i 3 2 12,00 24,00
Pont 2 1 8,00 32,008,00

32,00
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02.01.08.06 u REPARACIÓ JUNT DE BAIXANT

Reparació de junts de baixants de fibrociment amb nou rejuntat i
segellat amb massilla asfàltica d'aplicació en calent.
Criteri d'amidament: Unitat de junt realment reparat amidat segons
les especificacions de la DT.

MCPEIX
P. Pont 1 i 3 2 1,00 2,00
Pont 2 1 1,00 3,001,00

3,00

02.01.08.07 u BONERA SIFÒNICA INOX 150X150 MM

Bonera sifònica d'acer inoxidable AISI 304 de 150x150 mm de cos-
tat amb sortida vertical de 50 mm de diàmetre, amb tapa plana
acer inoxidable, col·locada amb morter per a ram de paleta classe
M 5 ( 5 N/mm2 ).
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'o-
bra d'acord amb les especificacions de la DT.

MCPEIX
P. Pont 1 i 3 2 3,00 6,00
Pont 2 1 3,00 3,00
P. Baixa 1 1,00 10,001,00

10,00

02.01.08.08 u CANAL AMB REIXA D'ACER INOX.

Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 100
mm i de 60 a 100 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa d'a-
cer inoxidable perforada classe A15, segons norma UNE-EN
1433, fixada amb cargols a la canal, col·locada sobre base de for-
migó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especifica-
cions de la DT.

0,00

02.01.08.09 m CLAVEGUERÓ PVC-U DN 110 MM PENJAT

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplica-
ció B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, penjat al
sostre.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a re-
talls i la repercussió de les peces especials a col·locar.

0,00

02.01.08.10 m CLAVEGUERÓ PVC-U DN 125 MM PENJAT

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplica-
ció B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, penjat al
sostre.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a re-
talls i la repercussió de les peces especials a col·locar.

MCPEIX
P. Pont 1 i 3 2 12,00 24,00
Pont 2 1 9,00 33,009,00

33,00
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02.01.08.11 m CLAVEGUERÓ PVC-U DN 160 MM PENJAT

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplica-
ció B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 160 mm, penjat al
sostre.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a re-
talls i la repercussió de les peces especials a col·locar.

MCPEIX
P. Pont 1 i 3 2 1,50 3,003,00

3,00

02.01.08.12 m CLAVEGUERÓ PVC-U DN 110 MM SOTERRAT

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a saneja-
ment sense pressió, de DN 110 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigide-
sa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15
cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a re-
talls i la repercussió de les peces especials a col·locar.

MCFiH
MCPEIX
P. Baixa 1 10,00 10,0010,00

10,00

02.01.08.13 m CLAVEGUERÓ PVC-U DN 160 MM SOTERRAT

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a saneja-
ment sense pressió, de DN 160 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigide-
sa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15
cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a re-
talls i la repercussió de les peces especials a col·locar.

0,00

02.01.08.14 u CONNEXIÓ A PERICÓ O POU EXISTENT

Connexió de xarxa de sanejament nova a xarxa existent en un ele-
ment tipus pericó o pou de registre. Consistent en la realització
d'un buit, la col·locació del col·lector corresponent, el segellat del
buit i la repación de l'element. Inclosa la càrrega i transport dels re-
sidus al contenidor o camió. Inclosos tots els materials, mà d'obra.
Criteri d'amidament: unitat realmente executada.

MCFiH
MCPEIX
P. Baixa 1 1,00 1,001,00

1,00
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02.01.08.15 m BAIXANT PVC-U DN 160 MM

Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 160 mm, incloses les pe-
ces especials i fixat mecànicament amb brides.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a re-
talls i la repercussió de les peces especials a col·locar.

MCPEIX
Ponts 1,2 i 3 3 3,50 10,5010,50

10,50

02.01.08.16 m CONDUCTE VENTILACIÓ PVC-U DN 50 MM

Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, inclo-
ses les peces especials i fixat mecànicament amb brides.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a re-
talls i la repercussió de les peces especials a col·locar.

MCPEIX
P. Pont 1 i 3 2 4,00 8,00
Pont 2 1 4,00 12,004,00

12,00

02.01.08.17 u VÀLVULA EQUILIBRADORA DE PRESSIÓ

Vàlvula equilibradora de pressió per a sistemes de desguàs,
d'ABS, flux d'aire de 7,5 l/s, de designació AI segons norma
UNE-EN 12380, roscada a l'adaptador fixat al tub.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada se-
gons les especificacions de la DT.

MCPEIX
P. Pont 1 i 3 2 1,00 2,00
Pont 2 1 1,00 3,001,00

3,00

02.01.08.18 u REGISTRE DESGUÀS D'URINARI DN 40MM

Registre en desguàs de urinari realitzat en tub de PVC DN 40mm
per mitjà d'una peça especial tipus Y amb tap roscat. Inclou reves-
timent exterior en xapa d'alumini lacat en blanc conformada i fixa-
da mecànicament al parament. Criteri d'amidament: Unitat de
quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la
DT.

MCPEIX
P. Pont 1 i 3 2 6,00 12,00
Pont 2 1 6,00 18,006,00

18,00
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SUBCAPITOL02.02 INSTAL.LACIONS MECANIQUES
APARTAT 02.02.01 INSTAL·LACIÓ FONTANERIA
SUBAPARTAT 02.02.01.01 CANONADES AFS

02.02.01.01.01 m. TUB.POLIPROPILE PN-20 25x3,5mm AILLAT

'ML. CANONADA DE POLIPROPILÉ REFORÇADA AMB FIBRA
DE DIÀMETRE EXTERIOR 25 MM  Y GRUIX 3,5 MM, DE LA
MARCA NIRON FG O EQUIVALENT, TIPUS PN-20, CLASE 2,
SDR 7,4, SEGONS LA NORMA UNE 53-380. INCLUS SUMINIS-
TRE I MUNTATGE, P.P. D'ACCESORIS I ELEMENTS DE RECO-
ZAMENT,  AÏLLAMENT PER EVITARCONDENSACIONS  DE 9
MM  S/CTE-HS-4  I CTE DB SI, TOTALMENT INSTAL.LADA I
FUNCIONANT.

MCPEIX-PONT 1-3
SERVEIS HOMES I
DONES

21 242,00

MCPEIX-PONT 2
SERVEIS HOMES I
DONES

32 132,00

MCPEIX BANY SERVEI
ADAPTAT

4 78,00 14,00

78,00

02.02.01.01.02 m. TUB.POLIPROPILE PN-20 32x4,4mm AILLAT

'ML. CANONADA DE POLIPROPILÉ REFORÇADA AMB FIBRA
DE DIÀMETRE EXTERIOR 32 MM  Y GRUIX 4,4 MM, DE LA
MARCA NIRON FG O EQUIVALENT, TIPUS PN-20, CLASE 2,
SDR 7,4, SEGONS LA NORMA UNE 53-380. INCLOS SUMINIS-
TRE I MUNTATGE, P.P. D'ACCESORIS I ELEMENTS DE RE-
COLZAMENT,  AÏLLAMENT PER EVITARCONDENSACIONS  DE
9 MM  S/CTE-HS-4  I CTE DB SI, TOTALMENT INSTAL.LADA I
FUNCIONANT.

MCPEIX-PONT 1-3
SERVEIS HOMES I
DONES

4 28,00

MCPEIX-PONT 2
SERVEIS HOMES I
DONES

5 13,00 15,00

13,00

02.02.01.01.03 m. TUB.POLIPROPILE PN-20 40x3,7 mm AILLAT

'ML. CANONADA DE POLIPROPILÉ REFORÇADA AMB FIBRA
DE DIÀMETRE EXTERIOR 40 MM  Y GRUIX 3,7 MM, DE LA
MARCA NIRON FG O EQUIVALENT, TIPUS PN-20, CLASE 2,
SDR 11, SEGONS LA NORMA UNE 53-380. INCLOS SUMINIS-
TRE I MUNTATGE, P.P. D'ACCESORIS I ELEMENTS DE RE-
COLZAMENT,  AÏLLAMENT PER EVITARCONDENSACIONS  DE
9 MM  S/CTE-HS-4  I CTE DB SI, TOTALMENT INSTAL.LADA I
FUNCIONANT.

MCPEIX-PONT 1-3
SERVEIS HOMES I
DONES

6 212,00

MCPEIX-PONT 2
SERVEIS HOMES I
DONES

3 15,00 13,00

15,00
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02.02.01.01.04 m. TUB.POLIPROPILE PN-20 50x4,6 mm AILLAT

'ML. CANONADA DE POLIPROPILÉ REFORÇADA AMB FIBRA
DE DIÀMETRE EXTERIOR 50 MM  Y GRUIX 4,6 MM, DE LA
MARCA NIRON FG O EQUIVALENT, TIPUS PN-20, CLASE 2,
SDR 11, SEGONS LA NORMA UNE 53-380. INCLOS SUMINIS-
TRE I MUNTATGE, P.P. D'ACCESORIS I ELEMENTS DE RE-
COLZAMENT,  AÏLLAMENT PER EVITARCONDENSACIONS  DE
9 MM  S/CTE-HS-4 I CTE DB SI, TOTALMENT INSTAL.LADA I
FUNCIONANT.

MCPEIX-PONT 1-3
SERVEIS HOMES I
DONES

54 2108,00

MCPEIX-PONT 2
SERVEIS HOMES I
DONES

37 137,00

MCPEIX BANY SERVEI
ADAPTAT

20 165,00 120,00

165,00

02.02.01.01.05 m. TUB.POLIPROPILE PN-20 75x6,8 mm AILLAT

'ML. CANONADA DE POLIPROPILÉ REFORÇADA AMB FIBRA
DE DIÀMETRE EXTERIOR 75 MM  Y GRUIX 6,8 MM, DE LA
MARCA NIRON FG O EQUIVALENT, TIPUS PN-20, CLASE 2,
SDR 11, SEGONS LA NORMA UNE 53-380. INCLOS SUMINIS-
TRE I MUNTATGE, P.P. D'ACCESORIS I ELEMENTS DE RE-
COLZAMENT,  AÏLLAMENT PER EVITARCONDENSACIONS  DE
9 MM  S/CTE-HS-4  I CTE DB SI, , TOTALMENT INSTAL.LADA I
FUNCIONANT.

MCPEIX-PONT 1-3
SERVEIS HOMES I
DONES

15 230,00

MCPEIX-PONT 2
SERVEIS HOMES I
DONES

15 45,00 115,00

45,00

02.02.01.01.06 m. CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT AMB CLAU DE PAS AMB TUB.POLIPROPILE PN-20
75x6,8 mm AILLAT

'CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT D'AIGUA POTABLE AMB ML.
CANONADA DE POLIPROPILÉ REFORÇADA AMB FIBRA DE
DIÀMETRE EXTERIOR 75 MM  Y GRUIX 6,8 MM, DE LA MARCA
NIRON FG O EQUIVALENT, TIPUS PN-20, CLASE 2, SDR 11,
SEGONS LA NORMA UNE 53-380. INCLOS VÁLVULA DE TALL,
ACCESORIS ESPECIALS, SUMINISTRE I MUNTATGE, P.P.
D'ACCESORIS I ELEMENTS DE RECOLZAMENT,  AÏLLAMENT
PER EVITARCONDENSACIONS  DE 9 MM  S/CTE-HS-4, I CTE
DB SI, TOTALMENT INSTAL.LADA I FUNCIONANT.

MCPEIX-PONT 1-3
SERVEIS HOMES I
DONES

1 22,00

MCPEIX-PONT 2
SERVEIS HOMES I
DONES

1 11,00

MCPEIX BANY SERVEI
ADAPTAT

1 4,00 11,00

4,00
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SUBAPARTAT 02.02.01.02 VÀLVULES AFS
02.02.01.02.01 u VÀLVULA D'ESCAIRE DN-15

VÀLVULA D'ESCAIRE ROSCADA, MANUAL, DE DIÀMETRE
DN-20.
INCLÒS PETIT MATERIAL, ACCESSORIS, SUBMINISTRAMENT
I MUNTATGE.

MCPEIX-PONT 1-3
SERVEIS HOMES I
DONES

8 216,00

MCPEIX-PONT 2
SERVEIS HOMES I
DONES

8 18,00

MCPEIX BANY SERVEI
ADAPTAT

2 26,00 12,00

26,00

02.02.01.02.02 u AIXETA PER A MÀNEGA DN-20

SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE AIXETA PER MÀNEGA DE
NETEJA, DE 20 MM. DE DIÀMETRE, PER A PRESA A LA PA-
RET DE LA MÀNEGA, FILTRE A LA SORTIDA, ROSCADA. IN-
CLÒS ACCESORIS I PETIT MATERIAL.
CRITERI DE MESURAMENT
UNITAT REALMENT COL.LOCADA, AMB UN MUNTATGE COR-
RECTE I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.

MCPEIX-PONT 1-3
SERVEIS HOMES I
DONES

1 22,00

MCPEIX-PONT 2
SERVEIS HOMES I
DONES

1 3,00 11,00

3,00

02.02.01.02.03 u VÀLVULA DE PAPALLONA DN-80

SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA DE PAPALLONA
AMB PALANCA I GALLET, DE 80 MM DE DIÀMETRE, CONS-
TRUIDA AMB FERRO, PN 10, EMBRIDADA. INCLÒS CONTRA-
BRIDES, CARGOLS, SUPORTACIÓ, PETIT MATERIAL I EL MA-
TEIX AÏLLAMENT QUE LA CANONADA QUE LA SUPORTA.

MCPEIX-PONT 1-3
SERVEIS HOMES I
DONES

1 22,00

MCPEIX-PONT 2
SERVEIS HOMES I
DONES

1 3,00 11,00

3,00

02.02.01.02.04 u VÀLVULA DE BOLA DN-50

SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA DE BOLA DE
LLAUTÓ, ANELLS DE TEFLÓ, DE 50 MM DE DIÀMETRE, ROS-
CADA. INCLÒS ACCESSORIS, PETIT MATERIAL.

MCPEIX-PONT 1-3
SERVEIS HOMES I
DONES

12 224,00

MCPEIX-PONT 2
SERVEIS HOMES I
DONES

11 111,00

MCPEIX BANY SERVEI
ADAPTAT

1 36,00 11,00

36,00
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02.02.01.02.05 u VÀLVULA DE BOLA DN-40

SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA DE BOLA DE
LLAUTÓ, ANELLS DE TEFLÓ, DE 40 MM DE DIÀMETRE, ROS-
CADA. INCLÒS ACCESSORIS, PETIT MATERIAL.

MCPEIX-PONT 1-3
SERVEIS HOMES I
DONES

1 22,00

MCPEIX-PONT 2
SERVEIS HOMES I
DONES

1 3,00 11,00

3,00

02.02.01.02.06 u VÀLVULA DE BOLA DN-32

SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA DE BOLA DE
LLAUTÓ, ANELLS DE TEFLÓ, DE 32 MM DE DIÀMETRE, ROS-
CADA. INCLÒS ACCESSORIS, PETIT MATERIAL.

MCPEIX-PONT 2
SERVEIS HOMES I
DONES

1 1,00 11,00

1,00

02.02.01.02.07 u VÀLVULA DE BOLA DN-25

SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA DE BOLA DE
LLAUTÓ, ANELLS DE TEFLÓ, DE 25 MM DE DIÀMETRE, ROS-
CADA. INCLÒS ACCESSORIS, PETIT MATERIAL.

MCPEIX-PONT 1-3
SERVEIS HOMES I
DONES

6 212,00

MCPEIX-PONT 2
SERVEIS HOMES I
DONES

6 16,00

MCPEIX BANY SERVEI
ADAPTAT

4 22,00 14,00

22,00

02.02.01.02.08 u PURGADOR AUTOMÀTIC AMB VÀLVULA DE TANCAMENT

PURGADOR AUTOMÀTIC EN LLAUTÓ (22 MM.) AMB CLAU DE
TALL I PEÇA EN T DE LLAUTÓ AMB UNIÓ D'ANELLS OPRE-
SORS.
INCLÓS AILLAMENT, PETIT MATERIAL SUMINISTRE I MUN-
TATGE.

MCPEIX-PONT 1-3
SERVEIS HOMES I
DONES

1 22,00

MCPEIX-PONT 2
SERVEIS HOMES I
DONES

1 11,00

MCPEIX BANY SERVEI
ADAPTAT

1 4,00 11,00

4,00

02.02.01.02.09 UD VÁVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ 1¼´´

VÁLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ AMB ROSCA, MARCA
HONEYWELL, MODEL D06F O EQUIVALENT, DE LLAUTÓ NI-
QUELAT, DE DIÁMETRO NOMINAL 1¼´´, DE PRESSIÓ MÁXIMA
DE ENTRADA DE 16 BAR Y PRESIÓN DE SALIDA DE 1,5 A 6
BAR.INCLOU PETIT MATERIAL, ACCESORIS, SUMINISTRE I
MUNTATGE.

MCPEIX-PONT 1-3
SERVEIS HOMES I
DONES

1 22,000
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MCPEIX-PONT 2
SERVEIS HOMES I
DONES

1 11,000

MCPEIX BANY SERVEI
ADAPTAT

1 4,000 11,000

4,00
SUBAPARTAT 02.02.01.03 EQUIPS  ACS

02.02.01.03.01 Ud TERMO-ACUMULADOR ELÉCTRICO 30 l.

TERMO-ACUMULADOR ELÉCTRICO PARA PRODUCCION DE
A.C.S., DE INSTALACIÓN VERTICAL, PARA ACUMULACIÓN DE
30 L., UNA POTENCIA DE 1.600 W, ACERO INOXIDABLE, CON
AISLAMIENTO TÉRMICO LIBRE DE CFC, RESISTENCIA ELÉC-
TRICA ENVAINADA, VÁLVULA DE SEGURIDAD, TERMOSTA-
TO, DISPOSITIVO DE VACIADO, VÁLVULA ANTIRRETORNO,
ÁNODO DE MAGNESIO E INDICADOR LUMINOSO DE FUNCIO-
NAMIENTO.
MARCA/MODELO : SAUNIER DUVAL / SD 30 ESC

INCLUYENDO CONEXIÓN ELÉCTRICA, VASO DE EXPANSIÓN,
2 LLAVES DE CORTE, VALVULA DE SEGURIDAD CON SALIDA
CONDUCIDA A DESAGUE MAS PROXIMO, DESAGUE CONDU-
CIDO A SANEAMIENTO MAS PROXIMO, SOPORTES, BANCA-
DA DE SUELO, ACCESORIOS, PEQUEÑO MATERIAL, SUMINIS-
TRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA.

"Replanteo, colocado y elevacion de los materiales al tajo, disposi-
cion de los medios de seguridad y proteccion reglamentarios no in-
cluidos en el Plan de Seguridad, colocacion de andamiajes y/o
apuntalamientos necesarios, traida y retirada de herramientas y
medios auxiliares de obra, transporte de escombros a vertedero
autorizado mas proximo y canon de vertido, limpieza diaria de la
zona de trabajo".

Nota: Necesariamente, debera ofertarse la solucion descrita en la
partida. Paralelamente, podra ofertarse el equivalente al sistema
descrito,de la marca  ACV, BAXI ROCA, que deberan ser aproba-
das por parte de la D.F.

MCPEIX BANY SERVEI
ADAPTAT

1 1,00 11,00

1,00
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02.02.01.03.02 Ud TERMO-ACUMULADOR ELÉCTRICO 100 l.

Suministro y montaje de acumulador eléctrico para producción de
ACS, de acero galvanizado aislado en poliuretano y acabado exte-
rior esmaltado. Con ánodo de magnesio para protección  anticorro-
siva. Con acabado interior y exteiror en acero inoxidable, resisten-
cia eléctrica de esteatita protegida por vaina y termostato regula-
ble. Incluyendo, válvulas de bola DN-20, válvula de seguridad
DN-20, válvula antirretorno DN-20, manguitos aislantes dieléctri-
cos en las conexiones hidráulicas, conexión eléctrica, válvula de
vaciado y desagüe conducido hasta bajante más próximo. Incluso
medios de elevacion, con todos los accesorios de fijacion y monta-
je. Totalmente instalado y en funcionamiento. De las siguientes ca-
racterísticas:

-Posicion: vertical
-Presión máx. de servicio: 7 bar. (10 Bar)
-Capacidad de acumulación: 100 lt.
-Temperatura máxima de trabajo: 95ºC.
-Regulación termostato: de 35 a 70ºC. 
-Potencia nominal: 1600 W (2 RESISTENCIAS 2X800 W.)
-Alimentacion: 230.1.50 
-Dimensiones: ALTURA= 755 ANCHO=500; FONDO=522 mm
-Peso expedicion: 33,5 kg.
-Marca / Modelo:SAUNIER DUVAL / SD 100 ES C

INCLUYENDO CONEXIÓN ELÉCTRICA, VASO DE EXPANSIÓN,
2 LLAVES DE CORTE, VALVULA DE SEGURIDAD CON SALIDA
CONDUCIDA A DESAGUE MAS PROXIMO, DESAGUE CONDU-
CIDO A SANEAMIENTO MAS PROXIMO, SOPORTES, BANCA-
DA DE SUELO, ACCESORIOS, PEQUEÑO MATERIAL, SUMINIS-
TRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA.

"Replanteo, colocado y elevacion de los materiales al tajo, disposi-
cion de los medios de seguridad y proteccion reglamentarios no in-
cluidos en el Plan de Seguridad, colocacion de andamiajes y/o
apuntalamientos necesarios, traida y retirada de herramientas y
medios auxiliares de obra, transporte de escombros a vertedero
autorizado mas proximo y canon de vertido, limpieza diaria de la
zona de trabajo".

Nota: Necesariamente, debera ofertarse la solucion descrita en la
partida. Paralelamente, podra ofertarse el equivalente al sistema
descrito,de la marca  ACV, BAXI ROCA, que deberan ser aproba-
das por parte de la D.F.

MCPEIX-PONT 1-3
SERVEIS HOMES I
DONES

2 24,00

MCPEIX-PONT 2
SERVEIS HOMES I
DONES

2 6,00 12,00

6,00
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SUBAPARTAT 02.02.01.04 CANONADES ACS
02.02.01.04.01 m. TUB.POLIPROPILE PN-20 25x3,5mm AILLAT SEGONS RITE

'ML. CANONADA DE POLIPROPILÉ REFORÇADA AMB FIBRA
DE DIÀMETRE EXTERIOR 25 MM  Y GRUIX 3,5 MM, DE LA
MARCA NIRON FG O EQUIVALENT, TIPUS PN-20, CLASE 2,
SDR 7,4, SEGONS LA NORMA UNE 53-380. INCLOS AÏLLA-
MENT D'ESCUMA ELASTOMÉRICA SEGONS RITE  I CTE DB
SI, . INCLUS SUMINISTRE I MUNTATGE, P.P. D'ACCESORIS I
ELEMENTS DE RECOZAMENT, TOTALMENT INSTAL.LADA I
FUNCIONANT.

MCPEIX-PONT 1-3
SERVEIS HOMES I
DONES

25 250,00

MCPEIX-PONT 2
SERVEIS HOMES I
DONES

26 126,00

MCPEIX BANY SERVEI
ADAPTAT

3 79,00 13,00

79,00

02.02.01.04.02 m. TUB.POLIPROPILE PN-20 32x4,4mm AILLAT SEGONS RITE

'ML. CANONADA DE POLIPROPILÉ REFORÇADA AMB FIBRA
DE DIÀMETRE EXTERIOR 32 MM  Y GRUIX 4,4 MM, DE LA
MARCA NIRON FG O EQUIVALENT, TIPUS PN-20, CLASE 2,
SDR 7,4, SEGONS LA NORMA UNE 53-380. INCLOS AÏLLA-
MENT D'ESCUMA ELASTOMÉRICA SEGONS RITE I CTE DB SI,
. INCLOS SUMINISTRE I MUNTATGE, P.P. D'ACCESORIS I ELE-
MENTS DE RECOLZAMENT, TOTALMENT INSTAL.LADA I FUN-
CIONANT.

MCPEIX-PONT 1-3
SERVEIS HOMES I
DONES

8 216,00

MCPEIX-PONT 2
SERVEIS HOMES I
DONES

8 24,00 18,00

24,00
SUBAPARTAT 02.02.01.05 VÀLVULES DISTRIBUCIO ACS

02.02.01.02.01 u VÀLVULA D'ESCAIRE DN-15

VÀLVULA D'ESCAIRE ROSCADA, MANUAL, DE DIÀMETRE
DN-20.
INCLÒS PETIT MATERIAL, ACCESSORIS, SUBMINISTRAMENT
I MUNTATGE.

MCPEIX-PONT 1-3
SERVEIS HOMES I
DONES

8 216,00

MCPEIX-PONT 2
SERVEIS HOMES I
DONES

8 18,00

MCPEIX BANY SERVEI
ADAPTAT

1 25,00 11,00

25,00

02.02.01.02.06 u VÀLVULA DE BOLA DN-32

SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA DE BOLA DE
LLAUTÓ, ANELLS DE TEFLÓ, DE 32 MM DE DIÀMETRE, ROS-
CADA. INCLÒS ACCESSORIS, PETIT MATERIAL.

0,00
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02.02.01.02.07 u VÀLVULA DE BOLA DN-25

SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA DE BOLA DE
LLAUTÓ, ANELLS DE TEFLÓ, DE 25 MM DE DIÀMETRE, ROS-
CADA. INCLÒS ACCESSORIS, PETIT MATERIAL.

0,00

02.02.01.02.08 u PURGADOR AUTOMÀTIC AMB VÀLVULA DE TANCAMENT

PURGADOR AUTOMÀTIC EN LLAUTÓ (22 MM.) AMB CLAU DE
TALL I PEÇA EN T DE LLAUTÓ AMB UNIÓ D'ANELLS OPRE-
SORS.
INCLÓS AILLAMENT, PETIT MATERIAL SUMINISTRE I MUN-
TATGE.

MCPEIX-PONT 1-3
SERVEIS HOMES I
DONES

1 22,00

MCPEIX-PONT 2
SERVEIS HOMES I
DONES

1 11,00

MCPEIX BANY SERVEI
ADAPTAT

1 4,00 11,00

4,00
APARTAT 02.02.02 INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ
SUBAPARTAT 02.02.02.01 DISTRIBUCIÓ D'AIRE

02.02.02.01.01 m2 CONDUCTE RECTANGULAR DE XAPA

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONDUCTE RECTAN-
GULAR CONSTRUÏT EN PLANXA D'ACER GALVANITZAT
(S/UNE -EN 1505:99), UNIONS SISTEMA METU, ESPESSORS
SEGONS UNE 100-102-88. INCLOENT PETIT MATERIAL, AMB
PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I SUPORTS.

MCPEIX-PONT 1-3
SERVEIS HOMES I
DONES

2 24,00

MCPEIX-PONT 2
SERVEIS HOMES I
DONES

2 12,00

MCPEIX BANY SERVEI
ADAPTAT

2 8,00 12,00

8,00

02.02.02.01.02 m CONDUCTE CIRCULAR ACER GALVANITZAT DN-125

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONDUCTE CIRCULAR
HELICOÏDAL, CONSTRUIT EN XAPA D'ACER GALVANITZAT
DE 125 MM DE DIÀMETRE, SEGONS UNE 100-102-88. INCLÒS
PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS I SUPORTS.

MCPEIX BANY SERVEI
ADAPTAT

15 15,00 115,00

15,00

02.02.02.01.03 m CONDUCTE CIRCULAR ACER GALVANITZAT DN-150

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONDUCTE CIRCULAR
HELICOÏDAL , CONSTRUIT EN XAPA D'ACER GALVANITZAT
DE 150 MM DE DIÀMETRE, SEGONS UNE 100-102-88. INCLÒS
PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS I SUPORTS ISOFÓNICS

MCPEIX-PONT 1-3
SERVEIS HOMES I
DONES

9 218,00

MCPEIX-PONT 2
SERVEIS HOMES I
DONES

12 30,00 112,00

30,00
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02.02.02.01.04 m CONDUCTE CIRCULAR ACER GALVANITZAT DN-200

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONDUCTE CIRCULAR
HELICOÏDAL, CONSTRUIT EN XAPA D'ACER GALVANITZAT
DE 200 MM DE DIÀMETRE, SEGONS UNE 100-102-88. INCLÒS
PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS I SUPORTS ISOFÓNICS

MCPEIX-PONT 1-3
SERVEIS HOMES I
DONES

9 218,00

MCPEIX-PONT 2
SERVEIS HOMES I
DONES

8 26,00 18,00

26,00

02.02.02.01.05 m CONDUCTE CIRCULAR ACER GALVANITZAT DN-250

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONDUCTE CIRCULAR
HELICOÏDAL, CONSTRUIT EN XAPA D'ACER GALVANITZAT
DE 250 MM DE DIÀMETRE, SEGONS UNE 100-102-88. INCLÒS
PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS I SUPORTS ISOFÓNICS

MCPEIX-PONT 1-3
SERVEIS HOMES I
DONES

3 26,00

MCPEIX-PONT 2
SERVEIS HOMES I
DONES

3 9,00 13,00

9,00

02.02.02.01.06 m CONDUCTE CIRCULAR ACER GALVANITZAT DN-300/315

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONDUCTE CIRCULAR
HELICOÏDAL, CONSTRUIT EN XAPA D'ACER GALVANITZAT
DE 300/315 MM DE DIÀMETRE, SEGONS UNE 100-102-88. IN-
CLÒS PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS ISUPORTS ISO-
FÓNICS

MCPEIX-PONT 1-3
SERVEIS HOMES I
DONES

3 26,00

MCPEIX-PONT 2
SERVEIS HOMES I
DONES

2 8,00 12,00

8,00

02.02.02.01.07 m CONDUCTE CIRCULAR ACER GALVANITZAT DN-350/355

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONDUCTE CIRCULAR
HELICOÏDAL, CONSTRUIT EN XAPA D'ACER GALVANITZADA
DE 350 MM DE DIÀMETRE, SEGONS UNE 100-102-88. INCLÒS
PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS I SUPORTS ISOFÓNICS

MCPEIX-PONT 1-3
SERVEIS HOMES I
DONES

10 220,00

MCPEIX-PONT 2
SERVEIS HOMES I
DONES

10 30,00 110,00

30,00

02.02.02.01.08 Ud TAPA DE REGISTRE PER CONDUCTE CIRCULAR

TAPA DE REGISTRE PER CONDUCTE CIRCULAR DN-300 MM.,
PER CONDUCTE DE XAPA GALVANITZADA, AMB JUNTES ES-
TANQUES I PALOMETES DE TANCAMENT. AMB PART PRO-
PORCIONAL D'ACCESSORIS I SUPORTS.
INCLOENT PETIT MATERIAL, ACCESSORIS, SUBMINISTRA-
MENT I MUNTATGE.
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AMIDAMENTS
MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS
CODI RESUMUTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

MCPEIX-PONT 1-3
SERVEIS HOMES I
DONES

2 24,00

MCPEIX-PONT 2
SERVEIS HOMES I
DONES

2 12,00

MCPEIX BANY SERVEI
ADAPTAT

2 8,00 12,00

8,00
SUBAPARTAT 02.02.02.02 DIFUSSIÓ D'AIRE

02.02.02.02.01 u REIXA INTEMPÈRIE TROX/AWG-WG400X330 (REI-01)

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REIXA DE INTEMPÈRIE
MARCA TROX O EQUIVALENT SÈRIE AWG DE 400X330 MM,
INCLÒS TELA METÀL·LICA ANTI INSECTES I MARC FRONTAL
TALADRAT, INSTAL·LADA.

MCPEIX BANY SERVEI
ADAPTAT

1 1,00 11,00

1,00

02.02.02.02.02 u REIXETA D’IMPULSIÓ/RETORN TROX /VAT-AG 225 x 125 (RE-01)

REIXETA D’IMPULSIÓ DE LAMES RECTES HORITZONTALS FI-
XES, SENSE MARC, AMB COMPORTA DE REGULACIÓ, CONS-
TRUÏDA EN ALUMINI ANODITZAT E6-C-0, SUBMINISTRA-
MENT, MUNTATGE, PETIT MATERIAL I ACCESSORIS, TOTAL-
MENT INSTAL·LADA I EN FUNCIONAMENT DE LES CARACTE-
RÍSTIQUES SEGÜENTS
-MARCA/ MODEL: TROX/VAT-AG-225 x 125 O EQUIVALENT
-TAMANY: 225 x 125 MM
-INCLOU PLENUM I TRAM DE CONDUCTE DE XAPA D'ACER
GALVANITZAT RECTANGULAR CONNECTAT A CIRCULAR DE
DN250 AMB COLL D'ACER GALVANITZAT PER ENCASTAR LA
REIXA DE 425 X 125 SEGONS INDICACIONS FABRICANT REI-
XETA.

MCPEIX BANY SERVEI
ADAPTAT

1 1,00 11,00

1,00

02.02.02.02.03 u REIXETA D’IMPULSIÓ/RETORN TROX /TRS-RS  225x 75 (RE-02)

REIXETA D’IMPULSIÓ DE LAMES RECTES HORITZONTALS FI-
XES,  AMB COMPORTA DE REGULACIÓ AMB ACCÉS PER DE-
VANT, PER ENCASTAR EN CONDUCTE CIRCULAR DESDE
DN150 FINS A DN400 CONSTRUÏDA EN ALUMINI ANODITZAT
E6-C-0, SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE, PETIT MATERIAL I
ACCESSORIS, TOTALMENT INSTAL·LADA I EN FUNCIONA-
MENT DE LES CARACTERÍSTIQUES SEGÜENTS
-MARCA/ MODEL: TROX/TRS-RS-225 x 75 O EQUIVALENT
-TAMANY: 225 x 75 MM

MCPEIX-PONT 1-3
SERVEIS HOMES I
DONES

15 230,00

MCPEIX-PONT 2
SERVEIS HOMES I
DONES

14 44,00 114,00

44,00
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AMIDAMENTS
MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS
CODI RESUMUTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

02.02.02.02.04 u REIXA DE PAS DE PORTA O PARET AMB CONTRAMARC I MARC TROX/AGS-T525X525
(RI-01)

REIXETA DE PAS D'AIRE PER PORTA O PARET DE LAMES
RECTES HORITZONTALS FIXES, AMB MARC, I CONTRAMARC
CONSTRUÏDA EN ALUMINI ANODITZAT E6-C-0, SUBMINISTRA-
MENT, MUNTATGE, PETIT MATERIAL I ACCESSORIS, TOTAL-
MENT INSTAL·LADA I EN FUNCIONAMENT DE LES CARACTE-
RÍSTIQUES SEGÜENTS
-MARCA/ MODEL: TROX/AGS-T-525 x 525 O EQUIVALENT
-TAMANY: 525 x 525 MM
INCLOU OBERTURA DE PORTA PER ENCASTAR LA REIXA SE-
GONS MIDES INDICADES PER FABRICANT.

MCPEIX-PONT 1-3
SERVEIS HOMES I
DONES

2 24,00

MCPEIX-PONT 2
SERVEIS HOMES I
DONES

2 6,00 12,00

6,00
SUBAPARTAT 02.02.02.03 VENTILADORS

02.02.02.03.01 UD CAJA DE VENTILACIÓ PER EXTRACCIÓ 1.900 M3/H (VE-01)

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE CAIXA DE VENTILACIÓ,
FORMADA PER VENTILADORS CENTRÍFUGS DE DOBLE OÏDA
I MOTOR ELÈCTRIC I CONSTRUCCIÓ EN ACER GALVANIT-
ZAT AMB AÏLLAMENT ACÚSTIC. DE LES SEGÜENTS CARAC-
TERÍSTIQUES:
-SERVEI: EXTRACIO BANYS
-CAUDAL D'AIRE: 1.900 M3/H
-PRESSIÓ DISPONIBLE: 150 PA
-MARCA/MODEL: S&P /CAB-355 ECOWATT 230V50/60HZ N8O
EQUIVALENT APROBAT PER DF
INCLOENT REGULADOR REB-ECOWATT, PROGRAMADOR
HORARI A CUADRE ELÉCTRIC, CONJUNT DE AMORTIDORS
DE ALTA QUALITAT A VALIDAR PER LA DF, LONES ANTIVI-
BRADORES EN LA CONNEXIÓ A CONDUCTES, SUPORTS, PE-
TIT MATERIAL, SUBMINISTRAMENT, INTERRUPTOR DE TALL
PER MANTENIMENT,  MUNTATGE I POSADA EN MARXA.

MCPEIX-PONT 1-3
SERVEIS HOMES I
DONES

2 2,002,00

2,00

02.02.02.03.02 UD CAJA DE VENTILACIÓ PER EXTRACCIÓ 1.700 M3/H (VE-02)

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE CAIXA DE VENTILACIÓ,
FORMADA PER VENTILADORS CENTRÍFUGS DE DOBLE OÏDA
I MOTOR ELÈCTRIC I CONSTRUCCIÓ EN ACER GALVANIT-
ZAT AMB AÏLLAMENT ACÚSTIC. DE LES SEGÜENTS CARAC-
TERÍSTIQUES:
-SERVEI: EXTRACIO BANYS
-CAUDAL D'AIRE: 1.700 M3/H
-PRESSIÓ DISPONIBLE: 150 PA
-MARCA/MODEL: S&P /CAB-355 ECOWATT 230V50/60HZ N8 O
EQUIVALENT APROBAT PER DF
INCLOENT REGULADOR REB-ECOWATT, PROGRAMADOR
HORARI A CUADRE ELÉCTRIC, CONJUNT DE AMORTIDORS
DE ALTA QUALITAT A VALIDAR PER LA DF, LONES ANTIVI-
BRADORES EN LA CONNEXIÓ A CONDUCTES, SUPORTS, PE-
TIT MATERIAL, SUBMINISTRAMENT, INTERRUPTOR DE TALL
PER MANTENIMENT,  MUNTATGE I POSADA EN MARXA.
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AMIDAMENTS
MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS
CODI RESUMUTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

MCPEIX-PONT 2
SERVEIS HOMES I
DONES

1 1,00 11,00

1,00

02.02.02.03.03 UD VENTILACIÓDOR HELICOCENTRÍFUG DE BAIX PERFIL PER EXTRACCIÓ 100 M3/H
(VE-03)

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE CAIXA DE VENTILACIÓ,
FORMADA PER VENTILADORS HELICO CENTRÍFUGS AMB
MOTOR ELÈCTRIC. DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
-SERVEI: EXTRACIO BANYS
-CAUDAL D'AIRE: 100 M3/H
-PRESSIÓ DISPONIBLE: 150 PA
-MARCA/MODEL: S&P /TD-500/160 ECOWATT (90-260V
50/60HZ) NE O EQUIVALENT APROBAT PER DF
INCLOENT REGULADOR REB-ECOWATT, PROGRAMADOR
HORARI A CUADRE ELÉCTRIC, CONJUNT DE AMORTIDORS
DE ALTA QUALITAT A VALIDAR PER LA DF, LONES ANTIVI-
BRADORES EN LA CONNEXIÓ A CONDUCTES, SUPORTS, PE-
TIT MATERIAL, SUBMINISTRAMENT, INTERRUPTOR DE TALL
PER MANTENIMENT,  MUNTATGE I POSADA EN MARXA.

MCPEIX BANY SERVEI
ADAPTAT

1 1,001,00

1,00

02.02.02.03.04 UD CAJA DE VENTILACIÓ PER EXTRACCIÓ 1.400 M3/H (VE-04)

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE CAIXA DE VENTILACIÓ,
FORMADA PER VENTILADORS CENTRÍFUGS DE DOBLE OÏDA
I MOTOR ELÈCTRIC I CONSTRUCCIÓ EN ACER GALVANIT-
ZAT AMB AÏLLAMENT ACÚSTIC. DE LES SEGÜENTS CARAC-
TERÍSTIQUES:
-SERVEI: EXTRACIO BANYS
-CAUDAL D'AIRE: 1.400 M3/H
-PRESSIÓ DISPONIBLE: 150 PA
-MARCA/MODEL: S&P /CAB-315 ECOWATT 230V50/60HZ N8 O
EQUIVALENT APROBAT PER DF
INCLOENT REGULADOR REB-ECOWATT, PROGRAMADOR
HORARI A CUADRE ELÉCTRIC, CONJUNT DE AMORTIDORS
DE ALTA QUALITAT A VALIDAR PER LA DF, LONES ANTIVI-
BRADORES EN LA CONNEXIÓ A CONDUCTES, SUPORTS, PE-
TIT MATERIAL, SUBMINISTRAMENT, INTERRUPTOR DE TALL
PER MANTENIMENT,   MUNTATGE I POSADA EN MARXA.

0,00

02.02.02.03.05 UD CAJA DE VENTILACIÓ PER EXTRACCIÓ 400 M3/H (VE-05)

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE CAIXA DE VENTILACIÓ,
FORMADA PER VENTILADORS CENTRÍFUGS DE DOBLE OÏDA
I MOTOR ELÈCTRIC I CONSTRUCCIÓ EN ACER GALVANIT-
ZAT AMB AÏLLAMENT ACÚSTIC. DE LES SEGÜENTS CARAC-
TERÍSTIQUES:
-SERVEI: EXTRACIO BANYS
-CAUDAL D'AIRE: 400 M3/H
-PRESSIÓ DISPONIBLE: 150 PA
-MARCA/MODEL: S&P /CAB-160 ECOWATT 230V50/60HZ O
EQUIVALENT APROBAT PER DF
INCLOENT REGULADOR REB-ECOWATT, PROGRAMADOR
HORARI A CUADRE ELÉCTRIC, CONJUNT DE AMORTIDORS
DE ALTA QUALITAT A VALIDAR PER LA DF, LONES ANTIVI-
BRADORES EN LA CONNEXIÓ A CONDUCTES, SUPORTS, PE-
TIT MATERIAL, SUBMINISTRAMENT, INTERRUPTOR DE TALL
PER MANTENIMENT,  MUNTATGE I POSADA EN MARXA.
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AMIDAMENTS
MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS
CODI RESUMUTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

0,00

02.02.02.03.06 UD CAJA DE VENTILACIÓ PER EXTRACCIÓ 800 M3/H (VE-06)

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE CAIXA DE VENTILACIÓ,
FORMADA PER VENTILADORS CENTRÍFUGS DE DOBLE OÏDA
I MOTOR ELÈCTRIC I CONSTRUCCIÓ EN ACER GALVANIT-
ZAT AMB AÏLLAMENT ACÚSTIC. DE LES SEGÜENTS CARAC-
TERÍSTIQUES:
-SERVEI: EXTRACIO BANYS
-CAUDAL D'AIRE: 800 M3/H
-PRESSIÓ DISPONIBLE: 150 PA
-MARCA/MODEL: S&P /CAB-200 ECOWATT 230V50/60HZ N8 O
EQUIVALENT APROBAT PER DF
INCLOENT REGULADOR REB-ECOWATT, PROGRAMADOR
HORARI A CUADRE ELÉCTRIC, CONJUNT DE AMORTIDORS
DE ALTA QUALITAT A VALIDAR PER LA DF, LONES ANTIVI-
BRADORES EN LA CONNEXIÓ A CONDUCTES, SUPORTS, PE-
TIT MATERIAL, SUBMINISTRAMENT, INTERRUPTOR DE TALL
PER MANTENIMENT,  MUNTATGE I POSADA EN MARXA.

0,00

02.02.02.03.07 UD SORTIDA CONDUCTE EXTRACCIÓ PER PARAMENT VERTICAL EXISTENT DE COBERTA

SORTIDA CONDUCTE EXTRACCIÓ EN MATERIAL DE PVC
PER PARAMENT VERTICAL EXISTENT DE COBERTA. INCLOU
TALADRE I EXECUCIÓ DEL PAS DE CONDUCTE SEGONS MI-
DES PLÀNOLS , EN CADA CAS. INCLOU MITJANS D'ELEVA-
CIÓ, SUPORTACIÓ A ESTRUCTURA DE L'EDIFICI , SEGE-
LLATS, IMPERMEABILITACIÓ, I PROTECCIÓ ANTIINSECTES
EN LA SORTIDA AL CONDUCTE ACABAT EN COLL DE CISNE
PER EVITAR L'ENTRADA D'AIGUA. S'INSTAL·LARÁ AMB PEN-
DENT LLEUGERA CAP A L'EXTERIOR. AQUEST TRAM DE PVC
ÚNICAMENT ES DISPOSARÁ EN EL PAS DEL PARAMENT LA
RESTA ES CONECTARÁ A CONDUCTE DE XAPA GALVANIT-
ZAT.

MCPEIX-PONT 1-3
SERVEIS HOMES I
DONES

1 22,00

MCPEIX-PONT 2
SERVEIS HOMES I
DONES

1 3,00 11,00

3,00
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AMIDAMENTS
MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS
CODI RESUMUTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

APARTAT 02.02.03 INSTAL·LACIÓ DE CONTROL CENTRALITZAT
02.02.03.01 PA REPROGRAMACIÓ DE CONTROL CENTRALITZAT DE CADA EDIFICI PER CONTROL

HORARI CUADRES ELÉCTRICS SERVEIS

REPROGRAMACIÓ DE CONTROL CENTRALITZAT DE CADA
EDIFICI PER CONTROL HORARI DELS CUADRES ELÉCTRICS
DE CADA NUCLI DE SERVEIS HIGIÉNICS. INCLOU CABLEJAT
SOTA TUB LLIURE D'HALOGENS DESDE CONTACTORS GE-
NERALS DE CADA QUADRE FINS A CONTROLADORS ALLEN
BRADLEY EXISTENTS ALS EDIFICIS. PER PODER GENERAR
HORARIS D'ENERGITZACIÓ DE CUADRES PER APAGAR FO-
RA D'HORARI TOTES LES INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ,
ENLLUMENAT, ETC.

1,00
SUBCAPITOL02.03 INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES
APARTAT 02.03.01 ELECTRICITAT
SUBAPARTAT 02.03.01.01 QUADRES SECUNDARIS

02.03.01.01.01 u INSTAL·LACIÓ PROTECCIONS A QUADRE GENERAL EXISTENT DE ZONA

Instal·lació en quadres generals existents de pavellons o zona, de
proteccions per a les linias d'alimentació a quadres secundaris de
banys mitjançant interruptor automàtic magnetotérmic de 32A.
Inclou P.P. de línea elèctrica d'alimentació, realitzada amb conduc-
tor Cu aïllament lliure d'halògens, tub plàtic lliure d'halògens, i cai-
xa de derivació.
Totalment instal·lada i en funcionament.     

MCPEIX PONT 1-3
SERVEIS HOMES I
DONES

1 22,00ALTELL

MCPEIX PONT 2
SERVEIS HOMES I
DONES

1 3,00 11,00ALTELL

3,00

02.03.01.01.02 u QUADRE TIPUS-1 BANYS PAVELLONS A-B-C-D-E-F MCFiH

Subministre i instal.lació de QUADRE TIPUS-1 BANYS PAVE-
LLONS A-B-C-D-E-F MCFiH. Planta Altell, amb les característi-
ques i composició de les proteccions i elements indicats en  esque-
mes electrics,  memòria descriptiva i plecs d'especificacions. A
més a més disposarà de: 
- Circuit de comandament del quadre. 
- Proteccions del tipus VIGI o equivalents. 
- Enregletat de sortida inclos cablejat de comandament a altres
quadres i sistema de gestió centralitzada.
- Porta amb pany.  
- 20 % d'espai lliure en fileres per a posibles ampliacions, 
- Inclou el codi d'identificació del quadre i de totes les seves sorti-
des: Figuraran en rètols de caire permant fixats a la porta exterior
del quadre, amb les característiques que es fixaran per la Direcció
d'Obra.  
- Inclou tot el petit material d'instal·lació, la posda a terra de l'arma-
ri  i la bancada en cas de ser necessària.  Totalment instal.lat, con-
nexionats tots els elements a instal.lar en quadre i en funciona-
ment. 
- Elements complementaris:  Ventiladors, bancades, departament
portadocuments, amb els esquemes elèctrics, etc.
- Amplada màxima del quadre 0,5 m. 
- Tipus PRAGMA d' SCHNEIDER  o equivalent. 
Inclou armari, aparamenta, accesoris, complements, proves i po-
sada en servei.

0,00
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AMIDAMENTS
MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS
CODI RESUMUTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

02.03.01.01.03 u QUADRE TIPUS-2 BANYS PAVELLÓ G MCFiH i PONTS 1, 2, 3 MCPEIX

Subministre i instal.lació de QUADRE TIPUS-2 BANYS PAVELLÓ
G MCFiH i, PONTS 1-2-3 MCPEIX. Planta Altell, amb les caracte-
rístiques i composició de les proteccions i elements indicats en  es-
quemes electrics,  memòria descriptiva i plecs d'especificacions. A
més a més disposarà de: 
- Circuit de comandament del quadre. 
- Proteccions del tipus VIGI o equivalents. 
- Enregletat de sortida inclos cablejat de comandament a altres
quadres i sistema de gestió centralitzada.
- Porta amb pany.  
- 20 % d'espai lliure en fileres per a posibles ampliacions, 
- Inclou el codi d'identificació del quadre i de totes les seves sorti-
des: Figuraran en rètols de caire permant fixats a la porta exterior
del quadre, amb les característiques que es fixaran per la Direcció
d'Obra.  
- Inclou tot el petit material d'instal·lació, la posda a terra de l'arma-
ri  i la bancada en cas de ser necessària.  Totalment instal.lat, con-
nexionats tots els elements a instal.lar en quadre i en funciona-
ment. 
- Elements complementaris:  Ventiladors, bancades, departament
portadocuments, amb els esquemes elèctrics, etc.
- Amplada màxima del quadre 0,5 m. 
- Tipus PRAGMA d' SCHNEIDER  o equivalent. 
Inclou armari, aparamenta, accesoris, complements, proves i po-
sada en servei.

MCPEIX PONT 1-3
SERVEIS HOMES I
DONES

1 22,000ALTELL

MCPEIX PONT 2
SERVEIS HOMES I
DONES

1 3,000 11,000ALTELL

3,00
SUBAPARTAT 02.03.01.02 LÍNIES SECUNDARIES DE DISTRIBUCIÓ

02.03.01.02.01 m CABLE 0,6/1 KV RZ1-K (AS), 3X1,5MM2,COL. CANAL/SAFATA

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·lo-
cat en tub o safata.
Inclou accesoris de connexió i marcatge sistema unex.
Totalment instal·lat, connexionat i en funcionament.

MCPEIX PONT 1-3
SERVEIS HOMES I
DONES

15,000 230,000ALTELL

MCPEIX PONT 2
SERVEIS HOMES I
DONES

20,000 50,000 120,000ALTELL

50,00

02.03.01.02.02 m CABLE 0,6/1 KV RZ1-K (AS), 3X2,5MM2,COL. CANAL/SAFATA

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·lo-
cat en tub o safata.
Inclou accesoris de connexió i marcatge sistema unex.
Totalment instal·lat, connexionat i en funcionament.

MCPEIX PONT 1-3
SERVEIS HOMES I
DONES

15,000 230,000ALTELL
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MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS
CODI RESUMUTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

MCPEIX PONT 2
SERVEIS HOMES I
DONES

20,000 50,000 120,000ALTELL

50,00

02.03.01.02.03 m CABLE 0,6/1 KV RZ1-K (AS), 3X4MM2,COL. CANAL/SAFATA

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·lo-
cat en tub o safata.
Inclou accesoris de connexió i marcatge sistema unex.
Totalment instal·lat, connexionat i en funcionament.

MCPEIX PONT 1-3
SERVEIS HOMES I
DONES

15,00 230,00ALTELL

MCPEIX PONT 2
SERVEIS HOMES I
DONES

20,00 50,00 120,00ALTELL

50,00
SUBAPARTAT 02.03.01.03 ENLLUMENAT

02.03.01.03.01 u LLUMINARIA EMERGENCIA HYDRA LD N3 + KETB HYDRA

SUMINISTRE I MUNTAGE HYDRA LD N3 + KETB
Projector autònom d'emergència + KETB HYDRA:
Cos rectangular amb arestes pronunciades que consta de una car-
cassa fabricada en policarbonat i difusor en idéntic material. cons-
ta de una làmpara LED que s'il·lumina si falla el subministre de
xarxa.
Caracteristiques:
- Format: Hydra + KETB
- Funcionament: No permanent LED
- Autonòmia. 1h
- Làmpara d'emergència: ILMLED
- Grau de Protecció: IP42 IK04
- Pilot testimoni de càrrega: LED
- Aïllament elèctric: Clase II
- Dispositiu de verificació: No
- Connexió Telecomandament: Si
- Tipus de Bateria: NiCd estanca alta temperatura
- Tensió alimentació: 220-230V 50/60 Hz
Inclou P.P. de línea elèctrica d'alimentació, realitzada amb conduc-
tor Cu aïllament lliure d'halògens, tub plàtic lliure d'halògens, i cai-
xa de derivació.
Totalment instal.lat, connexionat, provat i en funcionament.

MCPEIX PONT 1-3
SERVEIS HOMES I
DONES

4 28,000ALTELL

MCPEIX PONT 2
SERVEIS HOMES I
DONES

4 14,000ALTELL

MCPEIX SERVEI
ADAPTAT

1 13,000 11,000BAIXA

13,00
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AMIDAMENTS
MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS
CODI RESUMUTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

02.03.01.03.02 u LLUMINARIA EMERGENCIA HYDRA LD N6 + KETB HYDRA

SUMINISTRE I MUNTAGE HYDRA LD N6 + KETB
Projector autònom d'emergència + KETB HYDRA:
Cos rectangular amb arestes pronunciades que consta de una car-
cassa fabricada en policarbonat i difusor en idéntic material. cons-
ta de una làmpara LED que s'il·lumina si falla el subministre de
xarxa.
Caracteristiques:
- Format: Hydra + KETB
- Funcionament: No permanent LED
- Autonòmia. 1h
- Làmpara d'emergència: ILMLED
- Grau de Protecció: IP42 IK04
- Pilot testimoni de càrrega: LED
- Aïllament elèctric: Clase II
- Dispositiu de verificació: No
- Connexió Telecomandament: Si
- Tipus de Bateria: NiCd estanca alta temperatura
- Tensió alimentació: 220-230V 50/60 Hz
Inclou P.P. de línea elèctrica d'alimentació, realitzada amb conduc-
tor Cu aïllament lliure d'halògens, tub plàtic lliure d'halògens, i cai-
xa de derivació.
Totalment instal.lat, connexionat, provat i en funcionament.

0,00

02.03.01.03.03 u DOWNLIGHT ENCASTAT MODEL KONIC 2X26W DE LA MARCA LAMP O EQUIVALENT.

Downlight encastat rodó model KONIC CL.I TC-ET 2X26W de la
marca LAMP. Fabricat en injecció de policarbonat, amb reflector
metal·litzat i amb sistema de  subjecció tipus Torkit de fàcil ins-
tal·lació. Model per a llums TC-ET 2X26W. Equip electrònic incor-
porat. Classe d'aïllament I.
Inclou P.P. de línea elèctrica d'alimentació, realitzada amb conduc-
tor Cu aïllament lliure d'halògens, tub plàtic lliure d'halògens, i cai-
xa de derivació.
Totalment instal·lat, connexionat, provat i en funcionament.

MCPEIX SERVEI
ADAPTAT

1 1,000 11,000BAIXA

1,00

02.03.01.03.04 u LLUMINARIA DE SUPERFICIE 1X24W MODEL TUB DE LA MARCA LAMP O EQUIVALENT

Instal·lació de lluminaria per adossar o suspendre model TUB T5
1X24W de la marca LAMP. Perfil i difusor fabricats en extrusió de
policarbonat opal i tapes finals en injecció de policarbonat opal.
Model per a llum T5 1X24W i equip electrònic multi-potència incor-
porat. Amb un grau de protecció IP55, IK07. Classe d'aïllament II.
Inclou P.P. de línea elèctrica d'alimentació, realitzada amb conduc-
tor Cu aïllament lliure d'halògens, tub plàtic lliure d'halògens, i cai-
xa de derivació.
Totalment instal·lat, connexionat, provat i en funcionament.

MCPEIX PONT 1-3
SERVEIS HOMES I
DONES

3 26,000ALTELL

MCPEIX PONT 2
SERVEIS HOMES I
DONES

2 8,000 12,000ALTELL

8,00
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AMIDAMENTS
MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS
CODI RESUMUTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

02.03.01.03.05 u LLUMINARIA DE SUPERFICIE 1X54W MODEL TUB DE LA MARCA LAMP O EQUIVALENT

Instal·lació de lluminaria per adossar o suspendre model TUB T5
1X54W de la marca LAMP. Perfil i difusor fabricats en extrusió de
policarbonat opal i tapes finals en injecció de policarbonat opal.
Model per a llum T5 1X54W i equip electrònic multi-potència incor-
porat. Amb un grau de protecció IP55, IK07. Classe d'aïllament II.
Inclou P.P. de línea elèctrica d'alimentació, realitzada amb conduc-
tor Cu aïllament lliure d'halògens, tub plàtic lliure d'halògens, i cai-
xa de derivació.
Totalment instal·lat, connexionat, provat i en funcionament.

MCPEIX PONT 1-3
SERVEIS HOMES I
DONES

6 212,000ALTELL

MCPEIX PONT 2
SERVEIS HOMES I
DONES

8 20,000 18,000ALTELL

20,00

02.03.01.03.06 u INSTAL·LACIÓ DE INTERRUPTOR DE SUPERFICIE

Instal·lació de interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, Matix bticino (color gris metalitzat) o equivalent, per ins-
tal·lació de superficie amb tecla i placa.
Inclou P.P. de línea elèctrica d'alimentació, realitzada amb conduc-
tor Cu aïllament lliure d'halògens, tub plàtic lliure d'halògens, i cai-
xa de derivació.
Totalment instal·lat, connexionat i en funcionament.

MCPEIX PONT 1-3
SERVEIS HOMES I
DONES

1 22,000ALTELL

MCPEIX PONT 2
SERVEIS HOMES I
DONES

1 3,000 11,000ALTELL

3,00

02.03.01.03.07 u DETECTOR DE PRESENCIA 180º

Subministre i instal.lació de detector de presencia  per a l'encesa i
apagada dels circuits d'enllumenat dels aseos. Inclou petit material
d'instal·lació. Mod. Schneider CCT56P004 180º
Inclou P.P. de línea elèctrica d'alimentació, realitzada amb conduc-
tor Cu aïllament lliure d'halògens, tub plàtic lliure d'halògens, i cai-
xa de derivació.
Totalment instal·lada i en funcionament.     

MCPEIX PONT 1-3
SERVEIS HOMES I
DONES

3 26,00ALTELL

MCPEIX PONT 2
SERVEIS HOMES I
DONES

3 13,00ALTELL

MCPEIX SERVEI
ADAPTAT

1 10,00 11,00BAIXA

10,00
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AMIDAMENTS
MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS
CODI RESUMUTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

02.03.01.03.08 pa INSTAL.LACIÓ DE PUNT DE ENLLUMENAT

Instal·lació de punt de enllumenat (simple, commutat, commutat
de encreuament, o d'encesa desde quadre específic), inclòs: ca-
blejat amb conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV amb baixa emissivitat de fums en circuits de subministra-
ment normal i amb conductor de coure de designació UNE SZ1-K
(AS+) 0,6/1 kV no propagador de la flama i resistent al foc
UNE-EN 50200 en circuits d'emergència segons REBT, multipo-
lars en línies generals sobre safata i unipolars sota tub en deriva-
ció a sala i fins al punt de llum de seccions segons esquema unifi-
lar elèctric del projecte, inclòs p.p. de circuit per a inhibició de en-
cesa de emergències; canalitzacions realitzades amb safata de rei-
xeta i tub de dimensions segons nombre de cables a allotjar i en
compliment del REBT, flexible corrugat de PVC  en trams encas-
tats o en fals sostre, rígid de PVC de color gris en execució vista,
aïllants, no propagadors de la flama i lliures d'halògens, i rígid d'a-
cer en sales especifiques i en les derivacions a llumeneres suspe-
ses, segons descripció en memòria/plec de condicions; caixes de
derivació de les dimensions segons nombre de cables a allotjar i
en compliment del REBT, aïllants, no propagadors de la flama i lliu-
res d'halògens. Inclou ajudes de paleteria per a la execució de re-
gates, passos de murs i parets, col·locació de passamurs, sege-
llats de passos (amb material ignifug en cas de travessar sectors
d'incendi) i acabat final segons el material previst per l'arquitecte a
cada zona.
Inclou P.P. de línea elèctrica d'alimentació, realitzada amb conduc-
tor Cu aïllament lliure d'halògens, tub plàtic lliure d'halògens, i cai-
xa de derivació.
Tot totalment instal·lat connexionat i en funcionament.

MCPEIX PONT 1-3
SERVEIS HOMES I
DONES

14 228,000ALTELL

MCPEIX PONT 2
SERVEIS HOMES I
DONES

15 115,000ALTELL

MCPEIX SERVEI
ADAPTAT

1 44,000 11,000BAIXA

44,00
SUBAPARTAT 02.03.01.04 FORÇA
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AMIDAMENTS
MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS
CODI RESUMUTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

02.03.01.04.01 pa INSTAL.LACIÓ DE PUNT DE CONSUM DE FORÇA, CLIMATITZACIÓ I/O FONTANERIA

Instal.lació de punt de connexió a equips de força (eixugamans,
termos elèctrics, ventiladors extractors...) segons esquemes, in-
clou: cablejat amb conductor de coure de designació UNE RZ1-K
(AS) 0,6/1 kV amb baixa emissivitat de fums en circuits de submi-
nistrament normal i amb conductor de coure de designació UNE
SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV no propagador de la flama i resistent al foc
UNE-EN 50200 en circuits d'emergencia segons REBT, multipo-
lars en linies generals sobre safata i unipolars sota tub en deriva-
ció a sala i fins al punt de consum de seccions segons esquema
unifilar electric del projecte; canalitzacións realitzades amb safata
de reixeta i tub de dimensions segons nombre de cables a allotjar i
en compliment del REBT, flexible corrugat de PVC  en trams en-
castats o en fals sostre, rigid de PVC en execució vista, aïllants,
no propagadors de la flama i lliures d'halogens, i rigid d'acer en sa-
les especifiques segons descripció en memoria/plec de condi-
cions; caixas de derivació de les dimensions segons nombre de
cables a allotjar i en compliment del REBT, aïllants, no propaga-
dors de la flama i lliures d'halogens. Inclou ajudes de paleteria per
a la execució de regates, passos de murs i parets, col·locació de
passamurs, segellats de passos (amb material ignifug en cas de
travessar sectors d'incendi) i acabat final segons el material pre-
vist per l'arquitecte a cada zona.
Inclou P.P. de línea elèctrica d'alimentació, realitzada amb conduc-
tor Cu aïllament lliure d'halògens, tub plàtic lliure d'halògens, i cai-
xa de derivació.
Tot totalment instal.lat connexionat i en funcionament

MCPEIX PONT 1-3
SERVEIS HOMES I
DONES

4 28,000ALTELL

MCPEIX PONT 2
SERVEIS HOMES I
DONES

4 14,000ALTELL

MCPEIX SERVEI
ADAPTAT

3 15,000 13,000BAIXA

15,00
SUBAPARTAT 02.03.01.05 XARXA DE TERRES

02.03.01.05.01 m XARXA EQUIPOTENCIAL

Subministre i instal.lació de una xarxa equipotencial realitzada
amb conductor de coure de 4mm2, connectant a terra totes las ca-
nalitzacions metáliques existents i tots els elements conductors
que siguin accesibles segonsREBT. Inclou petit material d'instal·la-
ció. Totalment instal·lada i en funcionament. 

MCPEIX PONT 1-3
SERVEIS HOMES I
DONES

30 260,000ALTELL

MCPEIX PONT 2
SERVEIS HOMES I
DONES

30 130,000ALTELL

MCPEIX SERVEI
ADAPTAT

20 110,000 120,000BAIXA

110,00

 Pàgina 99C:\Users\David Badenas\ownCloud\Mercabarna 07A-15\MCFIH\PC Serveis públics\Pressupost\0.03.03.2 PRESSUPOST.PrestoObra



AMIDAMENTS
MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS
CODI RESUMUTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

SUBCAPITOL02.04 CONTROL DE QUALITAT
02.04.01 pa CONTROL DE QUALITAT

Desenvolupament del Pla de Qualitat de l'Obra, en compliment de
la normativa vigent i seguint les indicacionsi especificacions de
qualitat integrades al Projecte Constructiu. Incloent les fases de:
Control de Recepció de Materials, Control d'Execució de l'Obra i
Control de l'Obra Acabada. Inclou el control documental de l'obra i
les proves i assajos necessaris i acordats amb la D.F. Criteri d'ami-
dament: proporcional al progrès de l'obra.

1,00
SUBCAPITOL02.05 SEGURETAT I SALUT

02.05.01 pa SEGURETAT I SALUT

Desenvolupament del Pla de Seguritat i Salut de l'Obra, en compli-
ment de la normativa vigent i seguint les indicacions de l'Estudi de
Seguretat i Salut integrat en el Projecte Constructiu i del Coordina-
dor de Seguretat i Salud en fase d'obra. Inclou el control documen-
tal de la seguretat i salut de l'obra, així com la implantació i mante-
niment de totes les mesures i mitjans de seguretat tant col·lectius
com individuals, amb atenció especial a l'activitat de l'edifici. Criteri
d'amidament: proporcional al progrès de l'obra.

1,00
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AMIDAMENTS
MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS
CODI RESUMUTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL03 RESTAURANTS

SUBCAPITOL03.01 OBRA CIVIL
03.01.01 SUBSTITUCIÓ DE DESGUASSOS EXISTENTS

Substitució de desguassos existents i en funcionament en els bars
i restaurants situats als altells del MCFiH al costat dels serveis hi-
giènics per problemes de fuites. Desguassos de diàmetres com-
presos entre els 30 mm i els 110 mm. Consistent en:
- Localització de tots els desguassos que actualment existeixen en-
castats a les lloses i paviments, per a la seva substitució.
- Desconnexió de l'equip o aparell actualment connectat.
- Desplazaments necessaris dels equips afectats.
- La realització d'un trepant des de dalt per confirmar la situació
exacta.
- Execució del trepant des de sota de la llosa,  amb la broca de co-
rona de diamant del diàmetre corresponent al tub a substituir. (Ai-
xò perque normalment els equips es troben sota la barra i no sem-
pre es possible fer el trempant de dalt a baix)
- Col·locació del nou tub de desguàs.
- Recol·locació dels equips i connexió dels seus desguassos.
- Segellat de forats i reparació de revestiments afectats pel trepant
- Connexió als claveguerons penjats de la llosa (no inclossos en
aquesta unitat)
Inclou els petits treballs d'obra necessaris per realitzar els ajustos
o petites reparacions, localitzades i puntuals.
Criteri d'amidament: Unitat de trepant realitzat.

Restaurants 6 7,00 42,0042,00

42,00

03.01.02 m CLAVEGUERÓ PVC-U DN 110 MM PENJAT

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplica-
ció B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, penjat al
sostre.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a re-
talls i la repercussió de les peces especials a col·locar.

Restaurants 6 15,00 90,0090,00

90,00

03.01.03 m CLAVEGUERÓ PVC-U DN 125 MM PENJAT

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplica-
ció B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, penjat al
sostre.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a re-
talls i la repercussió de les peces especials a col·locar.

Restaurants 6 10,00 60,0060,00

60,00

03.01.04 u REPARACIÓ JUNT DE BAIXANT

Reparació de junts de baixants de fibrociment amb nou rejuntat i
segellat amb massilla asfàltica d'aplicació en calent.
Criteri d'amidament: Unitat de junt realment reparat amidat segons
les especificacions de la DT.

Restaurants 6 7,00 42,0042,00

42,00
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MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS
CODI RESUMUTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

SUBCAPITOL03.02 SEGURETAT I SALUT
03.02.01 PA SEGURETAT I SALUT

Desenvolupament del Pla de Qualitat de l'Obra, en compliment de
la normativa vigent i seguint les indicacionsi especificacions de
qualitat integrades al Projecte Constructiu. Incloent les fases de:
Control de Recepció de Materials, Control d'Execució de l'Obra i
Control de l'Obra Acabada. Inclou el control documental de l'obra i
les proves i assajos necessaris i acordats amb la D.F. Criteri d'ami-
dament: proporcional al progrès de l'obra.

1,00
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PRESSUPOST
MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL01 MERCAT DE LA FRUITA

SUBCAPITOL01.01 OBRA CIVIL
APARTAT 01.01.01 DESMUNTATGES I ENDERROCS

01.01.01.01 m2 SECTORITZACIÓ DE LA ZONA DE TREBALL

Sectorització de la zona de treball mitjançant:
Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla nor-
mal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total
de l'envà de 100 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplà-
ria i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm
de gruix en cada cara, fixades mecànicament.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord
amb els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configu-
ren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats
de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.

172,80 28,04 4.845,31

01.01.01.02 u PORTA D'ACER GALVANITZAT D'UNA FULLA

Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit
d'obra de 215x90 cm, amb reixeta de ventilació, pany i clau, col·lo-
cada.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT.

6,00 121,10 726,60

01.01.01.03 m2 ENDERROC D'ENVÀ

Enderroc d'envà de ceràmica de fins a 15 cm de gruix, incloent els
revestiments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa so-
bre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.

399,60 10,90 4.355,64

01.01.01.04 m2 OPERTURA DE PORTA EN ENVÀ EXISTENT

Obertura de porta en envà existent amb maó ceràmic de 10 cm
com a màxim, amb mitjans manual, càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.

30,40 20,37 619,25

01.01.01.05 m2 ARRANCADA D'ENRAJOLAT

Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord
amb les indicacions de la DT.

553,20 8,97 4.962,20

01.01.01.06 m2 RASPAT DE PINTURA

Raspat de pintura vella en volta, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord
amb les indicacions de la DT.
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MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

0,00 4,49 0,00

01.01.01.07 m2 ENDERROC DE CEL RAS I INSTAL·LACIONS EXISTENTS

Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mit-
jans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord
amb les indicacions de la DT.

246,43 12,67 3.122,27

01.01.01.08 m2 ARRENCADA DE PAVIMENT DE TERRATZO

Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrre-
ga manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.

253,56 7,80 1.977,77

01.01.01.09 m2 ARRENCADA DE PAVIMENT CERÀMIC

Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.

210,48 5,85 1.231,31

01.01.01.10 m ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ

Arrencada de revestiment d'esglaó, amb mitjans manuals i càrre-
ga manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons
les especificacions de la DT.

55,80 5,85 326,43

01.01.01.11 m2 ARRENCADA DE RECRESCUT DEL PAVIMENT

Arrencada de recrescut del paviment de qualsevol tipus, de fins a
20 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa so-
bre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.

85,87 17,93 1.539,65

01.01.01.12 u ARRENCADA DE FULL I BASTIMENT DE PORTA

Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans ma-
nuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmun-
tat, considerant 1 unitat per cada fulla, segons les especificacions
de la DT.

92,00 3,90 358,80

01.01.01.13 u ARRENCADA DE FULL I BASTIMENT DE FINESTRA

Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmun-
tat, independentment del tipus de accionament (batent, corredissa,
basculant...),  considerant 1 unitat per cada fulla, segons les espe-
cificacions de la DT.

12,00 5,85 70,20
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MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

01.01.01.14 m2 ARRENCADA DE REIXA METÀL·LICA

Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega ma-
nual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 realment executat, amidat segons les es-
pecificacions de la DT.

67,20 6,48 435,46

01.01.01.15 m ARRENCADA DE DESGUASSOS

Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
riteri d'amidament: m de llargària realment enderrocat, amidat per
l'eix de l'element, segons les especificacions de la DT.

130,00 2,73 354,90

01.01.01.16 u ARRENCADA D'INODOR

Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguas-
sos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mit-
jans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs
l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les
especificacions de la DT.

54,00 13,78 744,12

01.01.01.17 u ARRENCADA DE LAVABO

Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconne-
xió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càr-
rega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs
l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les
especificacions de la DT.

61,00 15,22 928,42

01.01.01.18 u ARRENCADA D'ABOCADOR

Arrencada d'abocador de porcellana de la neteja, suport, aixetes,
sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacua-
ció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs
l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les
especificacions de la DT.

14,00 13,78 192,92

01.01.01.19 u ARRENCADA D'URINARI

Arrencada d'urinari, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconne-
xió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càr-
rega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs
l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les
especificacions de la DT.

34,00 11,32 384,88
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01.01.01.20 u ARRENCADA D'INSTAL·LACIÓ FONTANERIA

Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accesso-
ris i aixetes per a cada unitat de fins 100 m2 de superfície servida
per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre ca-
mió o contenidor. Inclou anul·lació d'instalació amb subministra-
ment i muntatge d'elements necesaris.
Criteri d'amidament: Unitat d'instal·lació sencera realment desmun-
tada de cada nucli de serveis format per masculi i femeni de cada
pavelló o pont, amidat segons les especificacions de la DT.

7,00 220,56 1.543,92

01.01.01.21 u ARRENCADA D'INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

Arrencada d'instal·lació eléctrica i d'enllumentat, amb tubs, cable-
jats, llums, mecanismes, quadres, accessoris i qualsevol altre ele-
ment de la instal·lació, considerat per a cada unitat de fins 100 m2
de superfície, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor. Inclou anul·lació d'instalació amb subministrament i
muntatge d'elements necesaris.
Criteri d'amidament: Unitat d'instal·lació sencera realment desmun-
tada de cada nucli de serveis format per masculi i femeni de cada
pavelló o pont, amidat segons les especificacions de la DT.

7,00 110,29 772,03

01.01.01.22 u DESMUNTATGE DE PETIT EQUIPAMENT

Desmuntatge d'element de petit equipament a una alçària de 5 m,
com a màxim, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la
seva reutilització o càrrega sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs
l'enderroc dels suports si es el cas, amidat segons les especifica-
cions de la DT.

85,00 8,97 762,45

01.01.01.23 u GESTIÓ I TRANSPORT DE RESIDUS

Gestió i transport de residus generats durant tota l'obra a gestor
de residus autoritzat, generats tant als treballs de demolicions i
desmuntatges, com a les excavacions de terres i a la propia cons-
trucció. Aquesta activitat inclou:
- Trossejament i apilada de la runa
- Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició
en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans ma-
nuals.
- Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de resi-
dus, amb camió o contenidor. Temps d'espera per a la càrrega i
descàrrega. Es considera inclou un increment per esponjament.
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de
gestió on se li aplicarà el tractament de valorització, selecció i em-
magatzematge o eliminació.
- Taxes e impostos corresponents.
- Justificació documental de la traçabilitat del procés. 
Criteri d'amidament: Unitat d'actuació sencera realment realitzada
per cada nucli de serveis format per masculi i femeni de cada pa-
velló o pont. S'inclou per cada nucli un servei per a minusvàlids a
planta baixa corresponents a cada pavelló o pont. Amidat segons
les especificacions de la DT.

7,00 531,58 3.721,06

TOTAL APARTAT 01.01.01 DESMUNTATGES I ...................... 33.975,59
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APARTAT 01.01.02 TANCAMENTS I DIVISORIES
01.01.02.01 m2 PARET DIVISÒRIA DE GRUIX 11,5 CM, DE TOTXANA

 Paret divisòria recolzada de gruix 11,5 cm, de totxana, LD, catego-
ria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 240x115x100 mm, per a
revestir, col·locat amb morter 1:6, amb ciment CEM II i additiu in-
clusor aire/plastificant.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord
amb els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'a-
midament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas
de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests para-
ments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configu-
ren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats
de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'o-
bertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, mate-
rials diferents dels que normalment conformen la unitat.

123,84 36,21 4.484,25

01.01.02.02 m2 PARET TANCAMENT DE GRUIX 14 CM, DE TOTXANA

Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, ca-
tegoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm,
per a revestir, col·locat amb morter 1:6, amb ciment CEM II i addi-
tiu inclusor aire/plastificant.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord
amb els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'a-
midament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas
de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests para-
ments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configu-
ren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats
de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'o-
bertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, mate-
rials diferents dels que normalment conformen la unitat.

147,00 54,31 7.983,57

01.01.02.03 u RECONSTRUCCIÓ I REPARACIÓ D'ENVÀ PER ENDERROCS

Reconstrucció i/o reparació d'envà ceràmic per tancament de por-
ta o afectació d'enderrocs, amb substitució puntual de peças dete-
riorada, amb morter de ciment, inclou càrrega manual de runa so-
bre camió o contenidor i transport a dipòsit controlat.
Criteri d'amidament: Unitat de reparació fins a 1 m2, realitzada se-
gons les especificacions de la DT.

31,20 47,07 1.468,58
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01.01.02.04 m FORMACIÓ DE GRAÓ

Formació de graó amb totxana de 10 cm o amb maò foradat sen-
zill de 4 cm, per a revestir, col·locat amb morter 1:6, amb ciment
CEM II i additiu inclusor aire/plastificant.
Criteri d'amidament: m de logitud amidada segons les especifica-
cions de la DT.

17,40 54,31 944,99

TOTAL APARTAT 01.01.02 TANCAMENTS I DIVISORIES...... 14.881,39
APARTAT 01.01.03 AJUDES DEL RAM DE PALETA

01.01.03.01 u AJUDES PER INSTAL·LACIONS

Ajudes per instal·lacions d'electricitat, lampistería i ventilació, con-
sistents en: formació de regates, obertures per a passos, segellats
i els encastats dels elements necessaris, inclouen les següents ac-
tivitats: 
- Obertura de regata en paret de maó, amb mitjans manuals i tapa-
da amb morter de ciment 1:4.
- Formació d'encast per a petits elements a paret de maó, amb mit-
jans manuals, i collat amb morter de ciment 1:4.
- Collat d'ancoratge metàl·lic, col·locat amb morter de ciment 1:4.
- Tapat de regata existent i remat d'encast, ancoratge o passos
d'instalacions amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6, quan sigui
necessari.
- Forat en fals sostre, tancament o divisoria, de qualsevol tipus,
material i gruix, de diàmetre fins a 30 cm realitzat amb màquina ta-
ladradora amb broca de diamant.
- Cala en sostre per a pas d'instal·lacions, amb barrina de perfora-
ció d'aire.
- Trepant sobre estructura de formigó de 10 mm de diàmetre com
a mínim, amb màquina de perforació amb picola buida de corona
de widia, en vertical, horitzontal o inclinat.
- Obertura de forat de fins a 40x40 cm per a pas d'instal·lacions en
fals sostre, tancament o divisoria, de qualsevol tipus, material i
gruix, amb mitjans manuals.
- Realització de segellats en els passos d'instal·lacions segons les
condicions de l'element construcctivo travessat, fins i tot els de ti-
pus ignífug en cas necessari.
Totes les activitas inclouen: Replanteig previ, comprobació previa
dels elements a a travessar i la seva afectació (instal·lacions, es-
tructura ...) i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'actuació sencera realment realitzada
per cada nucli de serveis format per masculi i femeni de cada pa-
velló o pont. S'inclou per cada nucli un servei per a minusvàlids a
la planta baixa corresponents de pavelló o pont. Amidat segons
les especificacions de la DT.

7,00 277,57 1.942,99

01.01.03.02 m TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ

Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim,
amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zo-
na a demolir.
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada
segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada
expressament per la DF.

60,00 10,26 615,60
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01.01.03.03 m3 FORMACIÓ DE RASA EN SOLERA DE FORMIGÓ

Enderroc de solera de formigó en armat, de fins a 25 cm de gruix,
previament tallat, per formació de rasa de instal·lacions, amb com-
pressor i càrrega manual runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especifica-
cions de la DT.

3,60 329,75 1.187,10

01.01.03.04 m3 EXCAVACIÓ DE RASA EN TERRENY DE TRÀNSIT

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària,
en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb compressor o a
mà, i amb les terres deixades a la vora.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especifica-
cions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transver-
sals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils
teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades
per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'au-
torització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els tre-
balls que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execu-
ció de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres,
la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre
que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excava-
cions, entibacions i voladures.

14,40 90,49 1.303,06

01.01.03.05 m3 CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ

Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres per a reutilitzar
en obra o a camió o a contenidor, amb dúmper o a mà.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la parti-
da d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coe-
ficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteni-
ment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum te-
òric excavat, amb els criteris següents: Excavacions en terreny
fluix: 15%; Excavacions en terreny compacte: 20%; Excavacions
en terreny de trànsit: 25%; Excavacions en roca: 25%

14,40 45,43 654,19

01.01.03.06 m3 TERRAPLENAT I PICONATGE EN RASES I POUS

Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especifica-
cions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material
en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de resi-
dus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de
terres.

14,40 43,94 632,74
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01.01.03.07 m2 RECONSTRUCCIÓ DE SOLERA EN RASA

Reconstrucció de solera de formigó per obertura de rasa, amb fa-
bricació o subministre de HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 25 cm, transport i
abocat manuals. Acabat superficial amb enduridor, fratassat ma-
nual, acabat fi. 
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, segons
les especificacions de la DT.

18,00 124,92 2.248,56

01.01.03.08 u NETEJA I DESEMBUSSADA CLAVEGUERES I POUS

Neteja i desembussada clavegueres, pous i fosses sèptiques de
clavegueram amb introducció manual de mànega amb aigua a
pressió, amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de com-
pressor situat en camió cisterna.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada se-
gons les especificacions de la DT.

7,00 290,16 2.031,12
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01.01.03.09 u REPARACIÓ ESTRUCTURAL AMB MORTER R4

Reparació puntual de l'estructura de formigó, en una amplada mà-
xima de 30x30 cm i una profunditat de tot el gruix de l'element re-
parat.
Identificació de les zones amb defectes colpejant tota la superficie
amb martell manual . 
En primer lloc es delimitaran les zones a reparar, mitjançant un tall
amb radial de 5 mm de profunditat.
Eliminació del formigó danyat en tota la seva profunditat, amb mit-
jans mecànics o manuals.  Arribant sempre fins l’armat oxidat que
ha originat el defecte. Traient-li el formigó, fins i tot pel darrera, per
poder realitzar una reparació amb garanties.
Neteja de l’acer amb escatat dels restes de òxid o corrosió, amb
eines mecàniques petites.
Acabant la neteja, tant el formigó com l’acer han de restar amb co-
hesió, nets de materials que impedeixin l’adherència dels produc-
tes de reparació: grasses, pintures, pols, òxids, etc..., amb rugosi-
tat i el porus del formigó obert. 
Aplicació d’imprimació passivant de l’armadura i promotora de l’ad-
herència del morter, en tota la superfície a tractar amb un consum
aproximat de 2 kg/m2.
Reconstrucció del volum perdut de formigó amb morter de repara-
ció, amb inhibidors de la corrosió, estructural tipus R4, reforçat
amb fibres, de baixa retracció i amb prestacions tixotròpiques i sul-
forresistents. S’aplicarà directament sobre el pont d’unió, fresc so-
bre fresc, pressionant-ho contra el suport, en capes de 5 a 50 mm
de gruix. En cas d’aplicar varies capes es respectaran les instruc-
cions especifiques del fabricant. Acabat fratassat. A la façana cu-
rat durant 24 hores.
Morter tipus MasterEmaco S 544 RS o similar, també com a impri-
mació, diluït.
Tant el fabricant, com els productes disposaran de segell de ga-
rantia. I en la seva preparació, aplicació i curat es seguiran  les es-
pecificacions del fabricant.
Càrrega i transport a abocador autoritzat dels materials sobrants.
Neteja final de la unitat acabada i de l'area de treball.
Inclou part proporcional de mitjants auxiliars de elevació, trans-
port, etc..., bastides, petites i grans eines, mecàniques i manuals,
ma d'obra especialitzada, tots els materials principals i auxiliars ne-
cessaris, i tot lo necessari per completar l'activitat, inclouent els
costos indirectes.
Criteri d'amidament: Unitat realment reparada, considerant una
amplada màxima  de 30x 30  cm i la profunditat del element. 

21,00 64,64 1.357,44

TOTAL APARTAT 01.01.03 AJUDES DEL RAM DE PALETA . 11.972,80
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APARTAT 01.01.04 PAVIMENTS
01.01.04.01 m2 IMPERMEABILITZACIÓ AMB MORTER IMPERMEABILITZANT

Impermeabilització de parament horitzontal amb morter impermea-
bilitzant de 2 mm de gruix, tipus membrana elàstica i flexible, mo-
nocomponent, de base ciment, tipus MasterSeal 6100 FX o equiva-
lent. Aplicat sobre capa de morter de regularització, segons les
prescripcions del fabricant.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, mesu-
rada d'acord amb les especificacions de la DT.
No s'inclou dins de la unitat d'obra l'abonament dels treballs de
preparació de la superfície.

246,43 26,92 6.633,90

01.01.04.02 m2 PAVIMENT INTERIOR DE GRES PORCELLÀNIC ANTILLISCANT

Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense es-
maltar antilliscant, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica
deformable tipus MasterTile FLX 428 blanc o equivalent i rejuntat
amb beurada deformable tipus Master Tile FLX 500 o equivalent .
Clasificació del paviment 2 antilliscant segons DB SUA 1. Tipus
porcel·lanic Sistem E Grigio medio 30x60 cm  o equivalent. 
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

272,35 34,14 9.298,03

01.01.04.03 m2 PAVIMENT INTERIOR DE GRES PORCELLÀNIC ANTILLISCANT EN PENDENT

Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense es-
maltar antilliscant, en formació de pendent, col·locades amb adhe-
siu per a rajola ceràmica deformable tipus MasterTile FLX 428
blanc o equivalent i rejuntat amb beurada deformable tipus Master
Tile FLX 500 o equivalent . Clasificació del paviment 3 antilliscant
segons DB SUA 1. Tipus porcel·lanic Sistem E Grigio medio
30x60 cm o equivalent. Criteri d'amidament: m2 de superfície ami-
dada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la su-
perfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris se-
güents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

8,40 35,08 294,67

01.01.04.04 m SÒCOL DE RAJOLA CERÀMICA TIPUS MITJA CANYA

Peça especial de gres porcellànic premsat polit, de forma de mitja
canya, per a motllura al racó paviment/enrajolat, de 30 cm de llar-
gària i d'alçària entre 5 i 10 cm,  de la mateixa marca  tipus, color i
disseny que el paviment, col·locades amb adhesiu per a rajola ce-
ràmica deformable tipus MasterTile FLX 428 blanc o equivalent i
rejuntat amb beurada deformable tipus Master Tile FLX 500 o equi-
valent.

402,60 19,52 7.858,75
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01.01.04.05 m SÒCOL DE RAJOLA CERÀMICA TIPUS RECTE

Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni po-
lir, de 5 a 10 cm d'alçària,  de la mateixa marca  tipus, color i dis-
seny que el paviment, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica
deformable tipus MasterTile FLX 428 blanc o equivalent i rejuntat
amb beurada deformable tipus Master Tile FLX 500 o equivalent.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especifica-
cions del projecte, amb deducció de la llargària corresponent a
obertures d'acord amb els criteris següents:
Obertures d'amplària <= 1 m: Es dedueix el 50%
Obertures d'amplària > 1 m: Es dedueix el 100%

0,00 11,31 0,00

01.01.04.06 m ESGLAÓ DE GRES PORCELLÀNIC

Esglaó de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar anti-
lliscant, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica deforma-
ble tipus MasterTile FLX 428 blanc o equivalent i rejuntat amb beu-
rada deformable tipus Master Tile FLX 500 o equivalent . Clasifica-
ció del paviment 3 antilliscant segons DB SUA 1. Tipus porcel·la-
nic Sistem E Grigio medio 30x60 cm  o equivalent. 
Criteri d'amidament: m d'esglaó amidat segons les especificacions
de la DT.

15,00 35,08 526,20

01.01.04.07 m2 RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS

Recrescuda de regularització i nivelació del suport dels paviments,
de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4, aplicada sobre llosa
existent. Inclou: malla de fibra de vidre, aditiu tipus latex per con-
trol de la fisuració, curat durant 48 hores.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

317,73 9,93 3.155,06

01.01.04.08 m TAPAJUNTS DE PAVIMENT 50 MM DE NEOPRÉ I ALUMINI

Tapajunts de paviment, per a junt de 50 mm d'amplària mitjana,
amb perfil de neoprè i suport d'alumini, col·locant amb fixacions
mecàniques.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especifica-
cions de la DT.

6,00 252,52 1.515,12

01.01.04.09 m TAPAJUNTS DE PAVIMENT D'ALUMINI

Tapajunts de paviment, de 50 mm d'amplària, amb perfil de d'alu-
mini, col·locant amb fixacions mecàniques, per canvi de paviment.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especifica-
cions de la DT

0,00 18,32 0,00

TOTAL APARTAT 01.01.04 PAVIMENTS ................................. 29.281,73

 Pàgina 11C:\Users\David Badenas\ownCloud\Mercabarna 07A-15\MCFIH\PC Serveis públics\Pressupost\0.03.03.2 PRESSUPOST.PrestoObra



PRESSUPOST
MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

APARTAT 01.01.05 REVESTIMENTS VERTICALS I FALS SOSTRES
01.01.05.01 m2 ARREBOSSAT REGLEJAT REMOLINAT

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'al-
çària, com a màxim, amb morter ús corrent (GP) de designació
CSIII W0, segons la norma UNE-EN 998-1, deixat de regle.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord
amb els criteris següents:
En paraments verticals:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'a-
midament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llin-
des, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també
aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren
les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

962,64 20,67 19.897,77

01.01.05.02 m2 ARREBOSSAT REGLEJAT REMOLINAT I LLISCAT

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'al-
çària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat
amb guix C6.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord
amb els criteris següents:
En paraments verticals:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'a-
midament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llin-
des, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també
aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren
les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

147,00 30,09 4.423,23

01.01.05.03 m PROTECCIÓ D'ARESTA AMB CANTONERA

Protecció d'aresta amb cantonera d'acer galvanitzat amb cantell
rom de 4 mm, per a un gruix de revestiment de 15 mm.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especifica-
cions de la DT.

42,00 4,59 192,78
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01.01.05.04 m2 ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL ESMALTAT MAT

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb ra-
jola de ceràmica esmaltada mat, rajola tipus Minimal blanca o de
colors, segons elecció D.F. de 25x38 cm de Marazzi o equivalent,
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 T (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.
En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície cor-
responent a obertures d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'a-
midament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes,
etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també
aquests paraments.

962,64 22,76 21.909,69

01.01.05.05 m CANTONADA ENRAJOLAT D'ALUMINI

Cantonera d'alumini anodizat d'alta qualitat acabat pulit, de 10 x10
mm d'alçària, i amb forma de recta amb cantell rom, col·locada
amb morter adhesiu.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especifica-
cions de la DT.

57,60 5,99 345,02

01.01.05.06 m2 MIRALL DE LLUNA INCOLORA DE 5 MM

Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànica-
ment sobre el parament. Cantells pulits.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els
criteris següents:
Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimen-
sió no ho sigui.

32,02 44,26 1.417,21

01.01.05.07 m2 CEL RAS PANEL FRIGORIFIC LLIS DE 80 MM

Cel ras transitable no registrable de panel tipus frigorífic, metal·lic
d'acer prelacat exteriors de 0,7 mm de gruix de xapa, amb nucli
d'aillament tipus PIR de 80 mm de gruix, amb superfície llisa inte-
rior i color blanc estàndard, amb cantell en encaix, recolzat sobre
envàs ceràmic, a una alçada de 2,40 m.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord
amb els criteris següents:
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.

246,43 61,30 15.106,16
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01.01.05.08 u REGISTRE D'ACCÉS A FALS SOSTRE

Subministrament i col·locació de trapa en fals sostre transitable de
80x80 cm, realitzat en el mateix material que el panell del sostre,
amb marc i junta de segellat, frontisses, tirador i pany amb clau.
Les ferramentes seran en acer inoxidable.

8,00 408,50 3.268,00

01.01.05.09 m MITJA CANYA PVC AMB REMAT FLEXIBLE

Subministrament i col·locació de junt de rematada del panell del
sostre amb els paraments verticals, tipus perfil sanitari. Compost
per una base de fixació d'alumini i embecedor continu de PVC de
6 cm d'ample amb rematada flexibles (superior i inferior). Total-
ment col·locat, fins i tot formació de cantonades.
Criteri d'amidament: Metro lineal realment executat.

312,10 9,24 2.883,80

01.01.05.10 m2 CEL RAS REGISTRABLE ACABAT VINILIC

Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic,
600x 600 mm i 9,5 mm de gruix , sistema desmuntable amb es-
tructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb for-
ma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats
al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , amb perfils
secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm , per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord
amb els criteris següents:
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.

39,60 22,46 889,42

01.01.05.11 m2 PREPARACIÓ DE VOLTES METÀL·LIQUES

Preparació de voltes de xapa grecada metàl·lica prèvia a la pintu-
ra, posterior al raspat de la pintura existent (ambdues activitats no
incloses en aquest concepte) consisteixen: Reforç, reparació, mas-
sillat, ajustat, fixació i altres treballs de serralleria a justificar.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.

0,00 5,14 0,00

01.01.05.12 m2 PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER

Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau
de durabilitat M, per a classe d'exposició C2, segons UNE-EN ISO
12944, format per 2 capes, capa d'imprimació de 80 µm i capa d'a-
cabat de 40 µm, amb un gruix total de protecció de 120 µm, apli-
cat de forma manual.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les
especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
Obertures <=1 m2: No es dedueixen
Obertures >1 m2 i <= 2 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures >2 m2: Es dedueix el 100%

0,00 11,01 0,00

 Pàgina 14C:\Users\David Badenas\ownCloud\Mercabarna 07A-15\MCFIH\PC Serveis públics\Pressupost\0.03.03.2 PRESSUPOST.PrestoObra



PRESSUPOST
MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

01.01.05.13 m2 PINTAT DE PARAMENT ARREBOSSAT

Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les es-
pecificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord
amb els criteris següents:
Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de
l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el
cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'-
ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertu-
ra, com ara bastiments que s'hagin embrutat.

147,00 4,95 727,65

01.01.05.14 m2 EXTRADOSSAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura auto-
portant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,
amb un gruix total de l'extradossat de 51 mm, muntants cada 600
mm de 36 mm d'amplaria i canals de 36 mm d'amplaria, amb 1
placa tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord
amb els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configu-
ren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats
de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.

0,00 27,24 0,00

01.01.05.15 m2 REVESTIMENT LÀMINA VINÍNILICA ADHESIVA

Subministrament i col·locació de revestiment de parament vertical
amb làmina vinílica autoadhesiva opaca color gris metal·litzat, so-
bre qualsevol tipus de suport (vidirio i guix laminat). Inclou prepara-
ció del suport.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.

0,00 80,15 0,00

01.01.05.16 m2 REVESTIMENT XAPA GALVANITZADA

Revestiment inferior d'escales existents amb xapa d'acer galvanit-
zat de 2 mm de gruix, amb entramat d'estructura de suport de per-
fils conformats en fred d'acer galvanitzat. Inclós ancoratges a ele-
ments d'obra de fàbrica. 
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.

11,76 35,38 416,07
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01.01.05.17 m PROTECCIÓ DE MUR AMB TUB REDÓ

Subministrament i col·locació de protecció de mur amb tub rodó
d'acer galvanitzat de 5 cm de diàmetre i 1 mm de gruix, col·locat a
30 cm d'alçada amb suports del mateix material cada 1,5 m aproxi-
madament. Inclou ancoratges químics al paviment de formigó.
Criteri d'amidament: m realment executat amidat segons les espe-
cificacions de la DT.

32,70 17,17 561,46

TOTAL APARTAT 01.01.05 REVESTIMENTS VERTICALS I ... 72.038,26
APARTAT 01.01.06 TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES

01.01.06.01 u MAMPARA DIVISÒRIA DE HPL 13 MM FINS  80 CM

Mampara divisòria entre cabines sanitàries de fins 80 cm de llargà-
ria i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de
13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils
de fixació i peus regulables d'acer inoxidable.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'o-
bra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF. 

6,00 173,70 1.042,20

01.01.06.02 u MAMPARA DIVISÒRIA DE HPL 13 MM DE 140 CM

Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 140 cm de llargària
i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13
mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de
fixació i peus regulables d'acer inoxidable.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'o-
bra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.

36,00 287,24 10.340,64

01.01.06.03 u MAMPARA DIVISÒRIA DE HPL 13 MM DE 160 CM

Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 160 cm de llargària
i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13
mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de
fixació i peus regulables d'acer inoxidable.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'o-
bra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.

0,00 326,22 0,00

01.01.06.04 u MÒDUL FRONTAL MAMPARA HPL 13 MM FINS 90 CM

Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i
lateral fix, de fins 90 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tau-
ler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de
color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, compos-
ta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus
regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'o-
bra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF. 

0,00 283,08 0,00
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01.01.06.05 u MÒDUL FRONTAL MAMPARA HPL 13 MM 100 CM

Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i
lateral fix, de 100 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler
de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de co-
lor a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta
de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus re-
gulables i perfil superior de suport amb elements de fixació.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'o-
bra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.

36,00 307,55 11.071,80

01.01.06.06 u PORTA DE FUSTA REVESTIMENT HPL DE 70 CM

Porta d'una fulla batent de fusta per a interior, de 35 mm de gruix,
amb una llum de pas de 70 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, amb
fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapa-
junts de MDF xapat, amb revestiment de HPL de 5mm, composta
de 3 frontisses, pany de cop i clau mestra, amb joc de manetes
amb placa grand. Tots els ferratges son d'acer inoxidable (AISI
316 L) marca Ocariz o equivalent. Inclou subministre i col·locació
de bastiment i tapajuntes per els dos costats dels mateixos mate-
rials i revestiments. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons
les especificacions de la DT.

14,00 216,92 3.036,88

01.01.06.07 u PORTA DE FUSTA REVESTIMENT HPL DE 80 CM

Porta d'una fulla batent de fusta per a interior, de 35 mm de gruix,
amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, amb
fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapa-
junts de MDF xapat, amb revestiment de HPL de 5mm, composta
de 3 frontisses, pany de cop i clau mestra, amb joc de manetes
amb placa grand. Tots els ferratges son d'acer inoxidable (AISI
316 L) marca Ocariz o equivalent. Inclou subministre i col·locació
de bastiment i tapajuntes per els dos costats dels mateixos mate-
rials i revestiments. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons
les especificacions de la DT.

21,00 249,45 5.238,45

01.01.06.08 u FINESTRA D'ALUMINI ANODIZAT BASCULANT DE 90X50CM

Finestra d'alumini anoditzat natural pulit, col·locada sobre basti-
ment de base, amb una fulla basculant, per a un buit d'obra aproxi-
mat de 90 cm d'amplada x 50 cm d'alçada, elaborada amb perfils
de preu i acabat pulit superior, classificació mínima 4 de permeabi-
litat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'es-
tanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana.
Inclou sellegat necessari. Inclou maneta d'accionament.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT.

12,00 222,92 2.675,04
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01.01.06.09 u FINESTRA D'ALUMINI ANODIZAT BASCULANT DE 100X50CM

Finestra d'alumini anoditzat natural pulit, col·locada sobre basti-
ment de base, amb una fulla basculant, per a un buit d'obra aproxi-
mat de 100 cm d'amplada x 50 cm d'alçada, elaborada amb perfils
de preu i acabat pulit superior, classificació mínima 4 de permeabi-
litat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'es-
tanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana.
Inclou sellegat necessari. Inclou maneta d'accionament.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT.

6,00 245,22 1.471,32

01.01.06.10 u FINESTRA D'ALUMINI ANODIZAT CORREDISSA 200X100CM

Finestra d'alumini anoditzat natural pulit, col·locada sobre basti-
ment de base, amb dues fulles corredises, per a un buit d'obra
aproximat de 200 cm d'amplada x 100 cm d'alçada, elaborada
amb perfils de preu i acabat pulit superior, classificació mínima 4
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació míni-
ma 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana. Inclou sellegat necessari. Inclou maneta d'accionament
pany i clau.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT.

0,00 297,60 0,00

01.01.06.11 m2 VIDRE AÏLLANT DE LLUNES INCOLORES 4/8/5 MM

Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de
8 mm i lluna de 5 mm de gruix incolora, col·locat amb llistó de vi-
dre sobre fusta, acer o alumini.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.
S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris
següents, cal prendre el múltiple immediat superior en cas que la
dimensió no ho sigui:
Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat

8,40 41,51 348,68

01.01.06.12 u REMAT EN FORMA DE U DE XAPA D'ALUMINI

Subministrament i col·locació de remat en xapa d'alumini de 2 mm
de gruix, amb forma d'U, de 50 cm de longitud, 25 cm de desenvo-
lupament, col·locat entre finestres a l'exterior, per tapar cant d'en-
và. Acabat anodizat pulit, igual a les finestres.  Inclòs segellats,
acabat i neteja.

6,00 31,83 190,98
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01.01.06.13 u FINESTRA D'ALUMINI ANODIZAT BASCULANT 90X60 CM

Finestra d'alumini anoditzat natural pulit, col·locada sobre basti-
ment de base, amb una fulla basculant, per a un buit d'obra aproxi-
mat de 90 cm d'amplada x 60 cm d'alçada, elaborada amb perfils
de preu i acabat pulit superior, classificació mínima 4 de permeabi-
litat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'es-
tanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana.
Inclou sellegat necessari. Inclou maneta d'accionament.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT.

0,00 234,60 0,00

TOTAL APARTAT 01.01.06 TANCAMENTS I DIVISORIES...... 35.415,99
APARTAT 01.01.07 APARELLS SANITARIS I COMPLEMENTS

01.01.07.01 m RENTAMANS INTEGRAT DE QUARS AMB RESINES

Subministrament i instal·lació de taulell amb rentamans corregut
integrat, amb formació de canal central de 9 cm d'ample i profundi-
tat variable pel pendent de l'1%, construïts en plaques de quars
amb resines tipus Silestone o similar, de 60 cm d'ample, recolzat
sobre murets de totxana transversals cada 2 m com a màxim,
amb faldó davanter i posterior de 18 cm del mateix material, els
murets també estan revestits del mateix material per tots els cos-
tats. Inclou desguàs d'acer inoxidable, registrable, de 8x8 cm, amb
ampolla sifònica cromada, cada 2 m com a màxim. Trepants per a
col·locació d'aixetes cada 60 cm (no incloses). Tots cants estaran
polits, totes les unions estaran enganxades i segellades. Tot se-
gons model a vestidors del MCPeix i les indicacions de la D.F. In-
clou connexió segellada a xarxa de sanejament.
Criteri d'amidament: Es mesurarà per m realment executat, estant
cada lavabo complert.

31,84 671,21 21.371,33

01.01.07.02 u LAVABO MURAL AMB MIG PEU DE PORCELLANA

Lavabo mural amb mig peu de porcellana esmaltada, senzill, d'am-
plària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb su-
ports murals i amb mig peu.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada se-
gons les especificacions de la DT.

7,00 128,43 899,01

01.01.07.03 u INODOR DE PORCELLANA

Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal tipus Victo-
ria amb sortida al terra de ROCA SANITARIO o equivalent, amb
seient i tapa, de color blanc, col·locat sobre el paviment i connec-
tat a la xarxa d'evacuació.
Sense tanc, amb tap i aro lacats. Inclou connexió segellada a xar-
xa de sanejament. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·la-
da, mesurada segons les especificacions de la DT.

49,00 169,31 8.296,19
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01.01.07.04 u URINARI DE PORCELLANA

Urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat, alimentació
integrada, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb fixacions mu-
rals. Inclou connexió segellada a xarxa de sanejament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada se-
gons les especificacions de la DT.

46,00 162,62 7.480,52

01.01.07.05 u ABOCADOR DE PORCELLANA

Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de
color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la
xarxa d'evacuació.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada se-
gons les especificacions de la DT.

10,00 85,68 856,80

01.01.07.06 u AIXETA MESCLADORA TEMP PER LAVABO

Aixeta mescladora temporitzada per a lavabo tipus Presto XT - LM
PN o equivalent, apertura per polsador, muntada superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat,  amb dues entra-
des de maniguets i airejador de sortida.Inclou subminstrament i
instal·lació amb connexió segellada a xarxes de AFS i ACS. Criteri
d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la DT.

42,00 74,72 3.138,24

01.01.07.07 u AIXETA MESCLADORA TEMP PER LAVABO, AMB PALANCA

Aixeta mescladora temporitzada per a lavabo tipus Presto 3000
ECO palanca o equivalent, apertura per palanca, muntada superfi-
cialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat,  amb
dues entrades de maniguets i airejador de sortida. Inclou submins-
trament i instal·lació amb connexió segellada a xarxes de AFS i
ACS. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesura-
da segons les especificacions de la DT.

7,00 85,93 601,51

01.01.07.08 u FLUXOR PER A INODOR

Fluxor per a inodor, muntat superficialment, amb aixeta de regula-
ció i tub de descàrrega incorporats, de llautó cromat, tipus Presto
1000 M amb clau, amb entrada de 3/4", i colze d'enllaç a l'alimen-
tació mural. Inclou embellidor.  Inclou subminstrament i instal·lació
amb connexió segellada a xarxa de AFS. Criteri d'amidament: Uni-
tat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions
de la DT.

49,00 108,21 5.302,29

01.01.07.09 u AIXETA DE PAS TEMPORITZADA PER A URINARI

Aixeta de pas temporitzada per a urinari, mural, muntada superfi-
cialment amb tub d'enllaç, de llautó cromat, tipus Presto ECO XT
-U o equivalent, amb entrada de 3/4". Inclou subminstrament i ins-
tal·lació amb connexió segellada a xarxa de AFS. Criteri d'amida-
ment: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especifi-
cacions de la DT.

46,00 98,83 4.546,18
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01.01.07.10 u AIXETA PER ABOCADOR AMB PROLONGACIÓ

Aixeta senzilla per abocador, mural, muntada superficialment, de
llautó cromat, amb prolongació giratoria tipus Caño giratorio Pres-
to 350 arte longitud 300 mm, amb aixeta i sortida exterior roscada
de 3/4", incorporades, amb entrada de 1/2". Inclou airejador i em-
bellidor. Inclou subminstrament i instal·lació amb connexió segella-
da a xarxa de AFS. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat ins-
tal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

10,00 117,77 1.177,70

01.01.07.11 u EIXUGAMANS PER AIRE CALENT

Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència,
exterior en acer inoxidable, tipus KAI 01251.B de Nofer o equiva-
lent,  de potència 1500 W, cabal 2300 l/min i temperatura 50°C
(ambient 20C), instal·lat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada se-
gons les especificacions de la DT. El preu ha d'incloure l'aparell,
accessoris, ancoratge al parament, escomesa elèctrica i els as-
saigs i proves per a la seva comprovació.

21,00 174,20 3.658,20

01.01.07.12 u BARRA MURAL DOBLE ABATIBLE

Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llar-
gària i 35 mm de d, de tub d'alumini recobert de nilò, col·locat amb
fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada se-
gons les especificacions de la DT.

14,00 307,22 4.301,08

TOTAL APARTAT 01.01.07 APARELLS SANITARIS I............. 61.629,05
APARTAT 01.01.08 XARXA DE SANEJAMENT

01.01.08.01 m DESGUÀS D'APARELL SANITARI DN 40 MM

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructura-
da, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 40
mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especifica-
cions de la DT.

36,00 15,96 574,56

01.01.08.02 m DESGUÀS D'APARELL SANITARI DN 50 MM

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructura-
da, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 50
mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especifica-
cions de la DT.

80,00 16,78 1.342,40

01.01.08.03 m DESGUÀS D'APARELL SANITARI DN 75 MM

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructura-
da, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 75
mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especifica-
cions de la DT.

2,00 18,49 36,98
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01.01.08.04 m DESGUÀS D'APARELL SANITARI DN 90 MM

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructura-
da, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 90
mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especifica-
cions de la DT.

43,00 19,89 855,27

01.01.08.05 m DESGUÀS D'APARELL SANITARI DN 110 MM

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructura-
da, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110
mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especifica-
cions de la DT.

55,00 23,77 1.307,35

01.01.08.06 u REPARACIÓ JUNT DE BAIXANT

Reparació de junts de baixants de fibrociment amb nou rejuntat i
segellat amb massilla asfàltica d'aplicació en calent.
Criteri d'amidament: Unitat de junt realment reparat amidat segons
les especificacions de la DT.

16,00 7,09 113,44

01.01.08.07 u BONERA SIFÒNICA INOX 150X150 MM

Bonera sifònica d'acer inoxidable AISI 304 de 150x150 mm de cos-
tat amb sortida vertical de 50 mm de diàmetre, amb tapa plana
acer inoxidable, col·locada amb morter per a ram de paleta classe
M 5 ( 5 N/mm2 ).
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'o-
bra d'acord amb les especificacions de la DT.

33,00 69,13 2.281,29

01.01.08.08 u CANAL AMB REIXA D'ACER INOX.

Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 100
mm i de 60 a 100 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa d'a-
cer inoxidable perforada classe A15, segons norma UNE-EN
1433, fixada amb cargols a la canal, col·locada sobre base de for-
migó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especifica-
cions de la DT.

6,00 135,10 810,60

01.01.08.09 m CLAVEGUERÓ PVC-U DN 110 MM PENJAT

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplica-
ció B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, penjat al
sostre.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a re-
talls i la repercussió de les peces especials a col·locar.

0,00 35,38 0,00
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01.01.08.10 m CLAVEGUERÓ PVC-U DN 125 MM PENJAT

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplica-
ció B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, penjat al
sostre.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a re-
talls i la repercussió de les peces especials a col·locar.

6,00 36,72 220,32

01.01.08.11 m CLAVEGUERÓ PVC-U DN 160 MM PENJAT

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplica-
ció B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 160 mm, penjat al
sostre.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a re-
talls i la repercussió de les peces especials a col·locar.

0,00 48,07 0,00

01.01.08.12 m CLAVEGUERÓ PVC-U DN 110 MM SOTERRAT

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a saneja-
ment sense pressió, de DN 110 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigide-
sa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15
cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a re-
talls i la repercussió de les peces especials a col·locar.

21,00 43,12 905,52

01.01.08.13 m CLAVEGUERÓ PVC-U DN 160 MM SOTERRAT

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a saneja-
ment sense pressió, de DN 160 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigide-
sa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15
cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a re-
talls i la repercussió de les peces especials a col·locar.

12,00 55,81 669,72

01.01.08.14 u CONNEXIÓ A PERICÓ O POU EXISTENT

Connexió de xarxa de sanejament nova a xarxa existent en un ele-
ment tipus pericó o pou de registre. Consistent en la realització
d'un buit, la col·locació del col·lector corresponent, el segellat del
buit i la repación de l'element. Inclosa la càrrega i transport dels re-
sidus al contenidor o camió. Inclosos tots els materials, mà d'obra.
Criteri d'amidament: unitat realmente executada.

19,00 80,32 1.526,08
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01.01.08.15 m BAIXANT PVC-U DN 160 MM

Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 160 mm, incloses les pe-
ces especials i fixat mecànicament amb brides.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a re-
talls i la repercussió de les peces especials a col·locar.

42,00 29,14 1.223,88

01.01.08.16 m CONDUCTE VENTILACIÓ PVC-U DN 50 MM

Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, inclo-
ses les peces especials i fixat mecànicament amb brides.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a re-
talls i la repercussió de les peces especials a col·locar.

58,00 12,41 719,78

01.01.08.17 u VÀLVULA EQUILIBRADORA DE PRESSIÓ

Vàlvula equilibradora de pressió per a sistemes de desguàs,
d'ABS, flux d'aire de 7,5 l/s, de designació AI segons norma
UNE-EN 12380, roscada a l'adaptador fixat al tub. Tot inclòs.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada se-
gons les especificacions de la DT.

14,00 29,20 408,80

01.01.08.18 u REGISTRE DESGUÀS D'URINARI DN 40MM

Registre en desguàs de urinari realitzat en tub de PVC DN 40mm
per mitjà d'una peça especial tipus Y amb tap roscat. Inclou reves-
timent exterior en xapa d'alumini lacat en blanc conformada i fixa-
da mecànicament al parament. Criteri d'amidament: Unitat de
quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la
DT.

46,00 37,25 1.713,50

TOTAL APARTAT 01.01.08 XARXA DE SANEJAMENT .......... 14.709,49

TOTAL SUBCAPITOL01.01 OBRA CIVIL ................................. 273.904,30

 Pàgina 24C:\Users\David Badenas\ownCloud\Mercabarna 07A-15\MCFIH\PC Serveis públics\Pressupost\0.03.03.2 PRESSUPOST.PrestoObra



PRESSUPOST
MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

SUBCAPITOL01.02 INSTAL.LACIONS MECANIQUES
APARTAT 01.02.01 INSTAL·LACIÓ FONTANERIA
SUBAPARTAT 01.02.01.01 CANONADES AFS

01.02.01.01.01 m. TUB.POLIPROPILE PN-20 25x3,5mm AILLAT

'ML. CANONADA DE POLIPROPILÉ REFORÇADA AMB FIBRA
DE DIÀMETRE EXTERIOR 25 MM  Y GRUIX 3,5 MM, DE LA
MARCA NIRON FG O EQUIVALENT, TIPUS PN-20, CLASE 2,
SDR 7,4, SEGONS LA NORMA UNE 53-380. INCLUS SUMINIS-
TRE I MUNTATGE, P.P. D'ACCESORIS I ELEMENTS DE RECO-
ZAMENT,  AÏLLAMENT PER EVITARCONDENSACIONS  DE 9
MM  S/CTE-HS-4  I CTE DB SI, TOTALMENT INSTAL.LADA I
FUNCIONANT.

301,00 5,55 1.670,55

01.02.01.01.02 m. TUB.POLIPROPILE PN-20 32x4,4mm AILLAT

'ML. CANONADA DE POLIPROPILÉ REFORÇADA AMB FIBRA
DE DIÀMETRE EXTERIOR 32 MM  Y GRUIX 4,4 MM, DE LA
MARCA NIRON FG O EQUIVALENT, TIPUS PN-20, CLASE 2,
SDR 7,4, SEGONS LA NORMA UNE 53-380. INCLOS SUMINIS-
TRE I MUNTATGE, P.P. D'ACCESORIS I ELEMENTS DE RE-
COLZAMENT,  AÏLLAMENT PER EVITARCONDENSACIONS  DE
9 MM  S/CTE-HS-4  I CTE DB SI, TOTALMENT INSTAL.LADA I
FUNCIONANT.

32,00 6,39 204,48

01.02.01.01.03 m. TUB.POLIPROPILE PN-20 40x3,7 mm AILLAT

'ML. CANONADA DE POLIPROPILÉ REFORÇADA AMB FIBRA
DE DIÀMETRE EXTERIOR 40 MM  Y GRUIX 3,7 MM, DE LA
MARCA NIRON FG O EQUIVALENT, TIPUS PN-20, CLASE 2,
SDR 11, SEGONS LA NORMA UNE 53-380. INCLOS SUMINIS-
TRE I MUNTATGE, P.P. D'ACCESORIS I ELEMENTS DE RE-
COLZAMENT,  AÏLLAMENT PER EVITARCONDENSACIONS  DE
9 MM  S/CTE-HS-4  I CTE DB SI, TOTALMENT INSTAL.LADA I
FUNCIONANT.

0,00 7,86 0,00

01.02.01.01.04 m. TUB.POLIPROPILE PN-20 50x4,6 mm AILLAT

'ML. CANONADA DE POLIPROPILÉ REFORÇADA AMB FIBRA
DE DIÀMETRE EXTERIOR 50 MM  Y GRUIX 4,6 MM, DE LA
MARCA NIRON FG O EQUIVALENT, TIPUS PN-20, CLASE 2,
SDR 11, SEGONS LA NORMA UNE 53-380. INCLOS SUMINIS-
TRE I MUNTATGE, P.P. D'ACCESORIS I ELEMENTS DE RE-
COLZAMENT,  AÏLLAMENT PER EVITARCONDENSACIONS  DE
9 MM  S/CTE-HS-4 I CTE DB SI, TOTALMENT INSTAL.LADA I
FUNCIONANT.

440,00 9,48 4.171,20

01.02.01.01.05 m. TUB.POLIPROPILE PN-20 75x6,8 mm AILLAT

'ML. CANONADA DE POLIPROPILÉ REFORÇADA AMB FIBRA
DE DIÀMETRE EXTERIOR 75 MM  Y GRUIX 6,8 MM, DE LA
MARCA NIRON FG O EQUIVALENT, TIPUS PN-20, CLASE 2,
SDR 11, SEGONS LA NORMA UNE 53-380. INCLOS SUMINIS-
TRE I MUNTATGE, P.P. D'ACCESORIS I ELEMENTS DE RE-
COLZAMENT,  AÏLLAMENT PER EVITARCONDENSACIONS  DE
9 MM  S/CTE-HS-4  I CTE DB SI, , TOTALMENT INSTAL.LADA I
FUNCIONANT.

60,00 12,83 769,80
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01.02.01.01.06 m. CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT AMB CLAU DE PAS AMB TUB.POLIPROPILE PN-20
75x6,8 mm AILLAT

'CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT D'AIGUA POTABLE AMB ML.
CANONADA DE POLIPROPILÉ REFORÇADA AMB FIBRA DE
DIÀMETRE EXTERIOR 75 MM  Y GRUIX 6,8 MM, DE LA MARCA
NIRON FG O EQUIVALENT, TIPUS PN-20, CLASE 2, SDR 11,
SEGONS LA NORMA UNE 53-380. INCLOS VÁLVULA DE TALL,
ACCESORIS ESPECIALS, SUMINISTRE I MUNTATGE, P.P.
D'ACCESORIS I ELEMENTS DE RECOLZAMENT,  AÏLLAMENT
PER EVITARCONDENSACIONS  DE 9 MM  S/CTE-HS-4, I CTE
DB SI, TOTALMENT INSTAL.LADA I FUNCIONANT.

15,00 17,52 262,80

TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.01 CANONADES AFS........... 7.078,83
SUBAPARTAT 01.02.01.02 VÀLVULES AFS

01.02.01.02.01 u VÀLVULA D'ESCAIRE DN-15

VÀLVULA D'ESCAIRE ROSCADA, MANUAL, DE DIÀMETRE
DN-20.
INCLÒS PETIT MATERIAL, ACCESSORIS, SUBMINISTRAMENT
I MUNTATGE.

56,00 5,63 315,28

01.02.01.02.02 u AIXETA PER A MÀNEGA DN-20

SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE AIXETA PER MÀNEGA DE
NETEJA, DE 20 MM. DE DIÀMETRE, PER A PRESA A LA PA-
RET DE LA MÀNEGA, FILTRE A LA SORTIDA, ROSCADA. IN-
CLÒS ACCESORIS I PETIT MATERIAL.
CRITERI DE MESURAMENT
UNITAT REALMENT COL.LOCADA, AMB UN MUNTATGE COR-
RECTE I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.

8,00 6,81 54,48

01.02.01.02.03 u VÀLVULA DE PAPALLONA DN-80

SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA DE PAPALLONA
AMB PALANCA I GALLET, DE 80 MM DE DIÀMETRE, CONS-
TRUIDA AMB FERRO, PN 10, EMBRIDADA. INCLÒS CONTRA-
BRIDES, CARGOLS, SUPORTACIÓ, PETIT MATERIAL I EL MA-
TEIX AÏLLAMENT QUE LA CANONADA QUE LA SUPORTA.

6,00 36,04 216,24

01.02.01.02.04 u VÀLVULA DE BOLA DN-50

SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA DE BOLA DE
LLAUTÓ, ANELLS DE TEFLÓ, DE 50 MM DE DIÀMETRE, ROS-
CADA. INCLÒS ACCESSORIS, PETIT MATERIAL.

67,00 24,67 1.652,89

01.02.01.02.05 u VÀLVULA DE BOLA DN-40

SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA DE BOLA DE
LLAUTÓ, ANELLS DE TEFLÓ, DE 40 MM DE DIÀMETRE, ROS-
CADA. INCLÒS ACCESSORIS, PETIT MATERIAL.

0,00 21,61 0,00

01.02.01.02.06 u VÀLVULA DE BOLA DN-32

SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA DE BOLA DE
LLAUTÓ, ANELLS DE TEFLÓ, DE 32 MM DE DIÀMETRE, ROS-
CADA. INCLÒS ACCESSORIS, PETIT MATERIAL.

12,00 11,18 134,16
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01.02.01.02.07 u VÀLVULA DE BOLA DN-25

SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA DE BOLA DE
LLAUTÓ, ANELLS DE TEFLÓ, DE 25 MM DE DIÀMETRE, ROS-
CADA. INCLÒS ACCESSORIS, PETIT MATERIAL.

74,00 8,70 643,80

01.02.01.02.08 u PURGADOR AUTOMÀTIC AMB VÀLVULA DE TANCAMENT

PURGADOR AUTOMÀTIC EN LLAUTÓ (22 MM.) AMB CLAU DE
TALL I PEÇA EN T DE LLAUTÓ AMB UNIÓ D'ANELLS OPRE-
SORS.
INCLÓS AILLAMENT, PETIT MATERIAL SUMINISTRE I MUN-
TATGE.

15,00 10,59 158,85

01.02.01.02.09 UD VÁVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ 1¼´´

VÁLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ AMB ROSCA, MARCA
HONEYWELL, MODEL D06F O EQUIVALENT, DE LLAUTÓ NI-
QUELAT, DE DIÁMETRO NOMINAL 1¼´´, DE PRESSIÓ MÁXIMA
DE ENTRADA DE 16 BAR Y PRESIÓN DE SALIDA DE 1,5 A 6
BAR.INCLOU PETIT MATERIAL, ACCESORIS, SUMINISTRE I
MUNTATGE.

15,00 89,14 1.337,10

TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.02 VÀLVULES AFS .............. 4.512,80
SUBAPARTAT 01.02.01.03 EQUIPS  ACS

01.02.01.03.01 Ud TERMO-ACUMULADOR ELÉCTRICO 30 l.

TERMO-ACUMULADOR ELÉCTRICO PARA PRODUCCION DE
A.C.S., DE INSTALACIÓN VERTICAL, PARA ACUMULACIÓN DE
30 L., UNA POTENCIA DE 1.600 W, ACERO INOXIDABLE, CON
AISLAMIENTO TÉRMICO LIBRE DE CFC, RESISTENCIA ELÉC-
TRICA ENVAINADA, VÁLVULA DE SEGURIDAD, TERMOSTA-
TO, DISPOSITIVO DE VACIADO, VÁLVULA ANTIRRETORNO,
ÁNODO DE MAGNESIO E INDICADOR LUMINOSO DE FUNCIO-
NAMIENTO.
MARCA/MODELO : SAUNIER DUVAL / SD 30 ESC

INCLUYENDO CONEXIÓN ELÉCTRICA, VASO DE EXPANSIÓN,
2 LLAVES DE CORTE, VALVULA DE SEGURIDAD CON SALIDA
CONDUCIDA A DESAGUE MAS PROXIMO, DESAGUE CONDU-
CIDO A SANEAMIENTO MAS PROXIMO, SOPORTES, BANCA-
DA DE SUELO, ACCESORIOS, PEQUEÑO MATERIAL, SUMINIS-
TRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA.

"Replanteo, colocado y elevacion de los materiales al tajo, disposi-
cion de los medios de seguridad y proteccion reglamentarios no in-
cluidos en el Plan de Seguridad, colocacion de andamiajes y/o
apuntalamientos necesarios, traida y retirada de herramientas y
medios auxiliares de obra, transporte de escombros a vertedero
autorizado mas proximo y canon de vertido, limpieza diaria de la
zona de trabajo".

Nota: Necesariamente, debera ofertarse la solucion descrita en la
partida. Paralelamente, podra ofertarse el equivalente al sistema
descrito,de la marca  ACV, BAXI ROCA, que deberan ser aproba-
das por parte de la D.F.

7,00 230,99 1.616,93
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01.02.01.03.02 Ud TERMO-ACUMULADOR ELÉCTRICO 100 l.

Suministro y montaje de acumulador eléctrico para producción de
ACS, de acero galvanizado aislado en poliuretano y acabado exte-
rior esmaltado. Con ánodo de magnesio para protección  anticorro-
siva. Con acabado interior y exteiror en acero inoxidable, resisten-
cia eléctrica de esteatita protegida por vaina y termostato regula-
ble. Incluyendo, válvulas de bola DN-20, válvula de seguridad
DN-20, válvula antirretorno DN-20, manguitos aislantes dieléctri-
cos en las conexiones hidráulicas, conexión eléctrica, válvula de
vaciado y desagüe conducido hasta bajante más próximo. Incluso
medios de elevacion, con todos los accesorios de fijacion y monta-
je. Totalmente instalado y en funcionamiento. De las siguientes ca-
racterísticas:

-Posicion: vertical
-Presión máx. de servicio: 7 bar. (10 Bar)
-Capacidad de acumulación: 100 lt.
-Temperatura máxima de trabajo: 95ºC.
-Regulación termostato: de 35 a 70ºC. 
-Potencia nominal: 1600 W (2 RESISTENCIAS 2X800 W.)
-Alimentacion: 230.1.50 
-Dimensiones: ALTURA= 755 ANCHO=500; FONDO=522 mm
-Peso expedicion: 33,5 kg.
-Marca / Modelo:SAUNIER DUVAL / SD 100 ES C

INCLUYENDO CONEXIÓN ELÉCTRICA, VASO DE EXPANSIÓN,
2 LLAVES DE CORTE, VALVULA DE SEGURIDAD CON SALIDA
CONDUCIDA A DESAGUE MAS PROXIMO, DESAGUE CONDU-
CIDO A SANEAMIENTO MAS PROXIMO, SOPORTES, BANCA-
DA DE SUELO, ACCESORIOS, PEQUEÑO MATERIAL, SUMINIS-
TRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA.

"Replanteo, colocado y elevacion de los materiales al tajo, disposi-
cion de los medios de seguridad y proteccion reglamentarios no in-
cluidos en el Plan de Seguridad, colocacion de andamiajes y/o
apuntalamientos necesarios, traida y retirada de herramientas y
medios auxiliares de obra, transporte de escombros a vertedero
autorizado mas proximo y canon de vertido, limpieza diaria de la
zona de trabajo".

Nota: Necesariamente, debera ofertarse la solucion descrita en la
partida. Paralelamente, podra ofertarse el equivalente al sistema
descrito,de la marca  ACV, BAXI ROCA, que deberan ser aproba-
das por parte de la D.F.

14,00 601,05 8.414,70

TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03 EQUIPS  ACS................... 10.031,63
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SUBAPARTAT 01.02.01.04 CANONADES ACS
01.02.01.04.01 m. TUB.POLIPROPILE PN-20 25x3,5mm AILLAT SEGONS RITE

'ML. CANONADA DE POLIPROPILÉ REFORÇADA AMB FIBRA
DE DIÀMETRE EXTERIOR 25 MM  Y GRUIX 3,5 MM, DE LA
MARCA NIRON FG O EQUIVALENT, TIPUS PN-20, CLASE 2,
SDR 7,4, SEGONS LA NORMA UNE 53-380. INCLOS AÏLLA-
MENT D'ESCUMA ELASTOMÉRICA SEGONS RITE  I CTE DB
SI, . INCLUS SUMINISTRE I MUNTATGE, P.P. D'ACCESORIS I
ELEMENTS DE RECOZAMENT, TOTALMENT INSTAL.LADA I
FUNCIONANT.

195,00 9,49 1.850,55

01.02.01.04.02 m. TUB.POLIPROPILE PN-20 32x4,4mm AILLAT SEGONS RITE

'ML. CANONADA DE POLIPROPILÉ REFORÇADA AMB FIBRA
DE DIÀMETRE EXTERIOR 32 MM  Y GRUIX 4,4 MM, DE LA
MARCA NIRON FG O EQUIVALENT, TIPUS PN-20, CLASE 2,
SDR 7,4, SEGONS LA NORMA UNE 53-380. INCLOS AÏLLA-
MENT D'ESCUMA ELASTOMÉRICA SEGONS RITE I CTE DB SI,
. INCLOS SUMINISTRE I MUNTATGE, P.P. D'ACCESORIS I ELE-
MENTS DE RECOLZAMENT, TOTALMENT INSTAL.LADA I FUN-
CIONANT.

60,00 11,06 663,60

TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.04 CANONADES ACS .......... 2.514,15
SUBAPARTAT 01.02.01.05 VÀLVULES DISTRIBUCIO ACS

01.02.01.02.01 u VÀLVULA D'ESCAIRE DN-15

VÀLVULA D'ESCAIRE ROSCADA, MANUAL, DE DIÀMETRE
DN-20.
INCLÒS PETIT MATERIAL, ACCESSORIS, SUBMINISTRAMENT
I MUNTATGE.

49,00 5,63 275,87

01.02.01.02.06 u VÀLVULA DE BOLA DN-32

SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA DE BOLA DE
LLAUTÓ, ANELLS DE TEFLÓ, DE 32 MM DE DIÀMETRE, ROS-
CADA. INCLÒS ACCESSORIS, PETIT MATERIAL.

6,00 11,18 67,08

01.02.01.02.07 u VÀLVULA DE BOLA DN-25

SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA DE BOLA DE
LLAUTÓ, ANELLS DE TEFLÓ, DE 25 MM DE DIÀMETRE, ROS-
CADA. INCLÒS ACCESSORIS, PETIT MATERIAL.

6,00 8,70 52,20

01.02.01.02.08 u PURGADOR AUTOMÀTIC AMB VÀLVULA DE TANCAMENT

PURGADOR AUTOMÀTIC EN LLAUTÓ (22 MM.) AMB CLAU DE
TALL I PEÇA EN T DE LLAUTÓ AMB UNIÓ D'ANELLS OPRE-
SORS.
INCLÓS AILLAMENT, PETIT MATERIAL SUMINISTRE I MUN-
TATGE.

15,00 10,59 158,85

TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05 VÀLVULES....................... 554,00

TOTAL APARTAT 01.02.01 INSTAL·LACIÓ FONTANERIA .... 24.691,41
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APARTAT 01.02.02 INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ
SUBAPARTAT 01.02.02.01 DISTRIBUCIÓ D'AIRE

01.02.02.01.01 m2 CONDUCTE RECTANGULAR DE XAPA

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONDUCTE RECTAN-
GULAR CONSTRUÏT EN PLANXA D'ACER GALVANITZAT
(S/UNE -EN 1505:99), UNIONS SISTEMA METU, ESPESSORS
SEGONS UNE 100-102-88. INCLOENT PETIT MATERIAL, AMB
PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I SUPORTS.

30,00 13,41 402,30

01.02.02.01.02 m CONDUCTE CIRCULAR ACER GALVANITZAT DN-125

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONDUCTE CIRCULAR
HELICOÏDAL, CONSTRUIT EN XAPA D'ACER GALVANITZAT
DE 125 MM DE DIÀMETRE, SEGONS UNE 100-102-88. INCLÒS
PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS I SUPORTS.

161,00 5,18 833,98

01.02.02.01.03 m CONDUCTE CIRCULAR ACER GALVANITZAT DN-150

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONDUCTE CIRCULAR
HELICOÏDAL , CONSTRUIT EN XAPA D'ACER GALVANITZAT
DE 150 MM DE DIÀMETRE, SEGONS UNE 100-102-88. INCLÒS
PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS I SUPORTS ISOFÓNICS

17,00 6,50 110,50

01.02.02.01.04 m CONDUCTE CIRCULAR ACER GALVANITZAT DN-200

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONDUCTE CIRCULAR
HELICOÏDAL, CONSTRUIT EN XAPA D'ACER GALVANITZAT
DE 200 MM DE DIÀMETRE, SEGONS UNE 100-102-88. INCLÒS
PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS I SUPORTS ISOFÓNICS

37,00 6,97 257,89

01.02.02.01.05 m CONDUCTE CIRCULAR ACER GALVANITZAT DN-250

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONDUCTE CIRCULAR
HELICOÏDAL, CONSTRUIT EN XAPA D'ACER GALVANITZAT
DE 250 MM DE DIÀMETRE, SEGONS UNE 100-102-88. INCLÒS
PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS I SUPORTS ISOFÓNICS

12,00 7,79 93,48

01.02.02.01.06 m CONDUCTE CIRCULAR ACER GALVANITZAT DN-300/315

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONDUCTE CIRCULAR
HELICOÏDAL, CONSTRUIT EN XAPA D'ACER GALVANITZAT
DE 300/315 MM DE DIÀMETRE, SEGONS UNE 100-102-88. IN-
CLÒS PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS ISUPORTS ISO-
FÓNICS

72,00 8,40 604,80

01.02.02.01.07 m CONDUCTE CIRCULAR ACER GALVANITZAT DN-350/355

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONDUCTE CIRCULAR
HELICOÏDAL, CONSTRUIT EN XAPA D'ACER GALVANITZADA
DE 350 MM DE DIÀMETRE, SEGONS UNE 100-102-88. INCLÒS
PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS I SUPORTS ISOFÓNICS

0,00 9,15 0,00
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01.02.02.01.08 Ud TAPA DE REGISTRE PER CONDUCTE CIRCULAR

TAPA DE REGISTRE PER CONDUCTE CIRCULAR DN-300 MM.,
PER CONDUCTE DE XAPA GALVANITZADA, AMB JUNTES ES-
TANQUES I PALOMETES DE TANCAMENT. AMB PART PRO-
PORCIONAL D'ACCESSORIS I SUPORTS.
INCLOENT PETIT MATERIAL, ACCESSORIS, SUBMINISTRA-
MENT I MUNTATGE.

30,00 10,70 321,00

TOTAL SUBAPARTAT 01.02.02.01 DISTRIBUCIÓ D'AIRE ..... 2.623,95
SUBAPARTAT 01.02.02.02 DIFUSSIÓ D'AIRE

01.02.02.02.01 u REIXA INTEMPÈRIE TROX/AWG-WG400X330 (REI-01)

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REIXA DE INTEMPÈRIE
MARCA TROX O EQUIVALENT SÈRIE AWG DE 400X330 MM,
INCLÒS TELA METÀL·LICA ANTI INSECTES I MARC FRONTAL
TALADRAT, INSTAL·LADA.

1,00 155,70 155,70

01.02.02.02.02 u REIXETA D’IMPULSIÓ/RETORN TROX /VAT-AG 225 x 125 (RE-01)

REIXETA D’IMPULSIÓ DE LAMES RECTES HORITZONTALS FI-
XES, SENSE MARC, AMB COMPORTA DE REGULACIÓ, CONS-
TRUÏDA EN ALUMINI ANODITZAT E6-C-0, SUBMINISTRA-
MENT, MUNTATGE, PETIT MATERIAL I ACCESSORIS, TOTAL-
MENT INSTAL·LADA I EN FUNCIONAMENT DE LES CARACTE-
RÍSTIQUES SEGÜENTS
-MARCA/ MODEL: TROX/VAT-AG-225 x 125 O EQUIVALENT
-TAMANY: 225 x 125 MM
-INCLOU PLENUM I TRAM DE CONDUCTE DE XAPA D'ACER
GALVANITZAT RECTANGULAR CONNECTAT A CIRCULAR DE
DN250 AMB COLL D'ACER GALVANITZAT PER ENCASTAR LA
REIXA DE 425 X 125 SEGONS INDICACIONS FABRICANT REI-
XETA.

83,00 17,67 1.466,61

01.02.02.02.03 u REIXETA D’IMPULSIÓ/RETORN TROX /TRS-RS  225x 75 (RE-02)

REIXETA D’IMPULSIÓ DE LAMES RECTES HORITZONTALS FI-
XES,  AMB COMPORTA DE REGULACIÓ AMB ACCÉS PER DE-
VANT, PER ENCASTAR EN CONDUCTE CIRCULAR DESDE
DN150 FINS A DN400 CONSTRUÏDA EN ALUMINI ANODITZAT
E6-C-0, SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE, PETIT MATERIAL I
ACCESSORIS, TOTALMENT INSTAL·LADA I EN FUNCIONA-
MENT DE LES CARACTERÍSTIQUES SEGÜENTS
-MARCA/ MODEL: TROX/TRS-RS-225 x 75 O EQUIVALENT
-TAMANY: 225 x 75 MM

0,00 16,71 0,00

01.02.02.02.04 u REIXA DE PAS DE PORTA O PARET AMB CONTRAMARC I MARC TROX/AGS-T525X525
(RI-01)

REIXETA DE PAS D'AIRE PER PORTA O PARET DE LAMES
RECTES HORITZONTALS FIXES, AMB MARC, I CONTRAMARC
CONSTRUÏDA EN ALUMINI ANODITZAT E6-C-0, SUBMINISTRA-
MENT, MUNTATGE, PETIT MATERIAL I ACCESSORIS, TOTAL-
MENT INSTAL·LADA I EN FUNCIONAMENT DE LES CARACTE-
RÍSTIQUES SEGÜENTS
-MARCA/ MODEL: TROX/AGS-T-525 x 525 O EQUIVALENT
-TAMANY: 525 x 525 MM
INCLOU OBERTURA DE PORTA PER ENCASTAR LA REIXA SE-
GONS MIDES INDICADES PER FABRICANT.
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14,00 28,76 402,64

TOTAL SUBAPARTAT 01.02.02.02 DIFUSSIÓ D'AIRE............ 2.024,95
SUBAPARTAT 01.02.02.03 VENTILADORS

01.02.02.03.01 UD CAJA DE VENTILACIÓ PER EXTRACCIÓ 1.900 M3/H (VE-01)

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE CAIXA DE VENTILACIÓ,
FORMADA PER VENTILADORS CENTRÍFUGS DE DOBLE OÏDA
I MOTOR ELÈCTRIC I CONSTRUCCIÓ EN ACER GALVANIT-
ZAT AMB AÏLLAMENT ACÚSTIC. DE LES SEGÜENTS CARAC-
TERÍSTIQUES:
-SERVEI: EXTRACIO BANYS
-CAUDAL D'AIRE: 1.900 M3/H
-PRESSIÓ DISPONIBLE: 150 PA
-MARCA/MODEL: S&P /CAB-355 ECOWATT 230V50/60HZ N8O
EQUIVALENT APROBAT PER DF
INCLOENT REGULADOR REB-ECOWATT, PROGRAMADOR
HORARI A CUADRE ELÉCTRIC, CONJUNT DE AMORTIDORS
DE ALTA QUALITAT A VALIDAR PER LA DF, LONES ANTIVI-
BRADORES EN LA CONNEXIÓ A CONDUCTES, SUPORTS, PE-
TIT MATERIAL, SUBMINISTRAMENT, INTERRUPTOR DE TALL
PER MANTENIMENT,  MUNTATGE I POSADA EN MARXA.

0,00 401,86 0,00

01.02.02.03.02 UD CAJA DE VENTILACIÓ PER EXTRACCIÓ 1.700 M3/H (VE-02)

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE CAIXA DE VENTILACIÓ,
FORMADA PER VENTILADORS CENTRÍFUGS DE DOBLE OÏDA
I MOTOR ELÈCTRIC I CONSTRUCCIÓ EN ACER GALVANIT-
ZAT AMB AÏLLAMENT ACÚSTIC. DE LES SEGÜENTS CARAC-
TERÍSTIQUES:
-SERVEI: EXTRACIO BANYS
-CAUDAL D'AIRE: 1.700 M3/H
-PRESSIÓ DISPONIBLE: 150 PA
-MARCA/MODEL: S&P /CAB-355 ECOWATT 230V50/60HZ N8 O
EQUIVALENT APROBAT PER DF
INCLOENT REGULADOR REB-ECOWATT, PROGRAMADOR
HORARI A CUADRE ELÉCTRIC, CONJUNT DE AMORTIDORS
DE ALTA QUALITAT A VALIDAR PER LA DF, LONES ANTIVI-
BRADORES EN LA CONNEXIÓ A CONDUCTES, SUPORTS, PE-
TIT MATERIAL, SUBMINISTRAMENT, INTERRUPTOR DE TALL
PER MANTENIMENT,  MUNTATGE I POSADA EN MARXA.

0,00 401,86 0,00

01.02.02.03.03 UD VENTILACIÓDOR HELICOCENTRÍFUG DE BAIX PERFIL PER EXTRACCIÓ 100 M3/H
(VE-03)

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE CAIXA DE VENTILACIÓ,
FORMADA PER VENTILADORS HELICO CENTRÍFUGS AMB
MOTOR ELÈCTRIC. DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
-SERVEI: EXTRACIO BANYS
-CAUDAL D'AIRE: 100 M3/H
-PRESSIÓ DISPONIBLE: 150 PA
-MARCA/MODEL: S&P /TD-500/160 ECOWATT (90-260V
50/60HZ) NE O EQUIVALENT APROBAT PER DF
INCLOENT REGULADOR REB-ECOWATT, PROGRAMADOR
HORARI A CUADRE ELÉCTRIC, CONJUNT DE AMORTIDORS
DE ALTA QUALITAT A VALIDAR PER LA DF, LONES ANTIVI-
BRADORES EN LA CONNEXIÓ A CONDUCTES, SUPORTS, PE-
TIT MATERIAL, SUBMINISTRAMENT, INTERRUPTOR DE TALL
PER MANTENIMENT,  MUNTATGE I POSADA EN MARXA.

7,00 124,05 868,35
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01.02.02.03.04 UD CAJA DE VENTILACIÓ PER EXTRACCIÓ 1.400 M3/H (VE-04)

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE CAIXA DE VENTILACIÓ,
FORMADA PER VENTILADORS CENTRÍFUGS DE DOBLE OÏDA
I MOTOR ELÈCTRIC I CONSTRUCCIÓ EN ACER GALVANIT-
ZAT AMB AÏLLAMENT ACÚSTIC. DE LES SEGÜENTS CARAC-
TERÍSTIQUES:
-SERVEI: EXTRACIO BANYS
-CAUDAL D'AIRE: 1.400 M3/H
-PRESSIÓ DISPONIBLE: 150 PA
-MARCA/MODEL: S&P /CAB-315 ECOWATT 230V50/60HZ N8 O
EQUIVALENT APROBAT PER DF
INCLOENT REGULADOR REB-ECOWATT, PROGRAMADOR
HORARI A CUADRE ELÉCTRIC, CONJUNT DE AMORTIDORS
DE ALTA QUALITAT A VALIDAR PER LA DF, LONES ANTIVI-
BRADORES EN LA CONNEXIÓ A CONDUCTES, SUPORTS, PE-
TIT MATERIAL, SUBMINISTRAMENT, INTERRUPTOR DE TALL
PER MANTENIMENT,   MUNTATGE I POSADA EN MARXA.

6,00 329,79 1.978,74

01.02.02.03.05 UD CAJA DE VENTILACIÓ PER EXTRACCIÓ 400 M3/H (VE-05)

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE CAIXA DE VENTILACIÓ,
FORMADA PER VENTILADORS CENTRÍFUGS DE DOBLE OÏDA
I MOTOR ELÈCTRIC I CONSTRUCCIÓ EN ACER GALVANIT-
ZAT AMB AÏLLAMENT ACÚSTIC. DE LES SEGÜENTS CARAC-
TERÍSTIQUES:
-SERVEI: EXTRACIO BANYS
-CAUDAL D'AIRE: 400 M3/H
-PRESSIÓ DISPONIBLE: 150 PA
-MARCA/MODEL: S&P /CAB-160 ECOWATT 230V50/60HZ O
EQUIVALENT APROBAT PER DF
INCLOENT REGULADOR REB-ECOWATT, PROGRAMADOR
HORARI A CUADRE ELÉCTRIC, CONJUNT DE AMORTIDORS
DE ALTA QUALITAT A VALIDAR PER LA DF, LONES ANTIVI-
BRADORES EN LA CONNEXIÓ A CONDUCTES, SUPORTS, PE-
TIT MATERIAL, SUBMINISTRAMENT, INTERRUPTOR DE TALL
PER MANTENIMENT,  MUNTATGE I POSADA EN MARXA.

1,00 262,21 262,21

01.02.02.03.06 UD CAJA DE VENTILACIÓ PER EXTRACCIÓ 800 M3/H (VE-06)

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE CAIXA DE VENTILACIÓ,
FORMADA PER VENTILADORS CENTRÍFUGS DE DOBLE OÏDA
I MOTOR ELÈCTRIC I CONSTRUCCIÓ EN ACER GALVANIT-
ZAT AMB AÏLLAMENT ACÚSTIC. DE LES SEGÜENTS CARAC-
TERÍSTIQUES:
-SERVEI: EXTRACIO BANYS
-CAUDAL D'AIRE: 800 M3/H
-PRESSIÓ DISPONIBLE: 150 PA
-MARCA/MODEL: S&P /CAB-200 ECOWATT 230V50/60HZ N8 O
EQUIVALENT APROBAT PER DF
INCLOENT REGULADOR REB-ECOWATT, PROGRAMADOR
HORARI A CUADRE ELÉCTRIC, CONJUNT DE AMORTIDORS
DE ALTA QUALITAT A VALIDAR PER LA DF, LONES ANTIVI-
BRADORES EN LA CONNEXIÓ A CONDUCTES, SUPORTS, PE-
TIT MATERIAL, SUBMINISTRAMENT, INTERRUPTOR DE TALL
PER MANTENIMENT,  MUNTATGE I POSADA EN MARXA.

1,00 279,18 279,18
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01.02.02.03.07 UD SORTIDA CONDUCTE EXTRACCIÓ PER PARAMENT VERTICAL EXISTENT DE COBERTA

SORTIDA CONDUCTE EXTRACCIÓ EN MATERIAL DE PVC
PER PARAMENT VERTICAL EXISTENT DE COBERTA. INCLOU
TALADRE I EXECUCIÓ DEL PAS DE CONDUCTE SEGONS MI-
DES PLÀNOLS , EN CADA CAS. INCLOU MITJANS D'ELEVA-
CIÓ, SUPORTACIÓ A ESTRUCTURA DE L'EDIFICI , SEGE-
LLATS, IMPERMEABILITACIÓ, I PROTECCIÓ ANTIINSECTES
EN LA SORTIDA AL CONDUCTE ACABAT EN COLL DE CISNE
PER EVITAR L'ENTRADA D'AIGUA. S'INSTAL·LARÁ AMB PEN-
DENT LLEUGERA CAP A L'EXTERIOR. AQUEST TRAM DE PVC
ÚNICAMENT ES DISPOSARÁ EN EL PAS DEL PARAMENT LA
RESTA ES CONECTARÁ A CONDUCTE DE XAPA GALVANIT-
ZAT.

14,00 141,00 1.974,00

TOTAL SUBAPARTAT 01.02.02.03 VENTILADORS ................ 5.362,48

TOTAL APARTAT 01.02.02 INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ ...... 10.011,38
APARTAT 01.02.03 INSTAL·LACIÓ DE CONTROL CENTRALITZAT

01.02.03.01 PA REPROGRAMACIÓ DE CONTROL CENTRALITZAT DE CADA EDIFICI PER CONTROL
HORARI CUADRES ELÉCTRICS SERVEIS

REPROGRAMACIÓ DE CONTROL CENTRALITZAT DE CADA
EDIFICI PER CONTROL HORARI DELS CUADRES ELÉCTRICS
DE CADA NUCLI DE SERVEIS HIGIÉNICS. INCLOU CABLEJAT
SOTA TUB LLIURE D'HALOGENS DESDE CONTACTORS GE-
NERALS DE CADA QUADRE FINS A CONTROLADORS ALLEN
BRADLEY EXISTENTS ALS EDIFICIS. PER PODER GENERAR
HORARIS D'ENERGITZACIÓ DE CUADRES PER APAGAR FO-
RA D'HORARI TOTES LES INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ,
ENLLUMENAT, ETC.

1,00 739,00 739,00

TOTAL APARTAT 01.02.03 INSTAL·LACIÓ DE CONTROL .... 739,00

TOTAL SUBCAPITOL01.02 INSTAL.LACIONS........................ 35.441,79
SUBCAPITOL01.03 INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES
APARTAT 01.03.01 ELECTRICITAT
SUBAPARTAT 01.03.01.01 QUADRES SECUNDARIS

01.03.01.01.01 u INSTAL·LACIÓ PROTECCIONS A QUADRE GENERAL EXISTENT DE ZONA

Instal·lació en quadres generals existents de pavellons o zona, de
proteccions per a les linias d'alimentació a quadres secundaris de
banys mitjançant interruptor automàtic magnetotérmic de 32A.
Inclou P.P. de línea elèctrica d'alimentació, realitzada amb conduc-
tor Cu aïllament lliure d'halògens, tub plàtic lliure d'halògens, i cai-
xa de derivació.
Totalment instal·lada i en funcionament.     

7,00 135,19 946,33
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01.03.01.01.02 u QUADRE TIPUS-1 BANYS PAVELLONS A-B-C-D-E-F MCFiH

Subministre i instal.lació de QUADRE TIPUS-1 BANYS PAVE-
LLONS A-B-C-D-E-F MCFiH. Planta Altell, amb les característi-
ques i composició de les proteccions i elements indicats en  esque-
mes electrics,  memòria descriptiva i plecs d'especificacions. A
més a més disposarà de: 
- Circuit de comandament del quadre. 
- Proteccions del tipus VIGI o equivalents. 
- Enregletat de sortida inclos cablejat de comandament a altres
quadres i sistema de gestió centralitzada.
- Porta amb pany.  
- 20 % d'espai lliure en fileres per a posibles ampliacions, 
- Inclou el codi d'identificació del quadre i de totes les seves sorti-
des: Figuraran en rètols de caire permant fixats a la porta exterior
del quadre, amb les característiques que es fixaran per la Direcció
d'Obra.  
- Inclou tot el petit material d'instal·lació, la posda a terra de l'arma-
ri  i la bancada en cas de ser necessària.  Totalment instal.lat, con-
nexionats tots els elements a instal.lar en quadre i en funciona-
ment. 
- Elements complementaris:  Ventiladors, bancades, departament
portadocuments, amb els esquemes elèctrics, etc.
- Amplada màxima del quadre 0,5 m. 
- Tipus PRAGMA d' SCHNEIDER  o equivalent. 
Inclou armari, aparamenta, accesoris, complements, proves i po-
sada en servei.

6,00 534,84 3.209,04

01.03.01.01.03 u QUADRE TIPUS-2 BANYS PAVELLÓ G MCFiH i PONTS 1, 2, 3 MCPEIX

Subministre i instal.lació de QUADRE TIPUS-2 BANYS PAVELLÓ
G MCFiH i, PONTS 1-2-3 MCPEIX. Planta Altell, amb les caracte-
rístiques i composició de les proteccions i elements indicats en  es-
quemes electrics,  memòria descriptiva i plecs d'especificacions. A
més a més disposarà de: 
- Circuit de comandament del quadre. 
- Proteccions del tipus VIGI o equivalents. 
- Enregletat de sortida inclos cablejat de comandament a altres
quadres i sistema de gestió centralitzada.
- Porta amb pany.  
- 20 % d'espai lliure en fileres per a posibles ampliacions, 
- Inclou el codi d'identificació del quadre i de totes les seves sorti-
des: Figuraran en rètols de caire permant fixats a la porta exterior
del quadre, amb les característiques que es fixaran per la Direcció
d'Obra.  
- Inclou tot el petit material d'instal·lació, la posda a terra de l'arma-
ri  i la bancada en cas de ser necessària.  Totalment instal.lat, con-
nexionats tots els elements a instal.lar en quadre i en funciona-
ment. 
- Elements complementaris:  Ventiladors, bancades, departament
portadocuments, amb els esquemes elèctrics, etc.
- Amplada màxima del quadre 0,5 m. 
- Tipus PRAGMA d' SCHNEIDER  o equivalent. 
Inclou armari, aparamenta, accesoris, complements, proves i po-
sada en servei.

1,00 487,54 487,54

TOTAL SUBAPARTAT 01.03.01.01 QUADRES........................ 4.642,91
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SUBAPARTAT 01.03.01.02 LÍNIES SECUNDARIES DE DISTRIBUCIÓ
01.03.01.02.01 m CABLE 0,6/1 KV RZ1-K (AS), 3X1,5MM2,COL. CANAL/SAFATA

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·lo-
cat en tub o safata.
Inclou accesoris de connexió i marcatge sistema unex.
Totalment instal·lat, connexionat i en funcionament.

379,00 0,83 314,57

01.03.01.02.02 m CABLE 0,6/1 KV RZ1-K (AS), 3X2,5MM2,COL. CANAL/SAFATA

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·lo-
cat en tub o safata.
Inclou accesoris de connexió i marcatge sistema unex.
Totalment instal·lat, connexionat i en funcionament.

379,00 1,57 595,03

01.03.01.02.03 m CABLE 0,6/1 KV RZ1-K (AS), 3X4MM2,COL. CANAL/SAFATA

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·lo-
cat en tub o safata.
Inclou accesoris de connexió i marcatge sistema unex.
Totalment instal·lat, connexionat i en funcionament.

379,00 1,09 413,11

TOTAL SUBAPARTAT 01.03.01.02 LÍNIES SECUNDARIES ... 1.322,71
SUBAPARTAT 01.03.01.03 ENLLUMENAT

01.03.01.03.01 u LLUMINARIA EMERGENCIA HYDRA LD N3 + KETB HYDRA

SUMINISTRE I MUNTAGE HYDRA LD N3 + KETB
Projector autònom d'emergència + KETB HYDRA:
Cos rectangular amb arestes pronunciades que consta de una car-
cassa fabricada en policarbonat i difusor en idéntic material. cons-
ta de una làmpara LED que s'il·lumina si falla el subministre de
xarxa.
Caracteristiques:
- Format: Hydra + KETB
- Funcionament: No permanent LED
- Autonòmia. 1h
- Làmpara d'emergència: ILMLED
- Grau de Protecció: IP42 IK04
- Pilot testimoni de càrrega: LED
- Aïllament elèctric: Clase II
- Dispositiu de verificació: No
- Connexió Telecomandament: Si
- Tipus de Bateria: NiCd estanca alta temperatura
- Tensió alimentació: 220-230V 50/60 Hz
Inclou P.P. de línea elèctrica d'alimentació, realitzada amb conduc-
tor Cu aïllament lliure d'halògens, tub plàtic lliure d'halògens, i cai-
xa de derivació.
Totalment instal.lat, connexionat, provat i en funcionament.

10,00 22,81 228,10
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01.03.01.03.02 u LLUMINARIA EMERGENCIA HYDRA LD N6 + KETB HYDRA

SUMINISTRE I MUNTAGE HYDRA LD N6 + KETB
Projector autònom d'emergència + KETB HYDRA:
Cos rectangular amb arestes pronunciades que consta de una car-
cassa fabricada en policarbonat i difusor en idéntic material. cons-
ta de una làmpara LED que s'il·lumina si falla el subministre de
xarxa.
Caracteristiques:
- Format: Hydra + KETB
- Funcionament: No permanent LED
- Autonòmia. 1h
- Làmpara d'emergència: ILMLED
- Grau de Protecció: IP42 IK04
- Pilot testimoni de càrrega: LED
- Aïllament elèctric: Clase II
- Dispositiu de verificació: No
- Connexió Telecomandament: Si
- Tipus de Bateria: NiCd estanca alta temperatura
- Tensió alimentació: 220-230V 50/60 Hz
Inclou P.P. de línea elèctrica d'alimentació, realitzada amb conduc-
tor Cu aïllament lliure d'halògens, tub plàtic lliure d'halògens, i cai-
xa de derivació.
Totalment instal.lat, connexionat, provat i en funcionament.

12,00 25,52 306,24

01.03.01.03.03 u DOWNLIGHT ENCASTAT MODEL KONIC 2X26W DE LA MARCA LAMP O EQUIVALENT.

Downlight encastat rodó model KONIC CL.I TC-ET 2X26W de la
marca LAMP. Fabricat en injecció de policarbonat, amb reflector
metal·litzat i amb sistema de  subjecció tipus Torkit de fàcil ins-
tal·lació. Model per a llums TC-ET 2X26W. Equip electrònic incor-
porat. Classe d'aïllament I.
Inclou P.P. de línea elèctrica d'alimentació, realitzada amb conduc-
tor Cu aïllament lliure d'halògens, tub plàtic lliure d'halògens, i cai-
xa de derivació.
Totalment instal·lat, connexionat, provat i en funcionament.

90,00 22,45 2.020,50

01.03.01.03.04 u LLUMINARIA DE SUPERFICIE 1X24W MODEL TUB DE LA MARCA LAMP O EQUIVALENT

Instal·lació de lluminaria per adossar o suspendre model TUB T5
1X24W de la marca LAMP. Perfil i difusor fabricats en extrusió de
policarbonat opal i tapes finals en injecció de policarbonat opal.
Model per a llum T5 1X24W i equip electrònic multi-potència incor-
porat. Amb un grau de protecció IP55, IK07. Classe d'aïllament II.
Inclou P.P. de línea elèctrica d'alimentació, realitzada amb conduc-
tor Cu aïllament lliure d'halògens, tub plàtic lliure d'halògens, i cai-
xa de derivació.
Totalment instal·lat, connexionat, provat i en funcionament.

0,00 36,98 0,00

01.03.01.03.05 u LLUMINARIA DE SUPERFICIE 1X54W MODEL TUB DE LA MARCA LAMP O EQUIVALENT

Instal·lació de lluminaria per adossar o suspendre model TUB T5
1X54W de la marca LAMP. Perfil i difusor fabricats en extrusió de
policarbonat opal i tapes finals en injecció de policarbonat opal.
Model per a llum T5 1X54W i equip electrònic multi-potència incor-
porat. Amb un grau de protecció IP55, IK07. Classe d'aïllament II.
Inclou P.P. de línea elèctrica d'alimentació, realitzada amb conduc-
tor Cu aïllament lliure d'halògens, tub plàtic lliure d'halògens, i cai-
xa de derivació.
Totalment instal·lat, connexionat, provat i en funcionament.

0,00 36,98 0,00
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01.03.01.03.06 u INSTAL·LACIÓ DE INTERRUPTOR DE SUPERFICIE

Instal·lació de interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, Matix bticino (color gris metalitzat) o equivalent, per ins-
tal·lació de superficie amb tecla i placa.
Inclou P.P. de línea elèctrica d'alimentació, realitzada amb conduc-
tor Cu aïllament lliure d'halògens, tub plàtic lliure d'halògens, i cai-
xa de derivació.
Totalment instal·lat, connexionat i en funcionament.

1,00 10,62 10,62

01.03.01.03.07 u DETECTOR DE PRESENCIA 180º

Subministre i instal.lació de detector de presencia  per a l'encesa i
apagada dels circuits d'enllumenat dels aseos. Inclou petit material
d'instal·lació. Mod. Schneider CCT56P004 180º
Inclou P.P. de línea elèctrica d'alimentació, realitzada amb conduc-
tor Cu aïllament lliure d'halògens, tub plàtic lliure d'halògens, i cai-
xa de derivació.
Totalment instal·lada i en funcionament.     

21,00 42,49 892,29

01.03.01.03.08 pa INSTAL.LACIÓ DE PUNT DE ENLLUMENAT

Instal·lació de punt de enllumenat (simple, commutat, commutat
de encreuament, o d'encesa desde quadre específic), inclòs: ca-
blejat amb conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV amb baixa emissivitat de fums en circuits de subministra-
ment normal i amb conductor de coure de designació UNE SZ1-K
(AS+) 0,6/1 kV no propagador de la flama i resistent al foc
UNE-EN 50200 en circuits d'emergència segons REBT, multipo-
lars en línies generals sobre safata i unipolars sota tub en deriva-
ció a sala i fins al punt de llum de seccions segons esquema unifi-
lar elèctric del projecte, inclòs p.p. de circuit per a inhibició de en-
cesa de emergències; canalitzacions realitzades amb safata de rei-
xeta i tub de dimensions segons nombre de cables a allotjar i en
compliment del REBT, flexible corrugat de PVC  en trams encas-
tats o en fals sostre, rígid de PVC de color gris en execució vista,
aïllants, no propagadors de la flama i lliures d'halògens, i rígid d'a-
cer en sales especifiques i en les derivacions a llumeneres suspe-
ses, segons descripció en memòria/plec de condicions; caixes de
derivació de les dimensions segons nombre de cables a allotjar i
en compliment del REBT, aïllants, no propagadors de la flama i lliu-
res d'halògens. Inclou ajudes de paleteria per a la execució de re-
gates, passos de murs i parets, col·locació de passamurs, sege-
llats de passos (amb material ignifug en cas de travessar sectors
d'incendi) i acabat final segons el material previst per l'arquitecte a
cada zona.
Inclou P.P. de línea elèctrica d'alimentació, realitzada amb conduc-
tor Cu aïllament lliure d'halògens, tub plàtic lliure d'halògens, i cai-
xa de derivació.
Tot totalment instal·lat connexionat i en funcionament.

90,00 33,41 3.006,90

TOTAL SUBAPARTAT 01.03.01.03 ENLLUMENAT................. 6.464,65
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SUBAPARTAT 01.03.01.04 FORÇA
01.03.01.04.01 pa INSTAL.LACIÓ DE PUNT DE CONSUM DE FORÇA, CLIMATITZACIÓ I/O FONTANERIA

Instal.lació de punt de connexió a equips de força (eixugamans,
termos elèctrics, ventiladors extractors...) segons esquemes, in-
clou: cablejat amb conductor de coure de designació UNE RZ1-K
(AS) 0,6/1 kV amb baixa emissivitat de fums en circuits de submi-
nistrament normal i amb conductor de coure de designació UNE
SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV no propagador de la flama i resistent al foc
UNE-EN 50200 en circuits d'emergencia segons REBT, multipo-
lars en linies generals sobre safata i unipolars sota tub en deriva-
ció a sala i fins al punt de consum de seccions segons esquema
unifilar electric del projecte; canalitzacións realitzades amb safata
de reixeta i tub de dimensions segons nombre de cables a allotjar i
en compliment del REBT, flexible corrugat de PVC  en trams en-
castats o en fals sostre, rigid de PVC en execució vista, aïllants,
no propagadors de la flama i lliures d'halogens, i rigid d'acer en sa-
les especifiques segons descripció en memoria/plec de condi-
cions; caixas de derivació de les dimensions segons nombre de
cables a allotjar i en compliment del REBT, aïllants, no propaga-
dors de la flama i lliures d'halogens. Inclou ajudes de paleteria per
a la execució de regates, passos de murs i parets, col·locació de
passamurs, segellats de passos (amb material ignifug en cas de
travessar sectors d'incendi) i acabat final segons el material pre-
vist per l'arquitecte a cada zona.
Inclou P.P. de línea elèctrica d'alimentació, realitzada amb conduc-
tor Cu aïllament lliure d'halògens, tub plàtic lliure d'halògens, i cai-
xa de derivació.
Tot totalment instal.lat connexionat i en funcionament

49,00 32,54 1.594,46

TOTAL SUBAPARTAT 01.03.01.04 FORÇA............................. 1.594,46
SUBAPARTAT 01.03.01.05 XARXA DE TERRES

01.03.01.05.01 m XARXA EQUIPOTENCIAL

Subministre i instal.lació de una xarxa equipotencial realitzada
amb conductor de coure de 4mm2, connectant a terra totes las ca-
nalitzacions metáliques existents i tots els elements conductors
que siguin accesibles segonsREBT. Inclou petit material d'instal·la-
ció. Totalment instal·lada i en funcionament. 

585,00 4,12 2.410,20

TOTAL SUBAPARTAT 01.03.01.05 XARXA DE TERRES........ 2.410,20

TOTAL APARTAT 01.03.01 ELECTRICITAT ............................ 16.434,93

TOTAL SUBCAPITOL01.03 INSTAL.LACIONS........................ 16.434,93
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SUBCAPITOL01.04 CONTROL DE QUALITAT
01.04.01 PA CONTROL DE QUALITAT

Desenvolupament del Pla de Qualitat de l'Obra, en compliment de
la normativa vigent i seguint les indicacionsi especificacions de
qualitat integrades al Projecte Constructiu. Incloent les fases de:
Control de Recepció de Materials, Control d'Execució de l'Obra i
Control de l'Obra Acabada. Inclou el control documental de l'obra i
les proves i assajos necessaris i acordats amb la D.F. Criteri d'ami-
dament: proporcional al progrès de l'obra.

1,00 1.629,52 1.629,52

TOTAL SUBCAPITOL01.04 CONTROL DE QUALITAT ........... 1.629,52
SUBCAPITOL01.05 SEGURETAT I SALUT

01.05.01 PA SEGURETAT I SALUT

Desenvolupament del Pla de Qualitat de l'Obra, en compliment de
la normativa vigent i seguint les indicacionsi especificacions de
qualitat integrades al Projecte Constructiu. Incloent les fases de:
Control de Recepció de Materials, Control d'Execució de l'Obra i
Control de l'Obra Acabada. Inclou el control documental de l'obra i
les proves i assajos necessaris i acordats amb la D.F. Criteri d'ami-
dament: proporcional al progrès de l'obra.

1,00 3.259,05 3.259,05

TOTAL SUBCAPITOL01.05 SEGURETAT I SALUT ................. 3.259,05

TOTAL CAPITOL01 MERCAT DE LA FRUITA .......................................................................................... 330.669,59
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CAPITOL02 MERCAT DEL PEIX

SUBCAPITOL02.01 OBRA CIVIL
APARTAT 02.01.01 DESMUNTATGES I ENDERROCS

02.01.01.01 m2 SECTORITZACIÓ DE LA ZONA DE TREBALL

Sectorització de la zona de treball mitjançant:
Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla nor-
mal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total
de l'envà de 100 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplà-
ria i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm
de gruix en cada cara, fixades mecànicament.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord
amb els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configu-
ren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats
de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.

25,00 28,04 701,00

02.01.01.02 u PORTA D'ACER GALVANITZAT D'UNA FULLA

Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit
d'obra de 215x90 cm, amb reixeta de ventilació, pany i clau, col·lo-
cada.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT.

1,00 121,10 121,10

02.01.01.03 m2 ENDERROC D'ENVÀ

Enderroc d'envà de ceràmica de fins a 15 cm de gruix, incloent els
revestiments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa so-
bre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.

199,97 10,90 2.179,67

02.01.01.04 m2 OPERTURA DE PORTA EN ENVÀ EXISTENT

Obertura de porta en envà existent amb maó ceràmic de 10 cm
com a màxim, amb mitjans manual, càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.

3,00 20,37 61,11

02.01.01.05 m2 ARRANCADA D'ENRAJOLAT

Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord
amb les indicacions de la DT.

172,80 8,97 1.550,02

02.01.01.06 m2 RASPAT DE PINTURA

Raspat de pintura vella en volta, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord
amb les indicacions de la DT.
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190,80 4,49 856,69

02.01.01.07 m2 ENDERROC DE CEL RAS I INSTAL·LACIONS EXISTENTS

Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mit-
jans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord
amb les indicacions de la DT.

0,00 12,67 0,00

02.01.01.08 m2 ARRENCADA DE PAVIMENT DE TERRATZO

Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrre-
ga manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.

0,00 7,80 0,00

02.01.01.09 m2 ARRENCADA DE PAVIMENT CERÀMIC

Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.

114,51 5,85 669,88

02.01.01.10 m ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ

Arrencada de revestiment d'esglaó, amb mitjans manuals i càrre-
ga manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons
les especificacions de la DT.

13,20 5,85 77,22

02.01.01.11 m2 ARRENCADA DE RECRESCUT DEL PAVIMENT

Arrencada de recrescut del paviment de qualsevol tipus, de fins a
20 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa so-
bre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.

114,51 17,93 2.053,16

02.01.01.12 u ARRENCADA DE FULL I BASTIMENT DE PORTA

Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans ma-
nuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmun-
tat, considerant 1 unitat per cada fulla, segons les especificacions
de la DT.

45,00 3,90 175,50

02.01.01.13 u ARRENCADA DE FULL I BASTIMENT DE FINESTRA

Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmun-
tat, independentment del tipus de accionament (batent, corredissa,
basculant...),  considerant 1 unitat per cada fulla, segons les espe-
cificacions de la DT.

45,00 5,85 263,25
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02.01.01.14 m2 ARRENCADA DE REIXA METÀL·LICA

Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega ma-
nual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 realment executat, amidat segons les es-
pecificacions de la DT.

0,00 6,48 0,00

02.01.01.15 m ARRENCADA DE DESGUASSOS

Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
riteri d'amidament: m de llargària realment enderrocat, amidat per
l'eix de l'element, segons les especificacions de la DT.

108,00 2,73 294,84

02.01.01.16 u ARRENCADA D'INODOR

Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguas-
sos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mit-
jans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs
l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les
especificacions de la DT.

34,00 13,78 468,52

02.01.01.17 u ARRENCADA DE LAVABO

Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconne-
xió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càr-
rega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs
l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les
especificacions de la DT.

15,00 15,22 228,30

02.01.01.18 u ARRENCADA D'ABOCADOR

Arrencada d'abocador de porcellana de la neteja, suport, aixetes,
sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacua-
ció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs
l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les
especificacions de la DT.

0,00 13,78 0,00

02.01.01.19 u ARRENCADA D'URINARI

Arrencada d'urinari, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconne-
xió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càr-
rega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs
l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les
especificacions de la DT.

18,00 11,32 203,76
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02.01.01.20 u ARRENCADA D'INSTAL·LACIÓ FONTANERIA

Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accesso-
ris i aixetes per a cada unitat de fins 100 m2 de superfície servida
per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre ca-
mió o contenidor. Inclou anul·lació d'instalació amb subministra-
ment i muntatge d'elements necesaris.
Criteri d'amidament: Unitat d'instal·lació sencera realment desmun-
tada de cada nucli de serveis format per masculi i femeni de cada
pavelló o pont, amidat segons les especificacions de la DT.

3,00 220,56 661,68

02.01.01.21 u ARRENCADA D'INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

Arrencada d'instal·lació eléctrica i d'enllumentat, amb tubs, cable-
jats, llums, mecanismes, quadres, accessoris i qualsevol altre ele-
ment de la instal·lació, considerat per a cada unitat de fins 100 m2
de superfície, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor. Inclou anul·lació d'instalació amb subministrament i
muntatge d'elements necesaris.
Criteri d'amidament: Unitat d'instal·lació sencera realment desmun-
tada de cada nucli de serveis format per masculi i femeni de cada
pavelló o pont, amidat segons les especificacions de la DT.

3,00 110,29 330,87

02.01.01.22 u DESMUNTATGE DE PETIT EQUIPAMENT

Desmuntatge d'element de petit equipament a una alçària de 5 m,
com a màxim, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la
seva reutilització o càrrega sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs
l'enderroc dels suports si es el cas, amidat segons les especifica-
cions de la DT.

24,00 8,97 215,28

02.01.01.23 u GESTIÓ I TRANSPORT DE RESIDUS

Gestió i transport de residus generats durant tota l'obra a gestor
de residus autoritzat, generats tant als treballs de demolicions i
desmuntatges, com a les excavacions de terres i a la propia cons-
trucció. Aquesta activitat inclou:
- Trossejament i apilada de la runa
- Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició
en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans ma-
nuals.
- Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de resi-
dus, amb camió o contenidor. Temps d'espera per a la càrrega i
descàrrega. Es considera inclou un increment per esponjament.
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de
gestió on se li aplicarà el tractament de valorització, selecció i em-
magatzematge o eliminació.
- Taxes e impostos corresponents.
- Justificació documental de la traçabilitat del procés. 
Criteri d'amidament: Unitat d'actuació sencera realment realitzada
per cada nucli de serveis format per masculi i femeni de cada pa-
velló o pont. S'inclou per cada nucli un servei per a minusvàlids a
planta baixa corresponents a cada pavelló o pont. Amidat segons
les especificacions de la DT.

3,00 531,58 1.594,74

TOTAL APARTAT 02.01.01 DESMUNTATGES I ...................... 12.706,59
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APARTAT 02.01.02 TANCAMENTS I DIVISORIES
02.01.02.01 m2 PARET DIVISÒRIA DE GRUIX 11,5 CM, DE TOTXANA

Paret divisòria recolzada de gruix 11,5 cm, de totxana, LD, catego-
ria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 240x115x100 mm, per a
revestir, col·locat amb morter 1:6, amb ciment CEM II i additiu in-
clusor aire/plastificant.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord
amb els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'a-
midament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas
de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests para-
ments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configu-
ren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats
de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'o-
bertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, mate-
rials diferents dels que normalment conformen la unitat.

93,44 36,21 3.383,46

02.01.02.02 m2 PARET TANCAMENT DE GRUIX 14 CM, DE TOTXANA

Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, ca-
tegoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm,
per a revestir, col·locat amb morter 1:6, amb ciment CEM II i addi-
tiu inclusor aire/plastificant.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord
amb els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'a-
midament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas
de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests para-
ments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configu-
ren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats
de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'o-
bertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, mate-
rials diferents dels que normalment conformen la unitat.

13,95 54,31 757,62

02.01.02.03 u RECONSTRUCCIÓ I REPARACIÓ D'ENVÀ PER ENDERROCS

Reconstrucció i/o reparació d'envà ceràmic per tancament de por-
ta o afectació d'enderrocs, amb substitució puntual de peças dete-
riorada, amb morter de ciment, inclou càrrega manual de runa so-
bre camió o contenidor i transport a dipòsit controlat.
Criteri d'amidament: Unitat de reparació fins a 1 m2, realitzada se-
gons les especificacions de la DT.

5,10 47,07 240,06

TOTAL APARTAT 02.01.02 TANCAMENTS I DIVISORIES...... 4.381,14
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APARTAT 02.01.03 AJUDES DEL RAM DE PALETA
02.01.03.01 u AJUDES PER INSTAL·LACIONS

Ajudes per instal·lacions d'electricitat, lampistería i ventilació, con-
sistents en: formació de regates, obertures per a passos, segellats
i els encastats dels elements necessaris, inclouen les següents ac-
tivitats: 
- Obertura de regata en paret de maó, amb mitjans manuals i tapa-
da amb morter de ciment 1:4.
- Formació d'encast per a petits elements a paret de maó, amb mit-
jans manuals, i collat amb morter de ciment 1:4.
- Collat d'ancoratge metàl·lic, col·locat amb morter de ciment 1:4.
- Tapat de regata existent i remat d'encast, ancoratge o passos
d'instalacions amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6, quan sigui
necessari.
- Forat en fals sostre, tancament o divisoria, de qualsevol tipus,
material i gruix, de diàmetre fins a 30 cm realitzat amb màquina ta-
ladradora amb broca de diamant.
- Cala en sostre per a pas d'instal·lacions, amb barrina de perfora-
ció d'aire.
- Trepant sobre estructura de formigó de 10 mm de diàmetre com
a mínim, amb màquina de perforació amb picola buida de corona
de widia, en vertical, horitzontal o inclinat.
- Obertura de forat de fins a 40x40 cm per a pas d'instal·lacions en
fals sostre, tancament o divisoria, de qualsevol tipus, material i
gruix, amb mitjans manuals.
- Realització de segellats en els passos d'instal·lacions segons les
condicions de l'element construcctivo travessat, fins i tot els de ti-
pus ignífug en cas necessari.
Totes les activitas inclouen: Replanteig previ, comprobació previa
dels elements a a travessar i la seva afectació (instal·lacions, es-
tructura ...) i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'actuació sencera realment realitzada
per cada nucli de serveis format per masculi i femeni de cada pa-
velló o pont. S'inclou per cada nucli un servei per a minusvàlids a
la planta baixa corresponents de pavelló o pont. Amidat segons
les especificacions de la DT.

3,00 277,57 832,71

02.01.03.02 m TALL EN PAVIMENT DE FORMIGÓ

Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim,
amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zo-
na a demolir.
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada
segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada
expressament per la DF.

24,00 10,26 246,24

02.01.03.03 m3 FORMACIÓ DE RASA EN SOLERA DE FORMIGÓ

Enderroc de solera de formigó en armat, de fins a 25 cm de gruix,
previament tallat, per formació de rasa de instal·lacions, amb com-
pressor i càrrega manual runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especifica-
cions de la DT.

1,20 329,75 395,70
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02.01.03.04 m3 EXCAVACIÓ DE RASA EN TERRENY DE TRÀNSIT

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària,
en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb compressor o a
mà, i amb les terres deixades a la vora.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especifica-
cions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transver-
sals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils
teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades
per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'au-
torització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els tre-
balls que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execu-
ció de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres,
la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre
que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excava-
cions, entibacions i voladures.

4,80 90,49 434,35

02.01.03.05 m3 CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ

Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres per a reutilitzar
en obra o a camió o a contenidor, amb dúmper o a mà.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la parti-
da d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coe-
ficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteni-
ment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum te-
òric excavat, amb els criteris següents: Excavacions en terreny
fluix: 15%; Excavacions en terreny compacte: 20%; Excavacions
en terreny de trànsit: 25%; Excavacions en roca: 25%

4,80 45,43 218,06

02.01.03.06 m3 TERRAPLENAT I PICONATGE EN RASES I POUS

Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especifica-
cions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material
en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de resi-
dus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de
terres.

4,80 43,94 210,91

02.01.03.07 m2 RECONSTRUCCIÓ DE SOLERA EN RASA

Reconstrucció de solera de formigó per obertura de rasa, amb fa-
bricació o subministre de HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 25 cm, transport i
abocat manuals. Acabat superficial amb enduridor, fratassat ma-
nual, acabat fi. 
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, segons
les especificacions de la DT.

6,00 124,92 749,52
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02.01.03.08 u NETEJA I DESEMBUSSADA CLAVEGUERES I POUS

Neteja i desembussada clavegueres, pous i fosses sèptiques de
clavegueram amb introducció manual de mànega amb aigua a
pressió, amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de com-
pressor situat en camió cisterna.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada se-
gons les especificacions de la DT.

3,00 290,16 870,48

02.01.03.09 u REPARACIÓ ESTRUCTURAL AMB MORTER R4

Reparació puntual de l'estructura de formigó, en una amplada mà-
xima de 30x30 cm i una profunditat de tot el gruix de l'element re-
parat.
Identificació de les zones amb defectes colpejant tota la superficie
amb martell manual . 
En primer lloc es delimitaran les zones a reparar, mitjançant un tall
amb radial de 5 mm de profunditat.
Eliminació del formigó danyat en tota la seva profunditat, amb mit-
jans mecànics o manuals.  Arribant sempre fins l’armat oxidat que
ha originat el defecte. Traient-li el formigó, fins i tot pel darrera, per
poder realitzar una reparació amb garanties.
Neteja de l’acer amb escatat dels restes de òxid o corrosió, amb
eines mecàniques petites.
Acabant la neteja, tant el formigó com l’acer han de restar amb co-
hesió, nets de materials que impedeixin l’adherència dels produc-
tes de reparació: grasses, pintures, pols, òxids, etc..., amb rugosi-
tat i el porus del formigó obert. 
Aplicació d’imprimació passivant de l’armadura i promotora de l’ad-
herència del morter, en tota la superfície a tractar amb un consum
aproximat de 2 kg/m2.
Reconstrucció del volum perdut de formigó amb morter de repara-
ció, amb inhibidors de la corrosió, estructural tipus R4, reforçat
amb fibres, de baixa retracció i amb prestacions tixotròpiques i sul-
forresistents. S’aplicarà directament sobre el pont d’unió, fresc so-
bre fresc, pressionant-ho contra el suport, en capes de 5 a 50 mm
de gruix. En cas d’aplicar varies capes es respectaran les instruc-
cions especifiques del fabricant. Acabat fratassat. A la façana cu-
rat durant 24 hores.
Morter tipus MasterEmaco S 544 RS o similar, també com a impri-
mació, diluït.
Tant el fabricant, com els productes disposaran de segell de ga-
rantia. I en la seva preparació, aplicació i curat es seguiran  les es-
pecificacions del fabricant.
Càrrega i transport a abocador autoritzat dels materials sobrants.
Neteja final de la unitat acabada i de l'area de treball.
Inclou part proporcional de mitjants auxiliars de elevació, trans-
port, etc..., bastides, petites i grans eines, mecàniques i manuals,
ma d'obra especialitzada, tots els materials principals i auxiliars ne-
cessaris, i tot lo necessari per completar l'activitat, inclouent els
costos indirectes.
Criteri d'amidament: Unitat realment reparada, considerant una
amplada màxima  de 30x 30  cm i la profunditat del element. 

9,00 66,23 596,07

TOTAL APARTAT 02.01.03 AJUDES DEL RAM DE PALETA . 4.554,04
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APARTAT 02.01.04 PAVIMENTS
02.01.04.01 m2 IMPERMEABILITZACIÓ AMB MORTER IMPERMEABILITZANT

Impermeabilització de parament horitzontal amb morter impermea-
bilitzant de 2 mm de gruix, tipus membrana elàstica i flexible, mo-
nocomponent, de base ciment, tipus MasterSeal 6100 FX o equiva-
lent. Aplicat sobre capa de morter de regularització, segons les
prescripcions del fabricant.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, mesu-
rada d'acord amb les especificacions de la DT.
No s'inclou dins de la unitat d'obra l'abonament dels treballs de
preparació de la superfície.

174,33 26,92 4.692,96

02.01.04.02 m2 PAVIMENT INTERIOR DE GRES PORCELLÀNIC ANTILLISCANT

Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense es-
maltar antilliscant, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica
deformable tipus MasterTile FLX 428 blanc o equivalent i rejuntat
amb beurada deformable tipus Master Tile FLX 500 o equivalent .
Clasificació del paviment 2 antilliscant segons DB SUA 1. Tipus
porcel·lanic Sistem E Grigio medio 30x60 cm  o equivalent. 
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

169,20 34,14 5.776,49

02.01.04.03 m2 PAVIMENT INTERIOR DE GRES PORCELLÀNIC ANTILLISCANT EN PENDENT

Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense es-
maltar antilliscant, en formació de pendent, col·locades amb adhe-
siu per a rajola ceràmica deformable tipus MasterTile FLX 428
blanc o equivalent i rejuntat amb beurada deformable tipus Master
Tile FLX 500 o equivalent . Clasificació del paviment 3 antilliscant
segons DB SUA 1. Tipus porcel·lanic Sistem E Grigio medio
30x60 cm o equivalent. Criteri d'amidament: m2 de superfície ami-
dada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la su-
perfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris se-
güents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

0,00 35,08 0,00

02.01.04.04 m SÒCOL DE RAJOLA CERÀMICA TIPUS MITJA CANYA

Peça especial de gres porcellànic premsat polit, de forma de mitja
canya, per a motllura al racó paviment/enrajolat, de 30 cm de llar-
gària i d'alçària entre 5 i 10 cm,  de la mateixa marca  tipus, color i
disseny que el paviment, col·locades amb adhesiu per a rajola ce-
ràmica deformable tipus MasterTile FLX 428 blanc o equivalent i
rejuntat amb beurada deformable tipus Master Tile FLX 500 o equi-
valent.

151,14 19,52 2.950,25
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02.01.04.05 m SÒCOL DE RAJOLA CERÀMICA TIPUS RECTE

Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni po-
lir, de 5 a 10 cm d'alçària,  de la mateixa marca  tipus, color i dis-
seny que el paviment, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica
deformable tipus MasterTile FLX 428 blanc o equivalent i rejuntat
amb beurada deformable tipus Master Tile FLX 500 o equivalent.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especifica-
cions del projecte, amb deducció de la llargària corresponent a
obertures d'acord amb els criteris següents:
Obertures d'amplària <= 1 m: Es dedueix el 50%
Obertures d'amplària > 1 m: Es dedueix el 100%

45,15 11,31 510,65

02.01.04.06 m ESGLAÓ DE GRES PORCELLÀNIC

Esglaó de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar anti-
lliscant, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica deforma-
ble tipus MasterTile FLX 428 blanc o equivalent i rejuntat amb beu-
rada deformable tipus Master Tile FLX 500 o equivalent . Clasifica-
ció del paviment 3 antilliscant segons DB SUA 1. Tipus porcel·la-
nic Sistem E Grigio medio 30x60 cm  o equivalent.
Criteri d'amidament: m d'esglaó amidat segons les especificacions
de la DT.

0,00 35,08 0,00

02.01.04.07 m2 RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS

Recrescuda de regularització i nivelació del suport dels paviments,
de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4, aplicada sobre llosa
existent. Inclou: malla de fibra de vidre, aditiu tipus latex per con-
trol de la fisuració, curat durant 48 hores.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

174,33 9,93 1.731,10

02.01.04.08 m TAPAJUNTS DE PAVIMENT 50 MM DE NEOPRÉ I ALUMINI

Tapajunts de paviment, per a junt de 50 mm d'amplària mitjana,
amb perfil de neoprè i suport d'alumini, col·locant amb fixacions
mecàniques.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especifica-
cions de la DT.

1,00 252,52 252,52

02.01.04.09 m TAPAJUNTS DE PAVIMENT D'ALUMINI

Tapajunts de paviment, de 50 mm d'amplària, amb perfil de d'alu-
mini, col·locant amb fixacions mecàniques, per canvi de paviment.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especifica-
cions de la DT

3,00 18,32 54,96

TOTAL APARTAT 02.01.04 PAVIMENTS ................................. 15.968,93
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APARTAT 02.01.05 REVESTIMENTS VERTICALS I FALS SOSTRES
02.01.05.01 m2 ARREBOSSAT REGLEJAT REMOLINAT

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'al-
çària, com a màxim, amb morter ús corrent (GP) de designació
CSIII W0, segons la norma UNE-EN 998-1, deixat de regle.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord
amb els criteris següents:
En paraments verticals:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'a-
midament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llin-
des, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també
aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren
les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

305,76 20,67 6.320,06

02.01.05.02 m2 ARREBOSSAT REGLEJAT REMOLINAT I LLISCAT

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'al-
çària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat
amb guix C6.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord
amb els criteris següents:
En paraments verticals:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'a-
midament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llin-
des, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també
aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren
les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

142,29 30,09 4.281,51

02.01.05.03 m PROTECCIÓ D'ARESTA AMB CANTONERA

Protecció d'aresta amb cantonera d'acer galvanitzat amb cantell
rom de 4 mm, per a un gruix de revestiment de 15 mm.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especifica-
cions de la DT.

16,40 4,59 75,28

 Pàgina 51C:\Users\David Badenas\ownCloud\Mercabarna 07A-15\MCFIH\PC Serveis públics\Pressupost\0.03.03.2 PRESSUPOST.PrestoObra



PRESSUPOST
MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

02.01.05.04 m2 ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL ESMALTAT MAT

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb ra-
jola de ceràmica esmaltada mat, rajola tipus Minimal blanca o de
colors, segons elecció D.F. de 25x38 cm de Marazzi o equivalent,
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 T (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.
En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície cor-
responent a obertures d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'a-
midament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes,
etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també
aquests paraments.

320,08 22,76 7.285,02

02.01.05.05 m CANTONADA ENRAJOLAT D'ALUMINI

Cantonera d'alumini anodizat d'alta qualitat acabat pulit, de 10 x10
mm d'alçària, i amb forma de recta amb cantell rom, col·locada
amb morter adhesiu.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especifica-
cions de la DT.

24,00 5,99 143,76

02.01.05.06 m2 MIRALL DE LLUNA INCOLORA DE 5 MM

Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànica-
ment sobre el parament. Cantells pulits.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els
criteris següents:
Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimen-
sió no ho sigui.

17,22 44,26 762,16

02.01.05.07 m2 CEL RAS PANEL FRIGORIFIC LLIS DE 80 MM

Cel ras transitable no registrable de panel tipus frigorífic, metal·lic
d'acer prelacat exteriors de 0,7 mm de gruix de xapa, amb nucli
d'aillament tipus PIR de 80 mm de gruix, amb superfície llisa inte-
rior i color blanc estàndard, amb cantell en encaix, recolzat sobre
envàs ceràmic, a una alçada de 2,40 m.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord
amb els criteris següents:
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.

0,00 61,30 0,00
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02.01.05.08 u REGISTRE D'ACCÉS A FALS SOSTRE

Subministrament i col·locació de trapa en fals sostre transitable de
80x80 cm, realitzat en el mateix material que el panell del sostre,
amb marc i junta de segellat, frontisses, tirador i pany amb clau.
Les ferramentes seran en acer inoxidable.

0,00 408,50 0,00

02.01.05.09 m MITJA CANYA PVC AMB REMAT FLEXIBLE

Subministrament i col·locació de junt de rematada del panell del
sostre amb els paraments verticals, tipus perfil sanitari. Compost
per una base de fixació d'alumini i embecedor continu de PVC de
6 cm d'ample amb rematada flexibles (superior i inferior). Total-
ment col·locat, fins i tot formació de cantonades.
Criteri d'amidament: Metro lineal realment executat.

0,00 9,24 0,00

02.01.05.10 m2 CEL RAS REGISTRABLE ACABAT VINILIC

Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic,
600x 600 mm i 9,5 mm de gruix , sistema desmuntable amb es-
tructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb for-
ma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats
al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , amb perfils
secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm , per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord
amb els criteris següents:
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.

4,20 22,46 94,33

02.01.05.11 m2 PREPARACIÓ DE VOLTES METÀL·LIQUES

Preparació de voltes de xapa grecada metàl·lica prèvia a la pintu-
ra, posterior al raspat de la pintura existent (ambdues activitats no
incloses en aquest concepte) consisteixen: Reforç, reparació, mas-
sillat, ajustat, fixació i altres treballs de serralleria a justificar.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.

190,80 5,14 980,71

02.01.05.12 m2 PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER

Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau
de durabilitat M, per a classe d'exposició C2, segons UNE-EN ISO
12944, format per 2 capes, capa d'imprimació de 80 µm i capa d'a-
cabat de 40 µm, amb un gruix total de protecció de 120 µm, apli-
cat de forma manual.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les
especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
Obertures <=1 m2: No es dedueixen
Obertures >1 m2 i <= 2 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures >2 m2: Es dedueix el 100%

190,80 11,01 2.100,71
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02.01.05.13 m2 PINTAT DE PARAMENT ARREBOSSAT

Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les es-
pecificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord
amb els criteris següents:
Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de
l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el
cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'-
ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertu-
ra, com ara bastiments que s'hagin embrutat.

163,29 4,95 808,29

02.01.05.14 m2 EXTRADOSSAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura auto-
portant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,
amb un gruix total de l'extradossat de 51 mm, muntants cada 600
mm de 36 mm d'amplaria i canals de 36 mm d'amplaria, amb 1
placa tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord
amb els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configu-
ren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats
de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.

10,20 27,24 277,85

02.01.05.15 m2 REVESTIMENT LÀMINA VINÍNILICA ADHESIVA

Subministrament i col·locació de revestiment de parament vertical
amb làmina vinílica autoadhesiva opaca color gris metal·litzat, so-
bre qualsevol tipus de suport (vidirio i guix laminat). Inclou prepara-
ció del suport.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.

21,00 60,46 1.269,66

02.01.05.16 m2 REVESTIMENT XAPA GALVANITZADA

Revestiment inferior d'escales existents amb xapa d'acer galvanit-
zat de 2 mm de gruix, amb entramat d'estructura de suport de per-
fils conformats en fred d'acer galvanitzat. Inclós ancoratges a ele-
ments d'obra de fàbrica. 
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.

0,00 35,38 0,00
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02.01.05.17 m PROTECCIÓ DE MUR AMB TUB REDÓ

Subministrament i col·locació de protecció de mur amb tub rodó
d'acer galvanitzat de 5 cm de diàmetre i 1 mm de gruix, col·locat a
30 cm d'alçada amb suports del mateix material cada 1,5 m aproxi-
madament. Inclou ancoratges químics al paviment de formigó.
Criteri d'amidament: m realment executat amidat segons les espe-
cificacions de la DT.

0,00 17,17 0,00

TOTAL APARTAT 02.01.05 REVESTIMENTS VERTICALS I ... 24.399,34
APARTAT 02.01.06 TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES

02.01.06.01 u MAMPARA DIVISÒRIA DE HPL 13 MM FINS  80 CM

Mampara divisòria entre cabines sanitàries de fins 80 cm de llargà-
ria i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de
13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils
de fixació i peus regulables d'acer inoxidable.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'o-
bra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF. 

2,00 173,70 347,40

02.01.06.02 u MAMPARA DIVISÒRIA DE HPL 13 MM DE 140 CM

Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 140 cm de llargària
i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13
mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de
fixació i peus regulables d'acer inoxidable.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'o-
bra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.

18,00 287,24 5.170,32

02.01.06.03 u MAMPARA DIVISÒRIA DE HPL 13 MM DE 160 CM

Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 160 cm de llargària
i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13
mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de
fixació i peus regulables d'acer inoxidable.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'o-
bra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.

22,00 326,22 7.176,84

02.01.06.04 u MÒDUL FRONTAL MAMPARA HPL 13 MM FINS 90 CM

Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i
lateral fix, de fins 90 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tau-
ler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de
color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, compos-
ta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus
regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'o-
bra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF. 

24,00 283,08 6.793,92
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02.01.06.05 u MÒDUL FRONTAL MAMPARA HPL 13 MM 100 CM

Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i
lateral fix, de 100 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler
de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de co-
lor a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta
de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus re-
gulables i perfil superior de suport amb elements de fixació.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'o-
bra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.

10,00 307,55 3.075,50

02.01.06.06 u PORTA DE FUSTA REVESTIMENT HPL DE 70 CM

Porta d'una fulla batent de fusta per a interior, de 35 mm de gruix,
amb una llum de pas de 70 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, amb
fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapa-
junts de MDF xapat, amb revestiment de HPL de 5mm, composta
de 3 frontisses, pany de cop i clau mestra, amb joc de manetes
amb placa grand. Tots els ferratges son d'acer inoxidable (AISI
316 L) marca Ocariz o equivalent. Inclou subministre i col·locació
de bastiment i tapajuntes per els dos costats dels mateixos mate-
rials i revestiments. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons
les especificacions de la DT.

3,00 216,92 650,76

02.01.06.07 u PORTA DE FUSTA REVESTIMENT HPL DE 80 CM

Porta d'una fulla batent de fusta per a interior, de 35 mm de gruix,
amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, amb
fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapa-
junts de MDF xapat, amb revestiment de HPL de 5mm, composta
de 3 frontisses, pany de cop i clau mestra, amb joc de manetes
amb placa grand. Tots els ferratges son d'acer inoxidable (AISI
316 L) marca Ocariz o equivalent. Inclou subministre i col·locació
de bastiment i tapajuntes per els dos costats dels mateixos mate-
rials i revestiments. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons
les especificacions de la DT.

9,00 249,45 2.245,05

02.01.06.08 u FINESTRA D'ALUMINI ANODIZAT BASCULANT DE 90X50CM

Finestra d'alumini anoditzat natural pulit, col·locada sobre basti-
ment de base, amb una fulla basculant, per a un buit d'obra aproxi-
mat de 90 cm d'amplada x 50 cm d'alçada, elaborada amb perfils
de preu i acabat pulit superior, classificació mínima 4 de permeabi-
litat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'es-
tanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana.
Inclou sellegat necessari. Inclou maneta d'accionament.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT.

0,00 222,92 0,00
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02.01.06.09 u FINESTRA D'ALUMINI ANODIZAT BASCULANT DE 100X50CM

Finestra d'alumini anoditzat natural pulit, col·locada sobre basti-
ment de base, amb una fulla basculant, per a un buit d'obra aproxi-
mat de 100 cm d'amplada x 50 cm d'alçada, elaborada amb perfils
de preu i acabat pulit superior, classificació mínima 4 de permeabi-
litat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'es-
tanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana.
Inclou sellegat necessari. Inclou maneta d'accionament.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT.

0,00 245,22 0,00

02.01.06.10 u FINESTRA D'ALUMINI ANODIZAT CORREDISSA 200X100CM

Finestra d'alumini anoditzat natural pulit, col·locada sobre basti-
ment de base, amb dues fulles corredises, per a un buit d'obra
aproximat de 200 cm d'amplada x 100 cm d'alçada, elaborada
amb perfils de preu i acabat pulit superior, classificació mínima 4
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació míni-
ma 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana. Inclou sellegat necessari. Inclou maneta d'accionament
pany i clau.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT.

6,00 297,60 1.785,60

02.01.06.11 m2 VIDRE AÏLLANT DE LLUNES INCOLORES 4/8/5 MM

Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de
8 mm i lluna de 5 mm de gruix incolora, col·locat amb llistó de vi-
dre sobre fusta, acer o alumini.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especifi-
cacions de la DT.
S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris
següents, cal prendre el múltiple immediat superior en cas que la
dimensió no ho sigui:
Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat

12,00 41,51 498,12

02.01.06.12 ud REMAT EN FORMA DE U DE XAPA D'ALUMINI

Subministrament i col·locació de remat en xapa d'alumini de 2 mm
de gruix, amb forma d'U, de 50 cm de longitud, 25 cm de desenvo-
lupament, col·locat entre finestres a l'exterior, per tapar cant d'en-
và. Acabat anodizat pulit, igual a les finestres.  Inclòs segellats,
acabat i neteja.

0,00 31,83 0,00
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02.01.06.13 u FINESTRA D'ALUMINI ANODIZAT BASCULANT 90X60 CM

Finestra d'alumini anoditzat natural pulit, col·locada sobre basti-
ment de base, amb una fulla basculant, per a un buit d'obra aproxi-
mat de 90 cm d'amplada x 60 cm d'alçada, elaborada amb perfils
de preu i acabat pulit superior, classificació mínima 4 de permeabi-
litat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'es-
tanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana.
Inclou sellegat necessari. Inclou maneta d'accionament.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT.

18,00 234,60 4.222,80

TOTAL APARTAT 02.01.06 TANCAMENTS I DIVISORIES...... 31.966,31
APARTAT 02.01.07 APARELLS SANITARIS I COMPLEMENTS

02.01.07.01 ml RENTAMANS INTEGRAT DE QUARS AMB RESINES

Subministrament i instal·lació de taulell amb rentamans corregut
integrat, amb formació de canal central de 9 cm d'ample i profundi-
tat variable pel pendent de l'1%, construïts en plaques de quars
amb resines tipus Silestone o similar, de 60 cm d'ample, recolzat
sobre murets de totxana transversals cada 2 m com a màxim,
amb faldó davanter i posterior de 18 cm del mateix material, els
murets també estan revestits del mateix material per tots els cos-
tats. Inclou desguàs d'acer inoxidable, registrable, de 8x8 cm, amb
ampolla sifònica cromada, cada 2 m com a màxim. Trepants per a
col·locació d'aixetes cada 60 cm (no incloses). Tots cants estaran
polits, totes les unions estaran enganxades i segellades. Tot se-
gons model a vestidors del MCPeix i les indicacions de la D.F. In-
clou connexió segellada a xarxa de sanejament.
Criteri d'amidament: Es mesurarà per m realment executat, estant
cada lavabo complert.

17,90 671,21 12.014,66

02.01.07.02 u LAVABO MURAL AMB MIG PEU DE PORCELLANA

Lavabo mural amb mig peu de porcellana esmaltada, senzill, d'am-
plària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb su-
ports murals i amb mig peu.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada se-
gons les especificacions de la DT.

1,00 128,43 128,43

02.01.07.03 u INODOR DE PORCELLANA

Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal tipus Victo-
ria amb sortida al terra de ROCA SANITARIO o equivalent, amb
seient i tapa, de color blanc, col·locat sobre el paviment i connec-
tat a la xarxa d'evacuació.
Sense tanc, amb tap i aro lacats. Inclou connexió segellada a xar-
xa de sanejament. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·la-
da, mesurada segons les especificacions de la DT.

35,00 169,31 5.925,85

02.01.07.04 u URINARI DE PORCELLANA

Urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat, alimentació
integrada, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb fixacions mu-
rals. Inclou connexió segellada a xarxa de sanejament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada se-
gons les especificacions de la DT.

18,00 162,62 2.927,16
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02.01.07.05 u ABOCADOR DE PORCELLANA

Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de
color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la
xarxa d'evacuació.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada se-
gons les especificacions de la DT.

3,00 85,68 257,04

02.01.07.06 u AIXETA MESCLADORA TEMP PER LAVABO

Aixeta mescladora temporitzada per a lavabo tipus Presto XT - LM
PN o equivalent, apertura per polsador, muntada superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat,  amb dues entra-
des de maniguets i airejador de sortida.Inclou subminstrament i
instal·lació amb connexió segellada a xarxes de AFS i ACS. Criteri
d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la DT.

0,00 74,72 0,00

02.01.07.07 u AIXETA MESCLADORA TEMP PER LAVABO, AMB PALANCA

Aixeta mescladora temporitzada per a lavabo tipus Presto 3000
ECO palanca o equivalent, apertura per palanca, muntada superfi-
cialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat,  amb
dues entrades de maniguets i airejador de sortida. Inclou submins-
trament i instal·lació amb connexió segellada a xarxes de AFS i
ACS. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesura-
da segons les especificacions de la DT.

25,00 85,93 2.148,25

02.01.07.08 u FLUXOR PER A INODOR

Fluxor per a inodor, muntat superficialment, amb aixeta de regula-
ció i tub de descàrrega incorporats, de llautó cromat, tipus Presto
1000 M amb clau, amb entrada de 3/4", i colze d'enllaç a l'alimen-
tació mural. Inclou embellidor.  Inclou subminstrament i instal·lació
amb connexió segellada a xarxa de AFS. Criteri d'amidament: Uni-
tat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions
de la DT.

35,00 108,21 3.787,35

02.01.07.09 u AIXETA DE PAS TEMPORITZADA PER A URINARI

Aixeta de pas temporitzada per a urinari, mural, muntada superfi-
cialment amb tub d'enllaç, de llautó cromat, tipus Presto ECO XT
-U o equivalent, amb entrada de 3/4". Inclou subminstrament i ins-
tal·lació amb connexió segellada a xarxa de AFS. Criteri d'amida-
ment: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especifi-
cacions de la DT.

18,00 98,83 1.778,94

02.01.07.10 u AIXETA PER ABOCADOR AMB PROLONGACIÓ

Aixeta senzilla per abocador, mural, muntada superficialment, de
llautó cromat, amb prolongació giratoria tipus Caño giratorio Pres-
to 350 arte longitud 300 mm, amb aixeta i sortida exterior roscada
de 3/4", incorporades, amb entrada de 1/2". Inclou airejador i em-
bellidor. Inclou subminstrament i instal·lació amb connexió segella-
da a xarxa de AFS. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat ins-
tal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

3,00 117,77 353,31
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02.01.07.11 u EIXUGAMANS PER AIRE CALENT

Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència,
exterior en acer inoxidable, tipus KAI 01251.B de Nofer o equiva-
lent,  de potència 1500 W, cabal 2300 l/min i temperatura 50°C
(ambient 20C), instal·lat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada se-
gons les especificacions de la DT. El preu ha d'incloure l'aparell,
accessoris, ancoratge al parament, escomesa elèctrica i els as-
saigs i proves per a la seva comprovació.

7,00 174,20 1.219,40

02.01.07.12 u BARRA MURAL DOBLE ABATIBLE

Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llar-
gària i 35 mm de d, de tub d'alumini recobert de nilò, col·locat amb
fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada se-
gons les especificacions de la DT.

2,00 307,22 614,44

TOTAL APARTAT 02.01.07 APARELLS SANITARIS I............. 31.154,83
APARTAT 02.01.08 XARXA DE SANEJAMENT

02.01.08.01 m DESGUÀS D'APARELL SANITARI DN 40 MM

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructura-
da, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 40
mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especifica-
cions de la DT.

10,00 15,96 159,60

02.01.08.02 m DESGUÀS D'APARELL SANITARI DN 50 MM

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructura-
da, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 50
mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especifica-
cions de la DT.

41,00 16,78 687,98

02.01.08.03 m DESGUÀS D'APARELL SANITARI DN 75 MM

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructura-
da, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 75
mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especifica-
cions de la DT.

0,00 18,49 0,00

02.01.08.04 m DESGUÀS D'APARELL SANITARI DN 90 MM

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructura-
da, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 90
mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especifica-
cions de la DT.

6,00 19,89 119,34
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02.01.08.05 m DESGUÀS D'APARELL SANITARI DN 110 MM

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructura-
da, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110
mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especifica-
cions de la DT.

32,00 23,77 760,64

02.01.08.06 u REPARACIÓ JUNT DE BAIXANT

Reparació de junts de baixants de fibrociment amb nou rejuntat i
segellat amb massilla asfàltica d'aplicació en calent.
Criteri d'amidament: Unitat de junt realment reparat amidat segons
les especificacions de la DT.

3,00 7,09 21,27

02.01.08.07 u BONERA SIFÒNICA INOX 150X150 MM

Bonera sifònica d'acer inoxidable AISI 304 de 150x150 mm de cos-
tat amb sortida vertical de 50 mm de diàmetre, amb tapa plana
acer inoxidable, col·locada amb morter per a ram de paleta classe
M 5 ( 5 N/mm2 ).
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'o-
bra d'acord amb les especificacions de la DT.

10,00 69,13 691,30

02.01.08.08 u CANAL AMB REIXA D'ACER INOX.

Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 100
mm i de 60 a 100 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa d'a-
cer inoxidable perforada classe A15, segons norma UNE-EN
1433, fixada amb cargols a la canal, col·locada sobre base de for-
migó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especifica-
cions de la DT.

0,00 135,10 0,00

02.01.08.09 m CLAVEGUERÓ PVC-U DN 110 MM PENJAT

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplica-
ció B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, penjat al
sostre.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a re-
talls i la repercussió de les peces especials a col·locar.

0,00 35,38 0,00

02.01.08.10 m CLAVEGUERÓ PVC-U DN 125 MM PENJAT

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplica-
ció B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, penjat al
sostre.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a re-
talls i la repercussió de les peces especials a col·locar.

33,00 36,72 1.211,76
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02.01.08.11 m CLAVEGUERÓ PVC-U DN 160 MM PENJAT

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplica-
ció B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 160 mm, penjat al
sostre.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a re-
talls i la repercussió de les peces especials a col·locar.

3,00 48,07 144,21

02.01.08.12 m CLAVEGUERÓ PVC-U DN 110 MM SOTERRAT

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a saneja-
ment sense pressió, de DN 110 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigide-
sa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15
cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a re-
talls i la repercussió de les peces especials a col·locar.

10,00 43,12 431,20

02.01.08.13 m CLAVEGUERÓ PVC-U DN 160 MM SOTERRAT

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a saneja-
ment sense pressió, de DN 160 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigide-
sa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15
cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a re-
talls i la repercussió de les peces especials a col·locar.

0,00 55,81 0,00

02.01.08.14 u CONNEXIÓ A PERICÓ O POU EXISTENT

Connexió de xarxa de sanejament nova a xarxa existent en un ele-
ment tipus pericó o pou de registre. Consistent en la realització
d'un buit, la col·locació del col·lector corresponent, el segellat del
buit i la repación de l'element. Inclosa la càrrega i transport dels re-
sidus al contenidor o camió. Inclosos tots els materials, mà d'obra.
Criteri d'amidament: unitat realmente executada.

1,00 80,32 80,32

02.01.08.15 m BAIXANT PVC-U DN 160 MM

Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 160 mm, incloses les pe-
ces especials i fixat mecànicament amb brides.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a re-
talls i la repercussió de les peces especials a col·locar.

10,50 29,14 305,97
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02.01.08.16 m CONDUCTE VENTILACIÓ PVC-U DN 50 MM

Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, inclo-
ses les peces especials i fixat mecànicament amb brides.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a re-
talls i la repercussió de les peces especials a col·locar.

12,00 12,41 148,92

02.01.08.17 u VÀLVULA EQUILIBRADORA DE PRESSIÓ

Vàlvula equilibradora de pressió per a sistemes de desguàs,
d'ABS, flux d'aire de 7,5 l/s, de designació AI segons norma
UNE-EN 12380, roscada a l'adaptador fixat al tub.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada se-
gons les especificacions de la DT.

3,00 29,20 87,60

02.01.08.18 u REGISTRE DESGUÀS D'URINARI DN 40MM

Registre en desguàs de urinari realitzat en tub de PVC DN 40mm
per mitjà d'una peça especial tipus Y amb tap roscat. Inclou reves-
timent exterior en xapa d'alumini lacat en blanc conformada i fixa-
da mecànicament al parament. Criteri d'amidament: Unitat de
quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la
DT.

18,00 37,25 670,50

TOTAL APARTAT 02.01.08 XARXA DE SANEJAMENT .......... 5.520,61

TOTAL SUBCAPITOL02.01 OBRA CIVIL ................................. 130.651,79
SUBCAPITOL02.02 INSTAL.LACIONS MECANIQUES
APARTAT 02.02.01 INSTAL·LACIÓ FONTANERIA
SUBAPARTAT 02.02.01.01 CANONADES AFS

02.02.01.01.01 m. TUB.POLIPROPILE PN-20 25x3,5mm AILLAT

'ML. CANONADA DE POLIPROPILÉ REFORÇADA AMB FIBRA
DE DIÀMETRE EXTERIOR 25 MM  Y GRUIX 3,5 MM, DE LA
MARCA NIRON FG O EQUIVALENT, TIPUS PN-20, CLASE 2,
SDR 7,4, SEGONS LA NORMA UNE 53-380. INCLUS SUMINIS-
TRE I MUNTATGE, P.P. D'ACCESORIS I ELEMENTS DE RECO-
ZAMENT,  AÏLLAMENT PER EVITARCONDENSACIONS  DE 9
MM  S/CTE-HS-4  I CTE DB SI, TOTALMENT INSTAL.LADA I
FUNCIONANT.

78,00 5,55 432,90

02.02.01.01.02 m. TUB.POLIPROPILE PN-20 32x4,4mm AILLAT

'ML. CANONADA DE POLIPROPILÉ REFORÇADA AMB FIBRA
DE DIÀMETRE EXTERIOR 32 MM  Y GRUIX 4,4 MM, DE LA
MARCA NIRON FG O EQUIVALENT, TIPUS PN-20, CLASE 2,
SDR 7,4, SEGONS LA NORMA UNE 53-380. INCLOS SUMINIS-
TRE I MUNTATGE, P.P. D'ACCESORIS I ELEMENTS DE RE-
COLZAMENT,  AÏLLAMENT PER EVITARCONDENSACIONS  DE
9 MM  S/CTE-HS-4  I CTE DB SI, TOTALMENT INSTAL.LADA I
FUNCIONANT.

13,00 6,39 83,07

 Pàgina 63C:\Users\David Badenas\ownCloud\Mercabarna 07A-15\MCFIH\PC Serveis públics\Pressupost\0.03.03.2 PRESSUPOST.PrestoObra



PRESSUPOST
MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

02.02.01.01.03 m. TUB.POLIPROPILE PN-20 40x3,7 mm AILLAT

'ML. CANONADA DE POLIPROPILÉ REFORÇADA AMB FIBRA
DE DIÀMETRE EXTERIOR 40 MM  Y GRUIX 3,7 MM, DE LA
MARCA NIRON FG O EQUIVALENT, TIPUS PN-20, CLASE 2,
SDR 11, SEGONS LA NORMA UNE 53-380. INCLOS SUMINIS-
TRE I MUNTATGE, P.P. D'ACCESORIS I ELEMENTS DE RE-
COLZAMENT,  AÏLLAMENT PER EVITARCONDENSACIONS  DE
9 MM  S/CTE-HS-4  I CTE DB SI, TOTALMENT INSTAL.LADA I
FUNCIONANT.

15,00 7,86 117,90

02.02.01.01.04 m. TUB.POLIPROPILE PN-20 50x4,6 mm AILLAT

'ML. CANONADA DE POLIPROPILÉ REFORÇADA AMB FIBRA
DE DIÀMETRE EXTERIOR 50 MM  Y GRUIX 4,6 MM, DE LA
MARCA NIRON FG O EQUIVALENT, TIPUS PN-20, CLASE 2,
SDR 11, SEGONS LA NORMA UNE 53-380. INCLOS SUMINIS-
TRE I MUNTATGE, P.P. D'ACCESORIS I ELEMENTS DE RE-
COLZAMENT,  AÏLLAMENT PER EVITARCONDENSACIONS  DE
9 MM  S/CTE-HS-4 I CTE DB SI, TOTALMENT INSTAL.LADA I
FUNCIONANT.

165,00 9,48 1.564,20

02.02.01.01.05 m. TUB.POLIPROPILE PN-20 75x6,8 mm AILLAT

'ML. CANONADA DE POLIPROPILÉ REFORÇADA AMB FIBRA
DE DIÀMETRE EXTERIOR 75 MM  Y GRUIX 6,8 MM, DE LA
MARCA NIRON FG O EQUIVALENT, TIPUS PN-20, CLASE 2,
SDR 11, SEGONS LA NORMA UNE 53-380. INCLOS SUMINIS-
TRE I MUNTATGE, P.P. D'ACCESORIS I ELEMENTS DE RE-
COLZAMENT,  AÏLLAMENT PER EVITARCONDENSACIONS  DE
9 MM  S/CTE-HS-4  I CTE DB SI, , TOTALMENT INSTAL.LADA I
FUNCIONANT.

45,00 12,83 577,35

02.02.01.01.06 m. CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT AMB CLAU DE PAS AMB TUB.POLIPROPILE PN-20
75x6,8 mm AILLAT

'CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT D'AIGUA POTABLE AMB ML.
CANONADA DE POLIPROPILÉ REFORÇADA AMB FIBRA DE
DIÀMETRE EXTERIOR 75 MM  Y GRUIX 6,8 MM, DE LA MARCA
NIRON FG O EQUIVALENT, TIPUS PN-20, CLASE 2, SDR 11,
SEGONS LA NORMA UNE 53-380. INCLOS VÁLVULA DE TALL,
ACCESORIS ESPECIALS, SUMINISTRE I MUNTATGE, P.P.
D'ACCESORIS I ELEMENTS DE RECOLZAMENT,  AÏLLAMENT
PER EVITARCONDENSACIONS  DE 9 MM  S/CTE-HS-4, I CTE
DB SI, TOTALMENT INSTAL.LADA I FUNCIONANT.

4,00 17,52 70,08

TOTAL SUBAPARTAT 02.02.01.01 CANONADES AFS........... 2.845,50
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SUBAPARTAT 02.02.01.02 VÀLVULES AFS
02.02.01.02.01 u VÀLVULA D'ESCAIRE DN-15

VÀLVULA D'ESCAIRE ROSCADA, MANUAL, DE DIÀMETRE
DN-20.
INCLÒS PETIT MATERIAL, ACCESSORIS, SUBMINISTRAMENT
I MUNTATGE.

26,00 5,63 146,38

02.02.01.02.02 u AIXETA PER A MÀNEGA DN-20

SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE AIXETA PER MÀNEGA DE
NETEJA, DE 20 MM. DE DIÀMETRE, PER A PRESA A LA PA-
RET DE LA MÀNEGA, FILTRE A LA SORTIDA, ROSCADA. IN-
CLÒS ACCESORIS I PETIT MATERIAL.
CRITERI DE MESURAMENT
UNITAT REALMENT COL.LOCADA, AMB UN MUNTATGE COR-
RECTE I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.

3,00 6,81 20,43

02.02.01.02.03 u VÀLVULA DE PAPALLONA DN-80

SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA DE PAPALLONA
AMB PALANCA I GALLET, DE 80 MM DE DIÀMETRE, CONS-
TRUIDA AMB FERRO, PN 10, EMBRIDADA. INCLÒS CONTRA-
BRIDES, CARGOLS, SUPORTACIÓ, PETIT MATERIAL I EL MA-
TEIX AÏLLAMENT QUE LA CANONADA QUE LA SUPORTA.

3,00 36,04 108,12

02.02.01.02.04 u VÀLVULA DE BOLA DN-50

SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA DE BOLA DE
LLAUTÓ, ANELLS DE TEFLÓ, DE 50 MM DE DIÀMETRE, ROS-
CADA. INCLÒS ACCESSORIS, PETIT MATERIAL.

36,00 24,67 888,12

02.02.01.02.05 u VÀLVULA DE BOLA DN-40

SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA DE BOLA DE
LLAUTÓ, ANELLS DE TEFLÓ, DE 40 MM DE DIÀMETRE, ROS-
CADA. INCLÒS ACCESSORIS, PETIT MATERIAL.

3,00 21,61 64,83

02.02.01.02.06 u VÀLVULA DE BOLA DN-32

SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA DE BOLA DE
LLAUTÓ, ANELLS DE TEFLÓ, DE 32 MM DE DIÀMETRE, ROS-
CADA. INCLÒS ACCESSORIS, PETIT MATERIAL.

1,00 11,18 11,18

02.02.01.02.07 u VÀLVULA DE BOLA DN-25

SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA DE BOLA DE
LLAUTÓ, ANELLS DE TEFLÓ, DE 25 MM DE DIÀMETRE, ROS-
CADA. INCLÒS ACCESSORIS, PETIT MATERIAL.

22,00 8,70 191,40

02.02.01.02.08 u PURGADOR AUTOMÀTIC AMB VÀLVULA DE TANCAMENT

PURGADOR AUTOMÀTIC EN LLAUTÓ (22 MM.) AMB CLAU DE
TALL I PEÇA EN T DE LLAUTÓ AMB UNIÓ D'ANELLS OPRE-
SORS.
INCLÓS AILLAMENT, PETIT MATERIAL SUMINISTRE I MUN-
TATGE.

4,00 10,59 42,36
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02.02.01.02.09 UD VÁVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ 1¼´´

VÁLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ AMB ROSCA, MARCA
HONEYWELL, MODEL D06F O EQUIVALENT, DE LLAUTÓ NI-
QUELAT, DE DIÁMETRO NOMINAL 1¼´´, DE PRESSIÓ MÁXIMA
DE ENTRADA DE 16 BAR Y PRESIÓN DE SALIDA DE 1,5 A 6
BAR.INCLOU PETIT MATERIAL, ACCESORIS, SUMINISTRE I
MUNTATGE.

4,00 89,14 356,56

TOTAL SUBAPARTAT 02.02.01.02 VÀLVULES AFS .............. 1.829,38
SUBAPARTAT 02.02.01.03 EQUIPS  ACS

02.02.01.03.01 Ud TERMO-ACUMULADOR ELÉCTRICO 30 l.

TERMO-ACUMULADOR ELÉCTRICO PARA PRODUCCION DE
A.C.S., DE INSTALACIÓN VERTICAL, PARA ACUMULACIÓN DE
30 L., UNA POTENCIA DE 1.600 W, ACERO INOXIDABLE, CON
AISLAMIENTO TÉRMICO LIBRE DE CFC, RESISTENCIA ELÉC-
TRICA ENVAINADA, VÁLVULA DE SEGURIDAD, TERMOSTA-
TO, DISPOSITIVO DE VACIADO, VÁLVULA ANTIRRETORNO,
ÁNODO DE MAGNESIO E INDICADOR LUMINOSO DE FUNCIO-
NAMIENTO.
MARCA/MODELO : SAUNIER DUVAL / SD 30 ESC

INCLUYENDO CONEXIÓN ELÉCTRICA, VASO DE EXPANSIÓN,
2 LLAVES DE CORTE, VALVULA DE SEGURIDAD CON SALIDA
CONDUCIDA A DESAGUE MAS PROXIMO, DESAGUE CONDU-
CIDO A SANEAMIENTO MAS PROXIMO, SOPORTES, BANCA-
DA DE SUELO, ACCESORIOS, PEQUEÑO MATERIAL, SUMINIS-
TRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA.

"Replanteo, colocado y elevacion de los materiales al tajo, disposi-
cion de los medios de seguridad y proteccion reglamentarios no in-
cluidos en el Plan de Seguridad, colocacion de andamiajes y/o
apuntalamientos necesarios, traida y retirada de herramientas y
medios auxiliares de obra, transporte de escombros a vertedero
autorizado mas proximo y canon de vertido, limpieza diaria de la
zona de trabajo".

Nota: Necesariamente, debera ofertarse la solucion descrita en la
partida. Paralelamente, podra ofertarse el equivalente al sistema
descrito,de la marca  ACV, BAXI ROCA, que deberan ser aproba-
das por parte de la D.F.

1,00 230,99 230,99
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02.02.01.03.02 Ud TERMO-ACUMULADOR ELÉCTRICO 100 l.

Suministro y montaje de acumulador eléctrico para producción de
ACS, de acero galvanizado aislado en poliuretano y acabado exte-
rior esmaltado. Con ánodo de magnesio para protección  anticorro-
siva. Con acabado interior y exteiror en acero inoxidable, resisten-
cia eléctrica de esteatita protegida por vaina y termostato regula-
ble. Incluyendo, válvulas de bola DN-20, válvula de seguridad
DN-20, válvula antirretorno DN-20, manguitos aislantes dieléctri-
cos en las conexiones hidráulicas, conexión eléctrica, válvula de
vaciado y desagüe conducido hasta bajante más próximo. Incluso
medios de elevacion, con todos los accesorios de fijacion y monta-
je. Totalmente instalado y en funcionamiento. De las siguientes ca-
racterísticas:

-Posicion: vertical
-Presión máx. de servicio: 7 bar. (10 Bar)
-Capacidad de acumulación: 100 lt.
-Temperatura máxima de trabajo: 95ºC.
-Regulación termostato: de 35 a 70ºC. 
-Potencia nominal: 1600 W (2 RESISTENCIAS 2X800 W.)
-Alimentacion: 230.1.50 
-Dimensiones: ALTURA= 755 ANCHO=500; FONDO=522 mm
-Peso expedicion: 33,5 kg.
-Marca / Modelo:SAUNIER DUVAL / SD 100 ES C

INCLUYENDO CONEXIÓN ELÉCTRICA, VASO DE EXPANSIÓN,
2 LLAVES DE CORTE, VALVULA DE SEGURIDAD CON SALIDA
CONDUCIDA A DESAGUE MAS PROXIMO, DESAGUE CONDU-
CIDO A SANEAMIENTO MAS PROXIMO, SOPORTES, BANCA-
DA DE SUELO, ACCESORIOS, PEQUEÑO MATERIAL, SUMINIS-
TRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA.

"Replanteo, colocado y elevacion de los materiales al tajo, disposi-
cion de los medios de seguridad y proteccion reglamentarios no in-
cluidos en el Plan de Seguridad, colocacion de andamiajes y/o
apuntalamientos necesarios, traida y retirada de herramientas y
medios auxiliares de obra, transporte de escombros a vertedero
autorizado mas proximo y canon de vertido, limpieza diaria de la
zona de trabajo".

Nota: Necesariamente, debera ofertarse la solucion descrita en la
partida. Paralelamente, podra ofertarse el equivalente al sistema
descrito,de la marca  ACV, BAXI ROCA, que deberan ser aproba-
das por parte de la D.F.

6,00 601,05 3.606,30

TOTAL SUBAPARTAT 02.02.01.03 EQUIPS  ACS................... 3.837,29
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SUBAPARTAT 02.02.01.04 CANONADES ACS
02.02.01.04.01 m. TUB.POLIPROPILE PN-20 25x3,5mm AILLAT SEGONS RITE

'ML. CANONADA DE POLIPROPILÉ REFORÇADA AMB FIBRA
DE DIÀMETRE EXTERIOR 25 MM  Y GRUIX 3,5 MM, DE LA
MARCA NIRON FG O EQUIVALENT, TIPUS PN-20, CLASE 2,
SDR 7,4, SEGONS LA NORMA UNE 53-380. INCLOS AÏLLA-
MENT D'ESCUMA ELASTOMÉRICA SEGONS RITE  I CTE DB
SI, . INCLUS SUMINISTRE I MUNTATGE, P.P. D'ACCESORIS I
ELEMENTS DE RECOZAMENT, TOTALMENT INSTAL.LADA I
FUNCIONANT.

79,00 9,49 749,71

02.02.01.04.02 m. TUB.POLIPROPILE PN-20 32x4,4mm AILLAT SEGONS RITE

'ML. CANONADA DE POLIPROPILÉ REFORÇADA AMB FIBRA
DE DIÀMETRE EXTERIOR 32 MM  Y GRUIX 4,4 MM, DE LA
MARCA NIRON FG O EQUIVALENT, TIPUS PN-20, CLASE 2,
SDR 7,4, SEGONS LA NORMA UNE 53-380. INCLOS AÏLLA-
MENT D'ESCUMA ELASTOMÉRICA SEGONS RITE I CTE DB SI,
. INCLOS SUMINISTRE I MUNTATGE, P.P. D'ACCESORIS I ELE-
MENTS DE RECOLZAMENT, TOTALMENT INSTAL.LADA I FUN-
CIONANT.

24,00 11,06 265,44

TOTAL SUBAPARTAT 02.02.01.04 CANONADES ACS .......... 1.015,15
SUBAPARTAT 02.02.01.05 VÀLVULES DISTRIBUCIO ACS

02.02.01.02.01 u VÀLVULA D'ESCAIRE DN-15

VÀLVULA D'ESCAIRE ROSCADA, MANUAL, DE DIÀMETRE
DN-20.
INCLÒS PETIT MATERIAL, ACCESSORIS, SUBMINISTRAMENT
I MUNTATGE.

25,00 5,63 140,75

02.02.01.02.06 u VÀLVULA DE BOLA DN-32

SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA DE BOLA DE
LLAUTÓ, ANELLS DE TEFLÓ, DE 32 MM DE DIÀMETRE, ROS-
CADA. INCLÒS ACCESSORIS, PETIT MATERIAL.

0,00 11,18 0,00

02.02.01.02.07 u VÀLVULA DE BOLA DN-25

SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA DE BOLA DE
LLAUTÓ, ANELLS DE TEFLÓ, DE 25 MM DE DIÀMETRE, ROS-
CADA. INCLÒS ACCESSORIS, PETIT MATERIAL.

0,00 8,70 0,00

02.02.01.02.08 u PURGADOR AUTOMÀTIC AMB VÀLVULA DE TANCAMENT

PURGADOR AUTOMÀTIC EN LLAUTÓ (22 MM.) AMB CLAU DE
TALL I PEÇA EN T DE LLAUTÓ AMB UNIÓ D'ANELLS OPRE-
SORS.
INCLÓS AILLAMENT, PETIT MATERIAL SUMINISTRE I MUN-
TATGE.

4,00 10,59 42,36

TOTAL SUBAPARTAT 02.02.01.05 VÀLVULES....................... 183,11

TOTAL APARTAT 02.02.01 INSTAL·LACIÓ FONTANERIA .... 9.710,43
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APARTAT 02.02.02 INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ
SUBAPARTAT 02.02.02.01 DISTRIBUCIÓ D'AIRE

02.02.02.01.01 m2 CONDUCTE RECTANGULAR DE XAPA

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONDUCTE RECTAN-
GULAR CONSTRUÏT EN PLANXA D'ACER GALVANITZAT
(S/UNE -EN 1505:99), UNIONS SISTEMA METU, ESPESSORS
SEGONS UNE 100-102-88. INCLOENT PETIT MATERIAL, AMB
PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I SUPORTS.

8,00 13,41 107,28

02.02.02.01.02 m CONDUCTE CIRCULAR ACER GALVANITZAT DN-125

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONDUCTE CIRCULAR
HELICOÏDAL, CONSTRUIT EN XAPA D'ACER GALVANITZAT
DE 125 MM DE DIÀMETRE, SEGONS UNE 100-102-88. INCLÒS
PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS I SUPORTS.

15,00 5,18 77,70

02.02.02.01.03 m CONDUCTE CIRCULAR ACER GALVANITZAT DN-150

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONDUCTE CIRCULAR
HELICOÏDAL , CONSTRUIT EN XAPA D'ACER GALVANITZAT
DE 150 MM DE DIÀMETRE, SEGONS UNE 100-102-88. INCLÒS
PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS I SUPORTS ISOFÓNICS

30,00 6,50 195,00

02.02.02.01.04 m CONDUCTE CIRCULAR ACER GALVANITZAT DN-200

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONDUCTE CIRCULAR
HELICOÏDAL, CONSTRUIT EN XAPA D'ACER GALVANITZAT
DE 200 MM DE DIÀMETRE, SEGONS UNE 100-102-88. INCLÒS
PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS I SUPORTS ISOFÓNICS

26,00 6,97 181,22

02.02.02.01.05 m CONDUCTE CIRCULAR ACER GALVANITZAT DN-250

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONDUCTE CIRCULAR
HELICOÏDAL, CONSTRUIT EN XAPA D'ACER GALVANITZAT
DE 250 MM DE DIÀMETRE, SEGONS UNE 100-102-88. INCLÒS
PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS I SUPORTS ISOFÓNICS

9,00 7,79 70,11

02.02.02.01.06 m CONDUCTE CIRCULAR ACER GALVANITZAT DN-300/315

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONDUCTE CIRCULAR
HELICOÏDAL, CONSTRUIT EN XAPA D'ACER GALVANITZAT
DE 300/315 MM DE DIÀMETRE, SEGONS UNE 100-102-88. IN-
CLÒS PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS ISUPORTS ISO-
FÓNICS

8,00 8,40 67,20

02.02.02.01.07 m CONDUCTE CIRCULAR ACER GALVANITZAT DN-350/355

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONDUCTE CIRCULAR
HELICOÏDAL, CONSTRUIT EN XAPA D'ACER GALVANITZADA
DE 350 MM DE DIÀMETRE, SEGONS UNE 100-102-88. INCLÒS
PART PROPORCIONAL D'ACCESORIS I SUPORTS ISOFÓNICS

30,00 9,15 274,50
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02.02.02.01.08 Ud TAPA DE REGISTRE PER CONDUCTE CIRCULAR

TAPA DE REGISTRE PER CONDUCTE CIRCULAR DN-300 MM.,
PER CONDUCTE DE XAPA GALVANITZADA, AMB JUNTES ES-
TANQUES I PALOMETES DE TANCAMENT. AMB PART PRO-
PORCIONAL D'ACCESSORIS I SUPORTS.
INCLOENT PETIT MATERIAL, ACCESSORIS, SUBMINISTRA-
MENT I MUNTATGE.

8,00 10,70 85,60

TOTAL SUBAPARTAT 02.02.02.01 DISTRIBUCIÓ D'AIRE ..... 1.058,61
SUBAPARTAT 02.02.02.02 DIFUSSIÓ D'AIRE

02.02.02.02.01 u REIXA INTEMPÈRIE TROX/AWG-WG400X330 (REI-01)

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REIXA DE INTEMPÈRIE
MARCA TROX O EQUIVALENT SÈRIE AWG DE 400X330 MM,
INCLÒS TELA METÀL·LICA ANTI INSECTES I MARC FRONTAL
TALADRAT, INSTAL·LADA.

1,00 155,70 155,70

02.02.02.02.02 u REIXETA D’IMPULSIÓ/RETORN TROX /VAT-AG 225 x 125 (RE-01)

REIXETA D’IMPULSIÓ DE LAMES RECTES HORITZONTALS FI-
XES, SENSE MARC, AMB COMPORTA DE REGULACIÓ, CONS-
TRUÏDA EN ALUMINI ANODITZAT E6-C-0, SUBMINISTRA-
MENT, MUNTATGE, PETIT MATERIAL I ACCESSORIS, TOTAL-
MENT INSTAL·LADA I EN FUNCIONAMENT DE LES CARACTE-
RÍSTIQUES SEGÜENTS
-MARCA/ MODEL: TROX/VAT-AG-225 x 125 O EQUIVALENT
-TAMANY: 225 x 125 MM
-INCLOU PLENUM I TRAM DE CONDUCTE DE XAPA D'ACER
GALVANITZAT RECTANGULAR CONNECTAT A CIRCULAR DE
DN250 AMB COLL D'ACER GALVANITZAT PER ENCASTAR LA
REIXA DE 425 X 125 SEGONS INDICACIONS FABRICANT REI-
XETA.

1,00 17,67 17,67

02.02.02.02.03 u REIXETA D’IMPULSIÓ/RETORN TROX /TRS-RS  225x 75 (RE-02)

REIXETA D’IMPULSIÓ DE LAMES RECTES HORITZONTALS FI-
XES,  AMB COMPORTA DE REGULACIÓ AMB ACCÉS PER DE-
VANT, PER ENCASTAR EN CONDUCTE CIRCULAR DESDE
DN150 FINS A DN400 CONSTRUÏDA EN ALUMINI ANODITZAT
E6-C-0, SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE, PETIT MATERIAL I
ACCESSORIS, TOTALMENT INSTAL·LADA I EN FUNCIONA-
MENT DE LES CARACTERÍSTIQUES SEGÜENTS
-MARCA/ MODEL: TROX/TRS-RS-225 x 75 O EQUIVALENT
-TAMANY: 225 x 75 MM

44,00 16,71 735,24

02.02.02.02.04 u REIXA DE PAS DE PORTA O PARET AMB CONTRAMARC I MARC TROX/AGS-T525X525
(RI-01)

REIXETA DE PAS D'AIRE PER PORTA O PARET DE LAMES
RECTES HORITZONTALS FIXES, AMB MARC, I CONTRAMARC
CONSTRUÏDA EN ALUMINI ANODITZAT E6-C-0, SUBMINISTRA-
MENT, MUNTATGE, PETIT MATERIAL I ACCESSORIS, TOTAL-
MENT INSTAL·LADA I EN FUNCIONAMENT DE LES CARACTE-
RÍSTIQUES SEGÜENTS
-MARCA/ MODEL: TROX/AGS-T-525 x 525 O EQUIVALENT
-TAMANY: 525 x 525 MM
INCLOU OBERTURA DE PORTA PER ENCASTAR LA REIXA SE-
GONS MIDES INDICADES PER FABRICANT.
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6,00 28,76 172,56

TOTAL SUBAPARTAT 02.02.02.02 DIFUSSIÓ D'AIRE............ 1.081,17
SUBAPARTAT 02.02.02.03 VENTILADORS

02.02.02.03.01 UD CAJA DE VENTILACIÓ PER EXTRACCIÓ 1.900 M3/H (VE-01)

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE CAIXA DE VENTILACIÓ,
FORMADA PER VENTILADORS CENTRÍFUGS DE DOBLE OÏDA
I MOTOR ELÈCTRIC I CONSTRUCCIÓ EN ACER GALVANIT-
ZAT AMB AÏLLAMENT ACÚSTIC. DE LES SEGÜENTS CARAC-
TERÍSTIQUES:
-SERVEI: EXTRACIO BANYS
-CAUDAL D'AIRE: 1.900 M3/H
-PRESSIÓ DISPONIBLE: 150 PA
-MARCA/MODEL: S&P /CAB-355 ECOWATT 230V50/60HZ N8O
EQUIVALENT APROBAT PER DF
INCLOENT REGULADOR REB-ECOWATT, PROGRAMADOR
HORARI A CUADRE ELÉCTRIC, CONJUNT DE AMORTIDORS
DE ALTA QUALITAT A VALIDAR PER LA DF, LONES ANTIVI-
BRADORES EN LA CONNEXIÓ A CONDUCTES, SUPORTS, PE-
TIT MATERIAL, SUBMINISTRAMENT, INTERRUPTOR DE TALL
PER MANTENIMENT,  MUNTATGE I POSADA EN MARXA.

2,00 401,86 803,72

02.02.02.03.02 UD CAJA DE VENTILACIÓ PER EXTRACCIÓ 1.700 M3/H (VE-02)

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE CAIXA DE VENTILACIÓ,
FORMADA PER VENTILADORS CENTRÍFUGS DE DOBLE OÏDA
I MOTOR ELÈCTRIC I CONSTRUCCIÓ EN ACER GALVANIT-
ZAT AMB AÏLLAMENT ACÚSTIC. DE LES SEGÜENTS CARAC-
TERÍSTIQUES:
-SERVEI: EXTRACIO BANYS
-CAUDAL D'AIRE: 1.700 M3/H
-PRESSIÓ DISPONIBLE: 150 PA
-MARCA/MODEL: S&P /CAB-355 ECOWATT 230V50/60HZ N8 O
EQUIVALENT APROBAT PER DF
INCLOENT REGULADOR REB-ECOWATT, PROGRAMADOR
HORARI A CUADRE ELÉCTRIC, CONJUNT DE AMORTIDORS
DE ALTA QUALITAT A VALIDAR PER LA DF, LONES ANTIVI-
BRADORES EN LA CONNEXIÓ A CONDUCTES, SUPORTS, PE-
TIT MATERIAL, SUBMINISTRAMENT, INTERRUPTOR DE TALL
PER MANTENIMENT,  MUNTATGE I POSADA EN MARXA.

1,00 401,86 401,86

02.02.02.03.03 UD VENTILACIÓDOR HELICOCENTRÍFUG DE BAIX PERFIL PER EXTRACCIÓ 100 M3/H
(VE-03)

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE CAIXA DE VENTILACIÓ,
FORMADA PER VENTILADORS HELICO CENTRÍFUGS AMB
MOTOR ELÈCTRIC. DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
-SERVEI: EXTRACIO BANYS
-CAUDAL D'AIRE: 100 M3/H
-PRESSIÓ DISPONIBLE: 150 PA
-MARCA/MODEL: S&P /TD-500/160 ECOWATT (90-260V
50/60HZ) NE O EQUIVALENT APROBAT PER DF
INCLOENT REGULADOR REB-ECOWATT, PROGRAMADOR
HORARI A CUADRE ELÉCTRIC, CONJUNT DE AMORTIDORS
DE ALTA QUALITAT A VALIDAR PER LA DF, LONES ANTIVI-
BRADORES EN LA CONNEXIÓ A CONDUCTES, SUPORTS, PE-
TIT MATERIAL, SUBMINISTRAMENT, INTERRUPTOR DE TALL
PER MANTENIMENT,  MUNTATGE I POSADA EN MARXA.

1,00 124,05 124,05
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02.02.02.03.04 UD CAJA DE VENTILACIÓ PER EXTRACCIÓ 1.400 M3/H (VE-04)

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE CAIXA DE VENTILACIÓ,
FORMADA PER VENTILADORS CENTRÍFUGS DE DOBLE OÏDA
I MOTOR ELÈCTRIC I CONSTRUCCIÓ EN ACER GALVANIT-
ZAT AMB AÏLLAMENT ACÚSTIC. DE LES SEGÜENTS CARAC-
TERÍSTIQUES:
-SERVEI: EXTRACIO BANYS
-CAUDAL D'AIRE: 1.400 M3/H
-PRESSIÓ DISPONIBLE: 150 PA
-MARCA/MODEL: S&P /CAB-315 ECOWATT 230V50/60HZ N8 O
EQUIVALENT APROBAT PER DF
INCLOENT REGULADOR REB-ECOWATT, PROGRAMADOR
HORARI A CUADRE ELÉCTRIC, CONJUNT DE AMORTIDORS
DE ALTA QUALITAT A VALIDAR PER LA DF, LONES ANTIVI-
BRADORES EN LA CONNEXIÓ A CONDUCTES, SUPORTS, PE-
TIT MATERIAL, SUBMINISTRAMENT, INTERRUPTOR DE TALL
PER MANTENIMENT,   MUNTATGE I POSADA EN MARXA.

0,00 329,79 0,00

02.02.02.03.05 UD CAJA DE VENTILACIÓ PER EXTRACCIÓ 400 M3/H (VE-05)

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE CAIXA DE VENTILACIÓ,
FORMADA PER VENTILADORS CENTRÍFUGS DE DOBLE OÏDA
I MOTOR ELÈCTRIC I CONSTRUCCIÓ EN ACER GALVANIT-
ZAT AMB AÏLLAMENT ACÚSTIC. DE LES SEGÜENTS CARAC-
TERÍSTIQUES:
-SERVEI: EXTRACIO BANYS
-CAUDAL D'AIRE: 400 M3/H
-PRESSIÓ DISPONIBLE: 150 PA
-MARCA/MODEL: S&P /CAB-160 ECOWATT 230V50/60HZ O
EQUIVALENT APROBAT PER DF
INCLOENT REGULADOR REB-ECOWATT, PROGRAMADOR
HORARI A CUADRE ELÉCTRIC, CONJUNT DE AMORTIDORS
DE ALTA QUALITAT A VALIDAR PER LA DF, LONES ANTIVI-
BRADORES EN LA CONNEXIÓ A CONDUCTES, SUPORTS, PE-
TIT MATERIAL, SUBMINISTRAMENT, INTERRUPTOR DE TALL
PER MANTENIMENT,  MUNTATGE I POSADA EN MARXA.

0,00 262,21 0,00

02.02.02.03.06 UD CAJA DE VENTILACIÓ PER EXTRACCIÓ 800 M3/H (VE-06)

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE CAIXA DE VENTILACIÓ,
FORMADA PER VENTILADORS CENTRÍFUGS DE DOBLE OÏDA
I MOTOR ELÈCTRIC I CONSTRUCCIÓ EN ACER GALVANIT-
ZAT AMB AÏLLAMENT ACÚSTIC. DE LES SEGÜENTS CARAC-
TERÍSTIQUES:
-SERVEI: EXTRACIO BANYS
-CAUDAL D'AIRE: 800 M3/H
-PRESSIÓ DISPONIBLE: 150 PA
-MARCA/MODEL: S&P /CAB-200 ECOWATT 230V50/60HZ N8 O
EQUIVALENT APROBAT PER DF
INCLOENT REGULADOR REB-ECOWATT, PROGRAMADOR
HORARI A CUADRE ELÉCTRIC, CONJUNT DE AMORTIDORS
DE ALTA QUALITAT A VALIDAR PER LA DF, LONES ANTIVI-
BRADORES EN LA CONNEXIÓ A CONDUCTES, SUPORTS, PE-
TIT MATERIAL, SUBMINISTRAMENT, INTERRUPTOR DE TALL
PER MANTENIMENT,  MUNTATGE I POSADA EN MARXA.

0,00 279,18 0,00
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02.02.02.03.07 UD SORTIDA CONDUCTE EXTRACCIÓ PER PARAMENT VERTICAL EXISTENT DE COBERTA

SORTIDA CONDUCTE EXTRACCIÓ EN MATERIAL DE PVC
PER PARAMENT VERTICAL EXISTENT DE COBERTA. INCLOU
TALADRE I EXECUCIÓ DEL PAS DE CONDUCTE SEGONS MI-
DES PLÀNOLS , EN CADA CAS. INCLOU MITJANS D'ELEVA-
CIÓ, SUPORTACIÓ A ESTRUCTURA DE L'EDIFICI , SEGE-
LLATS, IMPERMEABILITACIÓ, I PROTECCIÓ ANTIINSECTES
EN LA SORTIDA AL CONDUCTE ACABAT EN COLL DE CISNE
PER EVITAR L'ENTRADA D'AIGUA. S'INSTAL·LARÁ AMB PEN-
DENT LLEUGERA CAP A L'EXTERIOR. AQUEST TRAM DE PVC
ÚNICAMENT ES DISPOSARÁ EN EL PAS DEL PARAMENT LA
RESTA ES CONECTARÁ A CONDUCTE DE XAPA GALVANIT-
ZAT.

3,00 141,00 423,00

TOTAL SUBAPARTAT 02.02.02.03 VENTILADORS ................ 1.752,63

TOTAL APARTAT 02.02.02 INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ ...... 3.892,41
APARTAT 02.02.03 INSTAL·LACIÓ DE CONTROL CENTRALITZAT

02.02.03.01 PA REPROGRAMACIÓ DE CONTROL CENTRALITZAT DE CADA EDIFICI PER CONTROL
HORARI CUADRES ELÉCTRICS SERVEIS

REPROGRAMACIÓ DE CONTROL CENTRALITZAT DE CADA
EDIFICI PER CONTROL HORARI DELS CUADRES ELÉCTRICS
DE CADA NUCLI DE SERVEIS HIGIÉNICS. INCLOU CABLEJAT
SOTA TUB LLIURE D'HALOGENS DESDE CONTACTORS GE-
NERALS DE CADA QUADRE FINS A CONTROLADORS ALLEN
BRADLEY EXISTENTS ALS EDIFICIS. PER PODER GENERAR
HORARIS D'ENERGITZACIÓ DE CUADRES PER APAGAR FO-
RA D'HORARI TOTES LES INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ,
ENLLUMENAT, ETC.

1,00 739,00 739,00

TOTAL APARTAT 02.02.03 INSTAL·LACIÓ DE CONTROL .... 739,00

TOTAL SUBCAPITOL02.02 INSTAL.LACIONS........................ 14.341,84
SUBCAPITOL02.03 INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES
APARTAT 02.03.01 ELECTRICITAT
SUBAPARTAT 02.03.01.01 QUADRES SECUNDARIS

02.03.01.01.01 u INSTAL·LACIÓ PROTECCIONS A QUADRE GENERAL EXISTENT DE ZONA

Instal·lació en quadres generals existents de pavellons o zona, de
proteccions per a les linias d'alimentació a quadres secundaris de
banys mitjançant interruptor automàtic magnetotérmic de 32A.
Inclou P.P. de línea elèctrica d'alimentació, realitzada amb conduc-
tor Cu aïllament lliure d'halògens, tub plàtic lliure d'halògens, i cai-
xa de derivació.
Totalment instal·lada i en funcionament.     

3,00 135,19 405,57
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02.03.01.01.02 u QUADRE TIPUS-1 BANYS PAVELLONS A-B-C-D-E-F MCFiH

Subministre i instal.lació de QUADRE TIPUS-1 BANYS PAVE-
LLONS A-B-C-D-E-F MCFiH. Planta Altell, amb les característi-
ques i composició de les proteccions i elements indicats en  esque-
mes electrics,  memòria descriptiva i plecs d'especificacions. A
més a més disposarà de: 
- Circuit de comandament del quadre. 
- Proteccions del tipus VIGI o equivalents. 
- Enregletat de sortida inclos cablejat de comandament a altres
quadres i sistema de gestió centralitzada.
- Porta amb pany.  
- 20 % d'espai lliure en fileres per a posibles ampliacions, 
- Inclou el codi d'identificació del quadre i de totes les seves sorti-
des: Figuraran en rètols de caire permant fixats a la porta exterior
del quadre, amb les característiques que es fixaran per la Direcció
d'Obra.  
- Inclou tot el petit material d'instal·lació, la posda a terra de l'arma-
ri  i la bancada en cas de ser necessària.  Totalment instal.lat, con-
nexionats tots els elements a instal.lar en quadre i en funciona-
ment. 
- Elements complementaris:  Ventiladors, bancades, departament
portadocuments, amb els esquemes elèctrics, etc.
- Amplada màxima del quadre 0,5 m. 
- Tipus PRAGMA d' SCHNEIDER  o equivalent. 
Inclou armari, aparamenta, accesoris, complements, proves i po-
sada en servei.

0,00 534,84 0,00

02.03.01.01.03 u QUADRE TIPUS-2 BANYS PAVELLÓ G MCFiH i PONTS 1, 2, 3 MCPEIX

Subministre i instal.lació de QUADRE TIPUS-2 BANYS PAVELLÓ
G MCFiH i, PONTS 1-2-3 MCPEIX. Planta Altell, amb les caracte-
rístiques i composició de les proteccions i elements indicats en  es-
quemes electrics,  memòria descriptiva i plecs d'especificacions. A
més a més disposarà de: 
- Circuit de comandament del quadre. 
- Proteccions del tipus VIGI o equivalents. 
- Enregletat de sortida inclos cablejat de comandament a altres
quadres i sistema de gestió centralitzada.
- Porta amb pany.  
- 20 % d'espai lliure en fileres per a posibles ampliacions, 
- Inclou el codi d'identificació del quadre i de totes les seves sorti-
des: Figuraran en rètols de caire permant fixats a la porta exterior
del quadre, amb les característiques que es fixaran per la Direcció
d'Obra.  
- Inclou tot el petit material d'instal·lació, la posda a terra de l'arma-
ri  i la bancada en cas de ser necessària.  Totalment instal.lat, con-
nexionats tots els elements a instal.lar en quadre i en funciona-
ment. 
- Elements complementaris:  Ventiladors, bancades, departament
portadocuments, amb els esquemes elèctrics, etc.
- Amplada màxima del quadre 0,5 m. 
- Tipus PRAGMA d' SCHNEIDER  o equivalent. 
Inclou armari, aparamenta, accesoris, complements, proves i po-
sada en servei.

3,00 487,54 1.462,62

TOTAL SUBAPARTAT 02.03.01.01 QUADRES........................ 1.868,19

 Pàgina 74C:\Users\David Badenas\ownCloud\Mercabarna 07A-15\MCFIH\PC Serveis públics\Pressupost\0.03.03.2 PRESSUPOST.PrestoObra



PRESSUPOST
MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

SUBAPARTAT 02.03.01.02 LÍNIES SECUNDARIES DE DISTRIBUCIÓ
02.03.01.02.01 m CABLE 0,6/1 KV RZ1-K (AS), 3X1,5MM2,COL. CANAL/SAFATA

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·lo-
cat en tub o safata.
Inclou accesoris de connexió i marcatge sistema unex.
Totalment instal·lat, connexionat i en funcionament.

50,00 0,83 41,50

02.03.01.02.02 m CABLE 0,6/1 KV RZ1-K (AS), 3X2,5MM2,COL. CANAL/SAFATA

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·lo-
cat en tub o safata.
Inclou accesoris de connexió i marcatge sistema unex.
Totalment instal·lat, connexionat i en funcionament.

50,00 1,57 78,50

02.03.01.02.03 m CABLE 0,6/1 KV RZ1-K (AS), 3X4MM2,COL. CANAL/SAFATA

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·lo-
cat en tub o safata.
Inclou accesoris de connexió i marcatge sistema unex.
Totalment instal·lat, connexionat i en funcionament.

50,00 1,09 54,50

TOTAL SUBAPARTAT 02.03.01.02 LÍNIES SECUNDARIES ... 174,50
SUBAPARTAT 02.03.01.03 ENLLUMENAT

02.03.01.03.01 u LLUMINARIA EMERGENCIA HYDRA LD N3 + KETB HYDRA

SUMINISTRE I MUNTAGE HYDRA LD N3 + KETB
Projector autònom d'emergència + KETB HYDRA:
Cos rectangular amb arestes pronunciades que consta de una car-
cassa fabricada en policarbonat i difusor en idéntic material. cons-
ta de una làmpara LED que s'il·lumina si falla el subministre de
xarxa.
Caracteristiques:
- Format: Hydra + KETB
- Funcionament: No permanent LED
- Autonòmia. 1h
- Làmpara d'emergència: ILMLED
- Grau de Protecció: IP42 IK04
- Pilot testimoni de càrrega: LED
- Aïllament elèctric: Clase II
- Dispositiu de verificació: No
- Connexió Telecomandament: Si
- Tipus de Bateria: NiCd estanca alta temperatura
- Tensió alimentació: 220-230V 50/60 Hz
Inclou P.P. de línea elèctrica d'alimentació, realitzada amb conduc-
tor Cu aïllament lliure d'halògens, tub plàtic lliure d'halògens, i cai-
xa de derivació.
Totalment instal.lat, connexionat, provat i en funcionament.

13,00 22,81 296,53
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02.03.01.03.02 u LLUMINARIA EMERGENCIA HYDRA LD N6 + KETB HYDRA

SUMINISTRE I MUNTAGE HYDRA LD N6 + KETB
Projector autònom d'emergència + KETB HYDRA:
Cos rectangular amb arestes pronunciades que consta de una car-
cassa fabricada en policarbonat i difusor en idéntic material. cons-
ta de una làmpara LED que s'il·lumina si falla el subministre de
xarxa.
Caracteristiques:
- Format: Hydra + KETB
- Funcionament: No permanent LED
- Autonòmia. 1h
- Làmpara d'emergència: ILMLED
- Grau de Protecció: IP42 IK04
- Pilot testimoni de càrrega: LED
- Aïllament elèctric: Clase II
- Dispositiu de verificació: No
- Connexió Telecomandament: Si
- Tipus de Bateria: NiCd estanca alta temperatura
- Tensió alimentació: 220-230V 50/60 Hz
Inclou P.P. de línea elèctrica d'alimentació, realitzada amb conduc-
tor Cu aïllament lliure d'halògens, tub plàtic lliure d'halògens, i cai-
xa de derivació.
Totalment instal.lat, connexionat, provat i en funcionament.

0,00 25,52 0,00

02.03.01.03.03 u DOWNLIGHT ENCASTAT MODEL KONIC 2X26W DE LA MARCA LAMP O EQUIVALENT.

Downlight encastat rodó model KONIC CL.I TC-ET 2X26W de la
marca LAMP. Fabricat en injecció de policarbonat, amb reflector
metal·litzat i amb sistema de  subjecció tipus Torkit de fàcil ins-
tal·lació. Model per a llums TC-ET 2X26W. Equip electrònic incor-
porat. Classe d'aïllament I.
Inclou P.P. de línea elèctrica d'alimentació, realitzada amb conduc-
tor Cu aïllament lliure d'halògens, tub plàtic lliure d'halògens, i cai-
xa de derivació.
Totalment instal·lat, connexionat, provat i en funcionament.

1,00 22,45 22,45

02.03.01.03.04 u LLUMINARIA DE SUPERFICIE 1X24W MODEL TUB DE LA MARCA LAMP O EQUIVALENT

Instal·lació de lluminaria per adossar o suspendre model TUB T5
1X24W de la marca LAMP. Perfil i difusor fabricats en extrusió de
policarbonat opal i tapes finals en injecció de policarbonat opal.
Model per a llum T5 1X24W i equip electrònic multi-potència incor-
porat. Amb un grau de protecció IP55, IK07. Classe d'aïllament II.
Inclou P.P. de línea elèctrica d'alimentació, realitzada amb conduc-
tor Cu aïllament lliure d'halògens, tub plàtic lliure d'halògens, i cai-
xa de derivació.
Totalment instal·lat, connexionat, provat i en funcionament.

8,00 36,98 295,84

02.03.01.03.05 u LLUMINARIA DE SUPERFICIE 1X54W MODEL TUB DE LA MARCA LAMP O EQUIVALENT

Instal·lació de lluminaria per adossar o suspendre model TUB T5
1X54W de la marca LAMP. Perfil i difusor fabricats en extrusió de
policarbonat opal i tapes finals en injecció de policarbonat opal.
Model per a llum T5 1X54W i equip electrònic multi-potència incor-
porat. Amb un grau de protecció IP55, IK07. Classe d'aïllament II.
Inclou P.P. de línea elèctrica d'alimentació, realitzada amb conduc-
tor Cu aïllament lliure d'halògens, tub plàtic lliure d'halògens, i cai-
xa de derivació.
Totalment instal·lat, connexionat, provat i en funcionament.

20,00 36,98 739,60
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02.03.01.03.06 u INSTAL·LACIÓ DE INTERRUPTOR DE SUPERFICIE

Instal·lació de interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, Matix bticino (color gris metalitzat) o equivalent, per ins-
tal·lació de superficie amb tecla i placa.
Inclou P.P. de línea elèctrica d'alimentació, realitzada amb conduc-
tor Cu aïllament lliure d'halògens, tub plàtic lliure d'halògens, i cai-
xa de derivació.
Totalment instal·lat, connexionat i en funcionament.

3,00 10,62 31,86

02.03.01.03.07 u DETECTOR DE PRESENCIA 180º

Subministre i instal.lació de detector de presencia  per a l'encesa i
apagada dels circuits d'enllumenat dels aseos. Inclou petit material
d'instal·lació. Mod. Schneider CCT56P004 180º
Inclou P.P. de línea elèctrica d'alimentació, realitzada amb conduc-
tor Cu aïllament lliure d'halògens, tub plàtic lliure d'halògens, i cai-
xa de derivació.
Totalment instal·lada i en funcionament.     

10,00 42,49 424,90

02.03.01.03.08 pa INSTAL.LACIÓ DE PUNT DE ENLLUMENAT

Instal·lació de punt de enllumenat (simple, commutat, commutat
de encreuament, o d'encesa desde quadre específic), inclòs: ca-
blejat amb conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV amb baixa emissivitat de fums en circuits de subministra-
ment normal i amb conductor de coure de designació UNE SZ1-K
(AS+) 0,6/1 kV no propagador de la flama i resistent al foc
UNE-EN 50200 en circuits d'emergència segons REBT, multipo-
lars en línies generals sobre safata i unipolars sota tub en deriva-
ció a sala i fins al punt de llum de seccions segons esquema unifi-
lar elèctric del projecte, inclòs p.p. de circuit per a inhibició de en-
cesa de emergències; canalitzacions realitzades amb safata de rei-
xeta i tub de dimensions segons nombre de cables a allotjar i en
compliment del REBT, flexible corrugat de PVC  en trams encas-
tats o en fals sostre, rígid de PVC de color gris en execució vista,
aïllants, no propagadors de la flama i lliures d'halògens, i rígid d'a-
cer en sales especifiques i en les derivacions a llumeneres suspe-
ses, segons descripció en memòria/plec de condicions; caixes de
derivació de les dimensions segons nombre de cables a allotjar i
en compliment del REBT, aïllants, no propagadors de la flama i lliu-
res d'halògens. Inclou ajudes de paleteria per a la execució de re-
gates, passos de murs i parets, col·locació de passamurs, sege-
llats de passos (amb material ignifug en cas de travessar sectors
d'incendi) i acabat final segons el material previst per l'arquitecte a
cada zona.
Inclou P.P. de línea elèctrica d'alimentació, realitzada amb conduc-
tor Cu aïllament lliure d'halògens, tub plàtic lliure d'halògens, i cai-
xa de derivació.
Tot totalment instal·lat connexionat i en funcionament.

44,00 33,41 1.470,04

TOTAL SUBAPARTAT 02.03.01.03 ENLLUMENAT................. 3.281,22
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SUBAPARTAT 02.03.01.04 FORÇA
02.03.01.04.01 pa INSTAL.LACIÓ DE PUNT DE CONSUM DE FORÇA, CLIMATITZACIÓ I/O FONTANERIA

Instal.lació de punt de connexió a equips de força (eixugamans,
termos elèctrics, ventiladors extractors...) segons esquemes, in-
clou: cablejat amb conductor de coure de designació UNE RZ1-K
(AS) 0,6/1 kV amb baixa emissivitat de fums en circuits de submi-
nistrament normal i amb conductor de coure de designació UNE
SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV no propagador de la flama i resistent al foc
UNE-EN 50200 en circuits d'emergencia segons REBT, multipo-
lars en linies generals sobre safata i unipolars sota tub en deriva-
ció a sala i fins al punt de consum de seccions segons esquema
unifilar electric del projecte; canalitzacións realitzades amb safata
de reixeta i tub de dimensions segons nombre de cables a allotjar i
en compliment del REBT, flexible corrugat de PVC  en trams en-
castats o en fals sostre, rigid de PVC en execució vista, aïllants,
no propagadors de la flama i lliures d'halogens, i rigid d'acer en sa-
les especifiques segons descripció en memoria/plec de condi-
cions; caixas de derivació de les dimensions segons nombre de
cables a allotjar i en compliment del REBT, aïllants, no propaga-
dors de la flama i lliures d'halogens. Inclou ajudes de paleteria per
a la execució de regates, passos de murs i parets, col·locació de
passamurs, segellats de passos (amb material ignifug en cas de
travessar sectors d'incendi) i acabat final segons el material pre-
vist per l'arquitecte a cada zona.
Inclou P.P. de línea elèctrica d'alimentació, realitzada amb conduc-
tor Cu aïllament lliure d'halògens, tub plàtic lliure d'halògens, i cai-
xa de derivació.
Tot totalment instal.lat connexionat i en funcionament

15,00 32,54 488,10

TOTAL SUBAPARTAT 02.03.01.04 FORÇA............................. 488,10
SUBAPARTAT 02.03.01.05 XARXA DE TERRES

02.03.01.05.01 m XARXA EQUIPOTENCIAL

Subministre i instal.lació de una xarxa equipotencial realitzada
amb conductor de coure de 4mm2, connectant a terra totes las ca-
nalitzacions metáliques existents i tots els elements conductors
que siguin accesibles segonsREBT. Inclou petit material d'instal·la-
ció. Totalment instal·lada i en funcionament. 

110,00 4,12 453,20

TOTAL SUBAPARTAT 02.03.01.05 XARXA DE TERRES........ 453,20

TOTAL APARTAT 02.03.01 ELECTRICITAT ............................ 6.265,21

TOTAL SUBCAPITOL02.03 INSTAL.LACIONS........................ 6.265,21
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SUBCAPITOL02.04 CONTROL DE QUALITAT
02.04.01 pa CONTROL DE QUALITAT

Desenvolupament del Pla de Qualitat de l'Obra, en compliment de
la normativa vigent i seguint les indicacionsi especificacions de
qualitat integrades al Projecte Constructiu. Incloent les fases de:
Control de Recepció de Materials, Control d'Execució de l'Obra i
Control de l'Obra Acabada. Inclou el control documental de l'obra i
les proves i assajos necessaris i acordats amb la D.F. Criteri d'ami-
dament: proporcional al progrès de l'obra.

1,00 755,95 755,95

TOTAL SUBCAPITOL02.04 CONTROL DE QUALITAT ........... 755,95
SUBCAPITOL02.05 SEGURETAT I SALUT

02.05.01 pa SEGURETAT I SALUT

Desenvolupament del Pla de Seguritat i Salut de l'Obra, en compli-
ment de la normativa vigent i seguint les indicacions de l'Estudi de
Seguretat i Salut integrat en el Projecte Constructiu i del Coordina-
dor de Seguretat i Salud en fase d'obra. Inclou el control documen-
tal de la seguretat i salut de l'obra, així com la implantació i mante-
niment de totes les mesures i mitjans de seguretat tant col·lectius
com individuals, amb atenció especial a l'activitat de l'edifici. Criteri
d'amidament: proporcional al progrès de l'obra.

1,00 1.511,90 1.511,90

TOTAL SUBCAPITOL02.05 SEGURETAT I SALUT ................. 1.511,90

TOTAL CAPITOL02 MERCAT DEL PEIX................................................................................................... 153.526,69
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CAPITOL03 RESTAURANTS

SUBCAPITOL03.01 OBRA CIVIL
03.01.01 SUBSTITUCIÓ DE DESGUASSOS EXISTENTS

Substitució de desguassos existents i en funcionament en els bars
i restaurants situats als altells del MCFiH al costat dels serveis hi-
giènics per problemes de fuites. Desguassos de diàmetres com-
presos entre els 30 mm i els 110 mm. Consistent en:
- Localització de tots els desguassos que actualment existeixen en-
castats a les lloses i paviments, per a la seva substitució.
- Desconnexió de l'equip o aparell actualment connectat.
- Desplazaments necessaris dels equips afectats.
- La realització d'un trepant des de dalt per confirmar la situació
exacta.
- Execució del trepant des de sota de la llosa,  amb la broca de co-
rona de diamant del diàmetre corresponent al tub a substituir. (Ai-
xò perque normalment els equips es troben sota la barra i no sem-
pre es possible fer el trempant de dalt a baix)
- Col·locació del nou tub de desguàs.
- Recol·locació dels equips i connexió dels seus desguassos.
- Segellat de forats i reparació de revestiments afectats pel trepant
- Connexió als claveguerons penjats de la llosa (no inclossos en
aquesta unitat)
Inclou els petits treballs d'obra necessaris per realitzar els ajustos
o petites reparacions, localitzades i puntuals.
Criteri d'amidament: Unitat de trepant realitzat.

42,00 182,46 7.663,32

03.01.02 m CLAVEGUERÓ PVC-U DN 110 MM PENJAT

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplica-
ció B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, penjat al
sostre.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a re-
talls i la repercussió de les peces especials a col·locar.

90,00 35,38 3.184,20

03.01.03 m CLAVEGUERÓ PVC-U DN 125 MM PENJAT

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplica-
ció B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, penjat al
sostre.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a re-
talls i la repercussió de les peces especials a col·locar.

60,00 36,72 2.203,20

03.01.04 u REPARACIÓ JUNT DE BAIXANT

Reparació de junts de baixants de fibrociment amb nou rejuntat i
segellat amb massilla asfàltica d'aplicació en calent.
Criteri d'amidament: Unitat de junt realment reparat amidat segons
les especificacions de la DT.

42,00 7,09 297,78

TOTAL SUBCAPITOL03.01 OBRA CIVIL ................................. 13.348,50
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SUBCAPITOL03.02 SEGURETAT I SALUT
03.02.01 PA SEGURETAT I SALUT

Desenvolupament del Pla de Qualitat de l'Obra, en compliment de
la normativa vigent i seguint les indicacionsi especificacions de
qualitat integrades al Projecte Constructiu. Incloent les fases de:
Control de Recepció de Materials, Control d'Execució de l'Obra i
Control de l'Obra Acabada. Inclou el control documental de l'obra i
les proves i assajos necessaris i acordats amb la D.F. Criteri d'ami-
dament: proporcional al progrès de l'obra.

1,00 199,56 199,56

TOTAL SUBCAPITOL03.02 SEGURETAT I SALUT ................. 199,56

TOTAL CAPITOL03 RESTAURANTS ........................................................................................................ 13.548,06

TOTAL ......................................................................................................................................................... 497.744,34
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RESUM DE PRESSUPOST
MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS

CAPITOL RESUM IMPORT %

01 MERCAT DE LA FRUITA................................................................................................................................................ 330.669,59 66,43

01.01 OBRA CIVIL .............................................................................................................................. 273.904,30

01.02 INSTAL.LACIONS MECANIQUES........................................................................................... 35.441,79

01.03 INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES ......................................................................................... 16.434,93

01.04 CONTROL DE QUALITAT........................................................................................................ 1.629,52

01.05 SEGURETAT I SALUT.............................................................................................................. 3.259,05

02 MERCAT DEL PEIX ........................................................................................................................................................ 153.526,69 30,84

02.01 OBRA CIVIL .............................................................................................................................. 130.651,79

02.02 INSTAL.LACIONS MECANIQUES........................................................................................... 14.341,84

02.03 INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES ......................................................................................... 6.265,21

02.04 CONTROL DE QUALITAT........................................................................................................ 755,95

02.05 SEGURETAT I SALUT.............................................................................................................. 1.511,90

03 RESTAURANTS.............................................................................................................................................................. 13.548,06 2,72

03.01 OBRA CIVIL .............................................................................................................................. 13.348,50

03.02 SEGURETAT I SALUT.............................................................................................................. 199,56

16,00% Despeses Generals...... 79.639,09
3,00% Benefici industrial ......... 14.932,33

Suma..................................................... 94.571,42

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 592.315,76

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de CINC-CENTS NORANTA-DOS MIL TRES-CENTS QUINZE EUROS ambSETANTA-SIS CÈNTIMS

Barcelona, a 13 de maig de 2016.

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 592.315,76 €

Pàgina 1
C:\Users\David Badenas\ownCloud\Mercabarna 07A-15\MCFIH\PC Serveis públics\Pressupost\0.03.03.2 PRESSUPOST.PrestoObra



 

DSIG_25.0_0.CC.00.1_Memoria PC Serveis Higiènics 222 de 245  

  

7. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

 
 

  

DOCUMENT : LLISTA DE DOCUMENTS – PLANOLS ARQUITECTURA REVISIONS DEL DOCUMENT
CLIENT : MERCABARNA Rev. Data VºBº DI VºBº DP Rev. Data VºBº DI VºBº DP
PROJECTE : MILLORA SERVEIS HIGIÈNICS PÚBLICS MCFIH i MC PEIX 0 13-05-2016 4
REFERÈNCIA MASTER: 07A/15 PC 1 18-05-2015 5
REFERÈNCIA PROPIETAT: 2 6

3 7

REVISIONS DEL DOCUMENT DE PROJECTE
Fitxer Format Tema Revisió 0 1 2 3 4 5 6 7

1 01 0 01 0 .dgn A3 1 01 0 01 0 Maig-16

1 01 1 01 0 .dgn A3 1 01 1 01 0 Maig-16
1 01 1 02 0 .dgn A3 1 01 1 02 0 Maig-16

1 01 2 01 0 .dgn A3 1 01 2 01 0 Maig-16

1 03 1 01 0 .dgn Planta Baixa. Pavelló A-Costat Muntanya. Demolicions-Estat Actual A3 1 03 1 01 0 Maig-16
1 03 1 02 0 .dgn Planta Baixa. Pavelló B-Costat Mar. Demolicions-Estat Actual A3 1 03 1 02 0 Maig-16
1 03 1 03 0 .dgn Planta Baixa. Pavelló C-Costat Mar. Demolicions-Estat Actual A3 1 03 1 03 0 Maig-16
1 03 1 04 0 .dgn Planta Baixa. Pavellons D-Costat Muntanya. Demolicions-Estat Actual A3 1 03 1 04 0 Maig-16
1 03 1 05 1 .dgn Planta Baixa. Pavellons E-Costat Mar. Demolicions-Estat Actual A3 1 03 1 05 1 Maig-16 Maig-16
1 03 1 06 0 .dgn Planta Baixa. Pavellons F-Costat Mar. Demolicions-Estat Actual A3 1 03 1 06 0 Maig-16
1 03 1 07 0 .dgn Planta Altell. Pavelló G-Costat Muntanya. Demolicions-Estat Actual A3 1 03 1 07 0 Maig-16
1 03 1 08 0 .dgn Planta Altell. Pavellons A-B-C-D-E-F. Demolicions-Estat Actual A3 1 03 1 08 0 Maig-16
1 03 1 09 0 .dgn Planta Altell. Pavelló G-Costat Barcelona. Demolicions-Estat Actual A3 1 03 1 09 0 Maig-16
1 03 1 10 0 .dgn Planta Altell. Pavelló G-Costat Prat. Demolicions-Estat Actual A3 1 03 1 10 0 Maig-16

1 03 2 01 0 .dgn A3 1 03 2 01 0 Maig-16
1 03 2 02 0 .dgn A3 1 03 2 02 0 Maig-16
1 03 2 03 1 .dgn A3 1 03 2 03 1 Maig-16 Maig-16

1 05 1 01 1 .dgn A3 1 05 1 01 1 Maig-16 Maig-16
1 05 1 02 1 .dgn A3 1 05 1 02 1 Maig-16 Maig-16
1 05 1 03 1 .dgn A3 1 05 1 03 1 Maig-16 Maig-16
1 05 1 04 1 .dgn A3 1 05 1 04 1 Maig-16 Maig-16
1 05 1 05 1 .dgn A3 1 05 1 05 1 Maig-16 Maig-16

1 05 2 01 1 .dgn A3 1 05 2 01 1 Maig-16 Maig-16
1 05 2 02 1 .dgn A3 1 05 2 02 1 Maig-16 Maig-16
1 05 2 03 1 .dgn A3 1 05 2 03 1 Maig-16 Maig-16

1 10 0 01 0 .dgn A3 1 10 0 01 0 Maig-16

1 10 1 01 1 .dgn A3 1 10 1 01 1 Maig-16 Maig-16

1 10 2 01 1 .dgn A3 1 10 2 01 1 Maig-16 Maig-16

1 23 1 01 0 .dgn A3 1 23 1 01 0 Maig-16
1 23 1 02 0 .dgn A3 1 23 1 02 0 Maig-16
1 23 1 03 0 .dgn A3 1 23 1 03 0 Maig-16

1 23 2 01 0 .dgn A3 1 23 2 01 0 Maig-16

Planta Altell. Pavellons A-B-C-D-E-F. Cotes i Superficies-Acabats

MCPEIX Localització serveis higiènics

Planta Baixa.  Demolicions-Estat Actual
Pont 1-3. Planta Altell. Demolicions-Estat Actual
Pont 2. Planta Altell. Demolicions-Estat Actual

Planta Baixa. Pavellons A-B-C-D-E-F. Cotes i Superficies-Acabats
Planta Baixa. Pavellons G. Cotes i Superficies-Acabats

Pavellons A-B-C-D-E-F Secció tipus A-A' - Secció tipus B-B'

Ponts 1-3.Secció tipus A-A' - Secció tipus B-B'

Planta Altell. Pavelló G-Costat Barcelona. Cotes i Superficies-Acabats
Planta Altell. Pavelló G-Costat Prat.Cotes i Superficies-Acabats

Planta Baixa.  Cotes i superfícies-Acabats
Pont 1-3. Planta Altell. Cotes i superfícies-Acabats
Pont 2. Planta Altell. Cotes i superfícies-Acabats

Sèrie
Nº DE DOCUMENT

Situació i Emplaçament

Planta Baixa. Localització serveis MCFIH
Planta Altell. Localització serveis MCFIH

DENOMINACIÓ

Planta Baixa. Pavellons A-B-C-D-E-F. Pavellon G.  Sanejament
Planta Altell. Pavellons A-B-C-D-E-F. Sanejament
Planta Altell. Pavellon G.  Sanejament

Pont 1-3 - Pont 2. P.Altell  P.Baixa - Sanejament

Detalls constructius



 

DSIG_25.0_0.CC.00.1_Memoria PC Serveis Higiènics 223 de 245  

  

 
  

DOCUMENT : LLISTA DE DOCUMENTS - PLANOS FONTANERIA I VENTILACIÓ REVISIONS DEL DOCUMENT
CLIENT : MERCABARNA Rev. Data VºBº DI VºBº DP Rev. Data VºBº DI VºBº DP
PROJECTE : MILLORA SERVEIS HIGIÈNICS PÚBLICS MCFIH 0 4
REFERÈNCIA MASTER: 07A/15 PC 1 5
REFERÈNCIA PROPIETAT: 2 6

3 7

Nº DE DOCUMENT REVISIONS DEL DOCUMENT DE PROJECTE
Fitxer DENOMINACIÓ Format Sèrie Tema Revisió 0 1 2 3 4 5 6 7

2 02 1 01 0 .dgn A3 2 02 1 01 0

2 02 1 02 0 .dgn A3 2 02 1 02 0

2 02 1 03 0 .dgn A3 2 02 1 03 0

2 02 1 04 0 .dgn A3 2 02 1 04 0

2 02 1 05 0 .dgn A3 2 02 1 05 0

2 02 1 06 0 .dgn A3 2 02 1 06 0

DOCUMENT : LLISTA DE DOCUMENTS - PLANOS FONTANERIA I VENTILACIÓ REVISIONS DEL DOCUMENT
CLIENT : MERCABARNA Rev. Data VºBº DI VºBº DP Rev. Data VºBº DI VºBº DP
PROJECTE : MILLORA SERVEIS HIGIÈNICS PÚBLICS MCPEIX 0 4
REFERÈNCIA MASTER: 07A/15 PC 1 5
REFERÈNCIA PROPIETAT: 2 6

3 7

Nº DE DOCUMENT REVISIONS DEL DOCUMENT DE PROJECTE
Fitxer DENOMINACIÓ Format Sèrie Tema Revisió 0 1 2 3 4 5 6 7

2 02 2 01 0 .dgn A3 2 02 2 01 0
2 02 2 02 0 .dgn A3 2 02 2 02 0
2 02 2 03 0 .dgn A3 2 02 2 03 0
2 02 2 04 0 .dgn A3 2 02 2 04 0Planta Baixa i Pont 3.  Instal·lació Fontaneria (Banys)

Planta Baixa.  Instal·lació Fontaneria i Ventilació
Pont 1-3. Planta Altell.  Instal·lació Fontaneria i Ventilació
Pont 2. Planta Altell.  Instal·lació Fontaneria i Ventilació

Planta Altell. Pavelló G-Costat Barcelona. Instal·lació Fontaneria i Ventilació

Planta Baixa. Pavellons A-B-C-D-E-F. Instal·lació Fontaneria i Ventilació

Planta Baixa. Pavellons G. Instal·lació Fontaneria i Ventilació

Planta Altell. Pavelló G-Costat Prat. Instal·lació Fontaneria i Ventilació

Planta Baixa i Altell. Pavellons A-B-C-D-E-F. Instal·lació Fontaneria (Banys)

Planta Altell. Pavellons A-B-C-D-E-F. Instal·lació Fontaneria i Ventilació

DOCUMENT : LLISTA DE DOCUMENTS - PLANOS ELECTRICITAT REVISIONS DEL DOCUMENT
CLIENT : MERCABARNA Rev. Data VºBº DI VºBº DP Rev. Data VºBº DI VºBº DP
PROJECTE : MILLORA SERVEIS HIGIÈNICS PÚBLICS MCFIH 0 4
REFERÈNCIA MASTER: 07A/15 PC 1 5
REFERÈNCIA PROPIETAT: 2 6

3 7

Nº DE DOCUMENT REVISIONS DEL DOCUMENT DE PROJECTE
Fitxer DENOMINACIÓ Format Sèrie Tema Revisió 0 1 2 3 4 5 6 7

3 05 1 01 0 .dgn A3 3 05 1 01 0

3 05 1 02 0 .dgn A3 3 05 1 02 0

3 05 1 03 0 .dgn A3 3 05 1 03 0

3 05 1 04 0 .dgn A3 3 05 1 04 0

3 05 1 05 0 .dgn A3 3 05 1 05 0

DOCUMENT : LLISTA DE DOCUMENTS - PLANOS ELECTRICITAT REVISIONS DEL DOCUMENT
CLIENT : MERCABARNA Rev. Data VºBº DI VºBº DP Rev. Data VºBº DI VºBº DP
PROJECTE : MILLORA SERVEIS HIGIÈNICS PÚBLICS MCPEIX 0 4
REFERÈNCIA MASTER: 07A/15 PC 1 5
REFERÈNCIA PROPIETAT: 2 6

3 7

Nº DE DOCUMENT REVISIONS DEL DOCUMENT DE PROJECTE
Fitxer DENOMINACIÓ Format Sèrie Tema Revisió 0 1 2 3 4 5 6 7

3 05 2 01 0 .dgn A3 3 05 2 01 0
3 05 2 02 0 .dgn A3 3 05 2 02 0
30 05 2 03 0 .dgn A3 30 05 2 03 0

Planta Baixa. Bany Adaptat. Pavellons A-B-C-D-E-F. Enllumenat i Força

Planta Baixa. Bany Adaptat. Pavellon G. Enllumenat i Força

Planta Altell. Pavellons A-B-C-D-E-F. Enllumenat i Força

Planta Altell. Pavelló G-Costat Barcelona. Enllumenat i Força

Planta Altell. Pavelló G-Costat Prat. Enllumenat i Força

Planta Baixa.   Bany Adaptat. Enllumenat i Força
Pont 1-3. Planta Altell. Enllumenat i Força
Pont 2. Planta Altell. Enllumenat i Força
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8. CONTROL DE QUALITAT 

Es realitzarà un Pla de Control de Qualitat de l’Obra per part del 

contractista, de les actuacions a portar a terme, tenint en compte la 

normativa vigent, les instruccions de la D.F. i les indicacions que 

s’inclouen al projecte.  

 
El control de qualitat de les obres inclou: 
 

1.  El control de recepció de productes 
 

2.  El control de l’execució 
 

3.  El control de l’obra acabada 
 

 
 
Per això: 
 

 
 
El director de l’execució de l’obra recopilarà la documentació del 

control realitzat, verificant que és conforme amb l’establer en el 

projecte, els seus annexes i modificacions. 
 
 
El  constructor  recavarà  dels  subministradors  de  productes  i  

facilitarà  al  director d’obra i al director de l’execució de l’obra la 

documentació dels productes anteriorment senyalada, així com les 

seves instruccions d’ús i manteniment, i las garanties corresponents   

quan   procedeixi.   La   documentació   de   qualitat   preparada   pel 

constructor sobre cada una de les unitats d’obra podrà servir, si així 

ho autoritza el director de l’execució de l’obra, com part del control de 

qualitat de l’obra. 

 
 

  CONTROL DE RECEPCIÓ DELS PRODUCTES  
 
 
El control de recepció té per objecte comprovar les característiques 

tècniques mínimes exigides que han de reunir els productes, equips i 

sistemes que s’incorporen de forma permanent a l’edifici projectat, així 

com les seves condicions de subministrament, les garanties de qualitat 

i el control de recepció. 
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Durant la construcció de les obres el director de l’execució de l’obra 

realitzarà els següents controls: 

 

Control de la documentació dels subministraments 

Els subministradors entregaran al constructor, qui els facilitarà al 

director de l’execució de l’obra, els documents d’identificació del 

producte exigits per la normativa d’obligat compliment i, en el seu cas, 

pel projecte o per la direcció facultativa. Aquesta documentació 

comprendrà, al menys, els següents documents: 

- Els documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 

- El certificat de garantia del fabricant, firmat per persona física. 

- Els   documents   de   conformitat   o   autoritzacions   

administratives   exigides reglamentàriament, inclosa la documentació 

corresponent al marcat CE dels productes de construcció, quan sigui 

pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin transposició de les 

Directives Europees que afectin als productes subministrats. 

 

Control   mitjançant   distintius   de   qualitat   o   avaluacions   

tècniques d’idoneïtat 

El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre: 

- Els  distintius  de  qualitat  que  ostenten  els  productes,  equips  

o  sistemes subministrats, que asseguren les característiques 

tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, en el 

seu cas, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb l’establert a 

l’article 5.2.3 del capítol 2 del CTE. 

- Les avaluacions tècniques de idoneïtat per a l’ús previst de 

productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb l’establert a 

l’article 5.2.5 del capítol 2 del CTE, i la constància del manteniment de 

les seves característiques tècniques. 

El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació 

es suficient per a l’acceptació dels productes, equips i sistemes 

emparats per ella. 
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Control mitjançant assaigs 

Per 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 a la reglamentació vigent, o bé 

segons l’especificat en el projecte o ordenats per la direcció facultativa. 

 

La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris 

establerts al projecte o indicats per la direcció facultativa sobre el 

mostreig del producte, els assaigs a realitzar, els criteris d’acceptació i 

rebuig i les accions a adoptar. 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ 

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 

l’indicat al 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 ostenten els agents que intervenen, així com les 

verificacions que, en el seu cas, realitzin les entitats de control de 

qualitat de l’edificació. 

 

Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per 

assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i 

sistemes constructius. 
 
 
En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i 

procediments que es contemplin a les avaluacions tècniques de 

idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, 

previstos a l’article 5.2.5. 
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Els diferents controls es realitzaran segons les ex igències de la 

normativa vigent d’aplicació, de la que s’incorpora  un llistat per 

elements constructius. 

 

  CONTROL DE L’OBRA ACABADA  
 
 
 

  Elements constructius 
 

 Tancaments i divisòries 

• Paret divisòria de gruix 11,5 cm, de totxana 

• Paret tancament de gruix 14 cm, de totxana 

Paviments 

• Paviment interior de gres porcellànic antilliscant 

• Esglaó de gres porcellànic 

• Recrescuda del suport de paviments 

• Morter impermeabilitzant 

Revestiments verticals i fals sostres 

• Arrebossats de morter 

• Enrajolat de parament vertical esmaltat mat 

• Cel ras de panel aïllant PIR de 80 mm 

• Cel ras resgistrable acabat vinílic 

• Pintures 

Tancaments  i divisòries practicables 

• Mampara divisòria de HPL de 13 mm 

• Portes de fusta amb revestiment HPL 

• Finestres d'alumini anoditzat basculant  

• Vidre aïllant de llunes incolores 4/8/5 mm 

Aparells sanitaris i complements 

Xarxa de Sanejament  
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Instal·lacions de ventilació. 

Instal·lacions de fontaneria. 

Instal·lacions elèctriques 
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9. MEDI AMBIENT 

Es realitzarà un Pla Mediambiental de l’Obra, incloent les mesures 

previstes a portar a terme per tal de minimitzar el impacte de les 

actuacions efectuades.  

S’aplicarà com a guió, la guia per  l’ambientalització de l’execució 

d’obres de l’Ajuntament de Barcelona.  

Dins de l’estudi ambiental a com annex a aquest s’inclourà la gestió de 

residus de l’obra.  
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10. SEGURETAT I SALUT 

Es realitzarà un Pla de Seguretat i Salut, preceptiu d’acord amb la 

reglamentació vigent, tenint en compte especialment les interferències 

amb l’activitat que es dur a terme al recinte. 

Desenvolupament del Pla de Seguritat i Salut de l'Obra, en compliment 
de la normativa vigent i seguint les indicacions de l'Estudi de Seguretat i 
Salut i del Coordinador de Seguretat i Salud en fase d'obra.  

Control documental de la Seguretat i Salut de l'obra. 

Implantació i manteniment de totes les mesures i mitjans de seguretat 
tant col·lectius com individuals, en particular la línia de vida. 

10.1. IDENTIFICACIÓ, JUSTIFICACIÓ I OBJECTE 

10.1.1. IDENTIFICACIÓ 

• Propietat: 

El projecte s’ha redactat per encàrrec de Mercabarna. 

• Objecte del Treball:  

Estudi de Seguretat y Salut (Disposicions de Seguretat durant 
l’Execució de la Obra). 

• Emplaçament:  

Carrer Longitudinal 1 , 29-59 , 08040 Barcelona  

• Autor del Estudio :   

Antonio Merino Gonzalo  

Enginyer Industrial 

Col·legiat nº: 14.952 

10.1.2. Justificació 

El Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, per el que s’estableix 
disposicions mínimes de seguretat y salut a les obres de construcció, 
estableix a l’apartat 2 de l’Article 4 que en els projectes d’obra no 
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inclosos en els suposats prevists a el Apartat 1 del mateix Article, el 
promotor estarà obligat a que en la fase de redacció del projecte 
s’elabori un Estudio Bàsic de Seguretat i Salut. 

10.1.3. Objecte  

El present estudi de seguretat i salut proposa les mesures de seguretat i 
salut a adoptar en els treballs de remodelació. 

Conforme s’especifica a l’apartat 2 de l’Article 6 del R.D. 1627/1997, 
l’Estudi Bàsic haurà de precisar: 

• Les normes de seguretat i salut aplicables a l‘obra. 

• La identificació dels riscos laborals que poden ser evitats, indican 
les mesures tècniques necessàries. 

• Relació dels riscos laborals que no pugin eliminar-se conforme a 
lo senyalat anteriorment, especificant les mesures preventives i 
proteccions tècniques tendents a controlar i reduir riscos valorant 
la seva eficàcia, en especial quant es proposin mesures 
alternatives (en aquest cas, se tindrà en comte qualsevol altre 
tipus d’activitat que es porti a termini en la mateixa i contindrà 
mesures especifiques relatives als treballs inclosos en un o varis 
dels apartats del Annexa II del Real Decreto). 

• Previsions i informacions útils per a efectuar en el seu moment, a 
les degudes condicions de seguretat i salut dels previsibles 
treballs posteriors. 

Per a les instal·lacions necessàries d’higiene i benestar que han de donar 
servei als operaris de la obra es preveurà habilitar un espai existent a 
l’establiment industrial. Els serveis higiènics que es necessitin son 
vestuaris amb taquilla para a cada operari  serveis equipats amb un 
número suficient de WC i lavabos segons estableix el R.D. 1627/1997. 

10.2. IDENTIFICACIÓ  DELS RISCOS 

No es preveu cap risc especial per a l’obra de remodelació interior que 
desenvolupa el projecte. 

Per tractar-se de una actuació de reforma en un edifici existent, durant 
els treballs en particular, haurà de tenir-se en comte les possibles 
interferències amb instal·lacions existents. 



 

DSIG_25.0_0.CC.00.1_Memoria PC Serveis Higiènics 232 de 245  

  

10.3. UNITATS CONSTRUCTIVES QUE COMPONEN L’OBRA 

- Enderrocs 

- Ram de paleta 

- Fusteria 

- Aplacats 

- Mampares 

- Paviments 

- Sostres 

- Xarxa de sanejament 

- Instal·lacions elèctriques 

- Instal·lacions Mecàniques 

 

10.4. OBRA CIVIL (MAMPARES, SOSTRES Y PAVIMENTS) 

Riscos més freqüents: 

- Caigudes d’operaris al mateix nivell. 

- Caiguda d’objectes sobre operaris. 

- Topades o cops contra objectes. 

- Lesions i/o talls a mans y peus. 

- Sobreesforços. 

- Soroll, contaminació acústica. 

- Vibracions. 

- Objectes estranys als ulls. 

- Contactes elèctrics, directes i indirectes. 

- Ambients pobres en oxigen. 



 

DSIG_25.0_0.CC.00.1_Memoria PC Serveis Higiènics 233 de 245  

  

- Inhalació de substancies tòxiques. 

- Explosions i incendis. 

- Derivats de l’accés al lloc de treball. 

Mesures preventives: 

- Tableros o planxes en forats horitzontals. 

- No quedar-se en el radi d’acció de màquines. 

- Protecció parts mòbils maquinaries. 

- Bon manteniment cables elèctrics. 

Proteccions individuals: 

- Casc de seguretat. 

- Botes o calçat de seguretat. 

- Botes de seguretat impermeables. 

- Guants de lona y pell. 

- Guants impermeables. 

- Ulleres de seguretat. 

- Protectors auditius. 

- Cinturó de seguretat. 

- Cinturó antivibratori. 

- Roba de treball. 

- Vestit d’agua (impermeable). 

 

10.5. INSTAL·LACIONS (ELÈCTRIQUES, MECÀNIQUES, 

SANEJAMENT.) 

Riscos més freqüents: 
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- Caigudes d’operaris al mateix nivell. 

- Caiguda d’objectes sobre operaris. 

- Topades o cops contra objectes. 

- Lesions i/o talls a mans y peus. 

- Sobreesforços. 

- Soroll, contaminació acústica. 

- Vibracions. 

- Objectes estranys als ulls. 

- Contactes elèctrics, directes i indirectes. 

- Ambients pobres en oxigen. 

- Inhalació de substancies tòxiques. 

- Explosions i incendis. 

- Derivats de l’accés al lloc de treball. 

- Descàrregues elèctriques 

- Talls amb xapes metàl·liques. 

- Atrapament de dits. 

Mesures preventives: 

- Tableros o planxes en forats horitzontals. 

- No quedar-se en el radi d’acció de màquines. 

- Protecció parts mòbils maquinaries. 

- Bon manteniment cables elèctrics. 

Proteccions individuals: 

- Casc de seguretat. 

- Botes o calçat de seguretat. 
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- Botes de seguretat impermeables. 

- Guants de lona y pell. 

- Guants impermeables. 

- Ulleres de seguretat. 

- Protectors auditius. 

- Cinturó de seguretat. 

- Cinturó antivibratori. 

- Roba de treball. 

- Vestit d’aigua (impermeable). 

Cures immediates: 

-Farmaciola 

En el centre de treball hi haurà una farmaciola amb els mitjans 
necessaris per efectuar les cures d’urgència en cas d’accident i estarà a 
càrrec d’ella una persona capacitada designada per l’empresa 
constructora. 

10.6. ASISTENCIA A ACCIDENTATS: 

S’haurà d’informar a l’obra del emplaçament dels diferents Centres 
Mèdics (Servei Propi, Mútues Patronals, Mutualitats Laborals, 
Ambulatoris, etc.) on haurà de traslladar-se als accidentats el mes ràpid 
possible i efectiu tractament. Es molt convenient disposar a l’obra, i en 
lloc ben visible, d’una llista dels telèfons i direccions dels centres 
assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per  garantir un ràpid 
transport dels possibles accidentats als Centres d’Assistència. 

10.7. RECONONEIXAMENT MÈDIC: 

Tota el personal que comenci a treballar a obra haurà d’haver passat un 
reconeixement mèdic previ al treball, en el període de l’últim any. 
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10.8. FORMACIÓ. 

Tota el personal haurà de rebre, a l’ingressar a obra una exposició dels 
mètodes de treball i dels riscos que aquests pugin comportar, 
juntament amb les mesures de seguretat que s’hauran d’utilitzar. 
Escollin al personal mes qualificat, s’impartiran cursets de socorrisme i 
primers auxilis, de forma que tots els treballs disposin d’algun socorrista. 

10.9. PREVENCIÓ DE RISCOS DE DANYS A TERCERS. 

No es preveu danys a tercers per no interferir a cap element extern que 
limiti amb espais de comunicació o parcel·les privades. Nomes es preveu 
els riscos derivats de les operacions de càrrega/descàrrega de materials. 

Es senyalitzarà y vigilarà, d’acord amb la normativa vigent, les 
operacions de càrrega/descàrrega de materials, prenen les adequades 
mesures de seguretat que en cada caso requereixin. 

Es senyalitzarà els accessos naturals a l’obra, prohibint-se el pas a tota 
persona aliena a la mateixa, col·locánt-se los tancaments necessaris. 

10.10. TREBALLS POSTERIORS 

L’apartat 3 del Article 6 del Real Decreto 1627/1997 estableix que a 
l’Estudio Bàsic es contemplarà també les previsions i les informacions 
per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i 
salut, els previsibles treballs posteriors de Reparació, conservació i 
manteniment: 

• Riscos més freqüents: 

- Caigudes al mateix nivell de terra. 

- Caigudes de altura per forats horitzontals. 

- Caigudes per forats en tancaments. 

- Caigudes per relliscades. 

- Reaccions químiques per productes de neteja i líquids de 
maquinaria. 

- Contactes elèctrics per accionament inadvertit i modificació o 
deteriorament de sistemes elèctrics. 
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- Foc per combustibles, modificació d’elements de instal·lació 
elèctrica o per acumulació de deixalles perilloses. 

- Impacte d’elements de la maquinaria, per despreniments 
d’elements constructius, per lliscament d’objectes, per 
trencament degudes a la pressió del vent, per trencament per 
excés de càrrega. 

- Contactes elèctrics directes i indirectes. 

- Toxicitat de productes utilitzats en reparacions o 
emmagatzemant en l’edifici. 

- Contaminació por soroll. 

• Mesures preventives: 

- Bastides, escales, i demes dispositius provisionals adequats i 
segurs. 

- Ancoratges de cinturons fixats a la paret per la neteja de finestres 
no accessibles. 

- Ancoratges de cinturons per a reparació de teulades i cobertes. 

• Proteccions individuals: 

- Casco de seguretat. 

- Roba de treball.  

- Cinturons de seguretat i cables de longitud i resistència 
adequada per a  netejar finestres. 

- Cinturons de seguretat i resistència adequada per a reparar 
teulades y cobertes inclinades. 

10.11. NORMES DE SEGURETAT APLICABLES A OBRA 

• Real Decreto 171/2004 de 30 de enero, de la Jefatura del Estado 
(BOE núm. 27, 31/01/2004). Se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en 
materia de coordinación de actividades empresariales. 
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• Real Decreto 614/2001, de 21 de junio, del Ministerio de la 
Presidencia (BOE núm. 148, 21/06/2001). Disposiciones mínimas para 
la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico. 

• Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia 
(BOE núm. 104, 01/05/2001). Protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes químicos durante el trabajo. 

• Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales (BOE núm. 47, 24/02/1999). Disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal.  

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la 
Presidencia (BOE núm. 256, 25/10/1997). Se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la 
Presidencia (BOE núm. 188, 07/08/1997). Se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 
los trabajadores de los equipos de trabajo. 

• Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la 
Presidencia (BOE núm. 124, 24/05/1997). * Modificación. Real 
Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Ministerio de la Presidencia 
(BOE núm. 145, 17/06/2000). Protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo. 

• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la 
Presidencia (BOE núm. 140, 12/06/1997). Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual. 

• Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997). Disposiciones mínimas 
de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 
que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores. 
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• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997). Disposiciones mínimas 
en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997). Disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales (BOE núm. 27, 31/01/1997). * Modificación. Real 
Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales (BOE núm. 104, 01/05/1998). Se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención. 

• Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE 
núm. 269, 10/11/1995). Prevención de riesgos laborales. 

• Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, del Ministerio de 
Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 
263, 02/11/1989) (C.E. - BOE núm. 295, 09/12/1989 y núm. 126, 
26/05/1990). Protección de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 

• Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 
64 y 65, 16 y 17/03/1971) (C.E. - BOE núm. 82, 06/03/1971). 
Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 

• Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y 
cerámica. 
Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE 
núms. 213 al 216, 05, 07-09/09/1970) (C.E. - BOE núm. 249, 
17/10/1970) 
* Modificación de niveles y categorias de la Ordenanza. Orden de 22 
de marzo de 1972 (BOE núm. 78, 31/03/1972) 
* Nuevas categorías profesionales. Orden de 28 de julio de 1972 
(BOE núm. 191, 10/08/1972) 
* Modificación de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE 
núm. 182, 31/07/1973) 

• Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 
167, 15/06/1952) 
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Modificación del artículo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953 
(BOE núm. 356, 22/12/1953) 

• Orden de 31 de enero de 1940, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 
34, 03/02/1940). Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo 
(Capítulo VII "Andamios") 

10.12. OBLIGACIONS DEL PROMOTOR 

Abans de l’inici dels treballs, el promotor designarà un Coordinador en 
matèria de seguretat i salut, quant a l’execució de les obres intervinguin 
mes de una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos 
treballadors autònoms. 

La designació del Coordinador en matèria de seguretat i salut no 
eximirà al promotor de les seves responsabilitats. 

El promotor haurà d’efectuar un avis a l’autoritat laboral component 
abans de l’inici de les obres, que es redactarà segons el què disposi a el 
Annexa III del Real Decreto 1627/1997 havent d’exposar-se a la obra de 
forma visible y actualizant-se si fos necessari. 

10.13. COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT 

La designació del Coordinador en la elaboració del projecte i en 
l’execució de l’obra podrà recaure en la mateixa persona. 

El Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de 
l’obra, haurà de desenvolupar les següents funcions: 

• Coordinar l’aplicació dels principis generales de prevenció i 
seguretat. 

• Coordinar les activitats de l’obra per garantir que les empreses i 
personal actuant apliquin de manera coherent i responsable els 
principis d’acció preventiva que es recullen en el Article15 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales durant l’execució de 
l’obra, i en particular, en las activitats a que es refereixen a 
l’Article 10 del Real Decreto 1627/1997. 

• Aprovar el Pla de Seguretat y Salut elaborat per el contractista i 
també, per les modificacions introduïdes en el mateix. 
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• Organitzar la coordinació d’activitats empresarials previstes en el 
Article 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta 
dels mètodes de treball. 

• Adoptar les mesures necessàries per tal de que nomes les 
persones autoritzades pugin accedir a l’obra. 

10.14. PLA DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL 

En aplicació de l’Estudi Bàsic de Seguretat i salut, el contractista, abans 
de l’inici de l’obra, elaborarà un Pla de Seguretat i Salut en el que 
analitzi, estudiï, desenvolupi i complementi les previsions contingudes 
en aquest Estudi Bàsic i en funció de seu propi sistema d’execució de 
l’obra. En aquest Pla s’inclourà les propostes de mesures alternatives de 
prevenció que el contractista proposi així com la corresponent 
justificació tècnica i que no podrà implicar una disminució dels nivells 
de protecció previstos en aquest Estudi Bàsic. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat, abans de  l’inici de 
l’obra, per el Coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l’execució de l’obra. Aquest podrà ser modificat per el contractista en 
funció del procés d’execució de la mateixa, de la evolució dels treballs i 
de les possibles incidències o modificacions que pugessin sortir al llarg 
de l’obra, però sempre amb l’aprovació expressa del Coordinador. 

Els què intervinguin a l’execució de l’obra, així como les persones o 
òrgans, amb responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses 
que intervenen en la mateixa i els representants dels treballadors, 
podran presentar per escrit i de manera raonada els suggeriments i 
alternatives que estimen oportuns. El pla estarà a disposició de la 
Direcció Facultativa. 

10.15. OBLIGACIONS DE CONTRACTISTES I SUBCONTRACTISTES 

El contractista i subcontractista estaran obligats a: 

1.-Aplicar els principis de acció preventiva que es recullen en l’Article 15 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales i en particular: 

• El manteniment de l’obra en bon estat de neteja. 
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• La elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en 
comte les condicions d’accés i la determinació de les vies o zones 
de desplaçament o circulació. 

• La manipulació de diferents materials i la utilització de medis 
auxiliares. 

• El manteniment, el control previ a la posta en servei i control 
periòdic de las instal·lacions i dispositius necessaris per a 
l’execució de les obres, amb l’objectiu de corregir els defectes 
que pugessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

• La delimitació i condicionament de les zones de 
emmagatzematge i dipòsit de materials, en particular si es tracta 
de matèries perilloses. 

• L’emmagatzematge i evacuació de residus i runa. 

• La recollida de materials perillosos utilitzats. 

• L’adaptació del període de temps efectiu que haurà de 
dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 

• La cooperació entre tots els que intervenen a l’obra. 

• Las interacciones o incompatibilitats amb qualsevol altra treball o 
activitat. 

2.-Complir i fer complir al seu personal lo establert al Pla de Seguretat i 
Salut. 

3.-Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, 
tenien en comte las obligacions sobre coordinació de les activitats 
empresarials previstes a l’Article 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, així como compliment de les disposicions mínimes 
establertes a l’Annexa IV del Real Decreto 1627/1987. 

4.-Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors 
autònoms sobre totes les mesures que hagin d’adoptar-se en referència 
a la seva seguretat i salut. 

5.-Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra. 
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Seran responsables de l’execució correcta de les mesures preventives 
fixades en el Pla i en lo relatiu a les obligacions que li corresponguin 
directament o, en el seu cas, als treballs autònoms per ells contractats. A 
mes a mes, respondran solidàriament de les conseqüències que es 
derivin de d’incompliment de les mesures previstes en el Pla. 

Les responsabilitats del Coordinador, Direcció Facultativa i el Promotor 
no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als 
subcontractistes. 

10.16. OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS AUTÒNOMOS 

Els treballadors autònoms estan obligats a: 

1.-Aplicar els principis de l’acció preventiva que es recull a l’Article 15 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales i en particular: 

• El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre y neteja. 

• El emmagatzemant i evacuació de residus y deixalles. 

• La recollida de materials perillosos utilitzats. 

• L’adaptació del període de temps efectiu que haurà de 
dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 

• La cooperació entre tots els què intervenen a l’obra. 

• Les interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altra treball o 
activitat. 

2.-Complir les disposicions mínimes establertes en el Annexa IV del Real 
Decreto 1627/1997. 

3.-Ajustar la seva actuació conforme als deures sobre coordinació de les 
activitats empresarials previstes a l’Article 24 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, participant, en particular, en qualsevol mesura de 
actuació coordinada que s s’hagués establert. 

4.-Complir amb les obligacions establertes per els treballadors a l¡Article 
29, apartat 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

5.-Utilitzar equips de treball que s’ajustin a lo disposat en el Real 
Decreto 1215/1997. 
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6.-Escollir i utilitzar equips de protecció individual segons el prevists al 
Real Decreto 773/1997. 

7.-Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en 
matèria de seguretat i salut. 

Els treballadors autònoms hauran de complir lo establert en el Pla de 
Seguretat i Salut. 

10.17. LLIBRE D’INCIDÈNCIES 

En cada centre de treball existirà, amb la finalitat de control i seguiment 
del Pla de Seguretat i Salut, un Llibre d’Incidències que constarà de 
fulles por duplicat i que serà facilitat per el Col·legi professional al que 
pertanyi el tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. 

Haurà de mantenir-se sempre a l’obra i en poder del Coordinador. 
Tindran accés al Llibre, la Direcció Facultativa, els Contractistes i 
Subcontractistes, els treballadors autònoms, les persones amb 
responsabilitats en matèria de prevenció de les empreses que 
intervenen, els representants dels treballadors, i els tècnics especialitzats 
de les Administracions públiques competents en aquesta matèria, son 
els qui podran fer anotacions en el mateix. 

Feta una anotació en el Llibre d’Incidències, el Coordinador estarà 
obligat a remetre en un termini de vint-i-quatre hores una copia a la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província en que se realitza 
l’obra. Igualment notificarà aquesta anotació al contractista i als 
representants dels treballadors. 

10.18. PARALITZACIÓ DELS TREBALLS 

Quant el Coordinador i durant l’execució de les obres, observes 
d’incompliment de les mesures de seguretat i salut, advertirà al 
contractista i deixarà constància de tal incompliment en el Llibre 
d’Incidències, quedant facultat per, en circumstancies de risc greu i 
imminent per a la seguretat i salut dels treballadors, disposar de la 
paralització de les tasques parcials o, si es dona el cas, de la totalitat de 
l’obra. Avisarà d’aquests fets, a efectes oportuns, a la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social de la província en que se realitza l’obra. 
Igualment notificarà al contractista, i si fos el cas, als subcontractistes i/o 
autònoms afectats de la paralització i als representants dels treballadors. 
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10.19. DRETS DELS TREBALLADORS 

Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els 
treballadors rebin una informació adequada i comprensible de totes les 
mesures que hagin d’adoptar-se en referència a la seva seguretat i salut 
a l’obra. Una copia del Pla de Seguretat i Salut i de les seves possibles 
modificacions, a efectes del seu coneixement i seguiment, serà facilitada 
per el contractista als representants dels treballadors al  centre de 
treballo. 

10.20. DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT QUE HAN 

D’APLICAR-SE A LES OBRES 

Les obligacions previstes en las tres partes del Annexa IV del Real 
Decreto 1627/1997, per el que s’estableix les disposicions mínimes de 
seguretat i salut a les obres de construcció, s’aplicaran sempre que ho 
exigeixin les característiques de l’obra o de l’activitat, las circumstancies 
o qualsevol risc.  
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