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1.1. Introducció 

1.1.1. Agents 

El promotor del projecte d’adequació de l’església vella de Santa Eulàlia és el Servei de Patrimoni 

Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 

La redacció del document ha estat encarregada a Carles Enrich Giménez, arquitecte amb número de 

col·legiat 49036-9. 

Han col·laborat en la redacció i en l’elaboració del material gràfic els arquitectes Anna de Castro i 

Català i Daniel Muñoz Esteban. 

El projecte d’instal·lació climàtica ha estat redactat per Albert Colomer (SJ12 Enginyers) i els 

amidaments i pressupost per Marc Gutierrez i Albert Brufau (Brufau-Cusó Arquiectes). 

 

1.1.2. Consideracions prèvies 

L’església vella de Sta. Eulàlia de Gironella actualment no té un ús religiós. L’any 1907 es va construir 

un temple més gran a les proximitats i l’església vella es va dessacralitzar i va passar a ser propietat 

d’un veí fins l’any 1971 quan el propietari va donar l’edifici a l’Ajuntament de Gironella. 

L’edifici, datat del segle XIV, ha patit nombroses reformes al llarg del temps, vinculades a canvis d’usos, 

i ha estat restaurat en dues ocasions, la primera als anys 1972-1975 i la segona entre 1986-1992 

segons el projecte de la Diputació de Barcelona redactat per l’arquitecte Victor Argentí i dirigit per Antoni 

Gonzalez del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local.  

L’Ajuntament de Gironella ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona una proposta d’adequació de l’antiga 

església. El present document, Projecte bàsic i executiu de remodelació de l’església de Santa Eulàlia, 

desenvolupa la proposta incorporant la recerca històrica  i les descripcions incloses en la memòria del 

projecte de Victor Argentí del 1992. 

  

Façana principal de l’església vella de Santa Eulàlia 

Fotografia: Carles Enrich, novembre de 2017 
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1.2. Descripció de l’edifici 

1.2.1. Situació i emplaçament 

L’església vella de Santa Eulàlia està situada al municipi de Gironella, a la comarca del Berguedà. Es 

troba a la Plaça de la Vila fent cantonada amb el carrer Olvan alt, al centre del nucli antic, a uns 20 

metres per sobre de la riba del riu Llobregat. 

 

Situació 

 

1.2.2. Propietat 

Actualment l’edifici és propietat de l’Ajuntament de Gironella, que el va adquirir com a donació del seu 

antic propietari l’any 1971. 

 

1.2.3. Situació urbanística 

L’església vella està situada en zona d’equipament (clau E) segons les condicions definides en l’Art. 85 

de la Revisió del Pla General d’Ordenació de Gironella.  

El projecte no modifica els paràmetres edificatoris actuals. 

 

Pla General d’Ordenació de Gironella 
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1.2.4. Descripció de l’edifici 

L’antiga església de Santa Eulàlia de Gironella és una construcció de nau única orientada de llevant a 

ponent. Té un absis poligonal cobert amb volta gòtica d’ogiva i clau amb la imatge de santa Eulàlia. Als 

dos costats de la santa apareixen dues pinyes, senyal de la família Pinós, senyors de la vila de 

Gironella des del 1369. 

Les façanes són de carreus amb mides variables i ha patit algunes modificacions a causa dels diversos 

usos que ha tingut l’edifici. Des de l’exterior, la nau, la capçalera i la torre presenten una disposició 

contínua i solidària com a conjunt, però des de l’interior s’observen una sèrie de diferències 

morfològiques entre la capçalera i la nau. Aquesta està coberta amb volta apuntada, mentre que la del 

presbiteri presenta ogives; a més a més, l’arc triomfal de la capçalera és més alt i menys excèntric que 

la volta de la nau. 

Els paraments inferiors de la nau i la capçalera presenten continuïtat: els carreus són petits i quadrats, 

trencats a cop de martell, i el tipus de pedra és el mateix.  

L’accés principal a l’edifici es realitza per la Plaça de la vila, per una entrada moderna, situada potser al 

lloc on era la primitiva, a la façana sud-oest. Disposa d’un accés posterior, a la base del campanar, 

situat al nord-est, de dimensions reduïdes. 

L’absis va ser concebut de planta pentagonal, però més tard s’hi va obrir l’espai del costat nord, 

l’embocadura del qual acaba en arc de mig punt.   

Al mur nord, adossat a l’edificació veïna, es conserven una sèrie d’obertures: la primera correspon a 

una fornícula on hi havia les fonts baptismals, la segona, més ampla però poc fonda i acabada en arc 

de mig punt, devia ser una capella, ara molt desfigurada, i la tercera obertura, d’arc apuntat, també va 

ser una capella, de dimensions notables, dedicada a la Verge del Roser; al seu costat hi ha l’escala de 

cargol que condueix al campanar. 

Al mur sud de la nau queden els arcs del que havien estat capelles on ara hi ha el carrer d’Olvan Alt. 

El campanar s’aixeca al nord-est de l’edifici. És una torre massissa, de planta rectangular, que presenta 

un doble registre de finestres; les del primer pis són altes i estretes i les del segon, més amples i 

acabades en arc de mig punt adovellat. 

      

Imatges de l’interior (estat actual) 

Fotografies: Carles Enrich, novembre de 2017  
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1.2.5. Anàlisi històrica 

Gironella 

La primera ocupació humana del lloc de Santa Eulàlia es remunta a l’època ibèrica, ja que s’hi ha trobat 

ceràmica d’aquell moment, datable del segle III aC. Tot i això, les primeres notícies escrites daten de la 

campanya del comte Borrell, al 798, per tal de mantenir una línia de frontera segura a ponent de 

Barcelona. El nom de Gironella (Gerundella) apareix en l’acta de consagració de la Seu d’Urgell, datada 

teòricament del 839, però en realitat redactada al segle XI. A l’acta de consagració de Santa Maria 

d’Olvan (899) es fa esment de les dotacions i possessions que els senyors de la Portella tenien a 

Gironella. Igualment, altres documents fan pensar que la vila estava vinculada a la baronia de Portella, 

mentre que la jurisdicció religiosa era de la parròquia d’Olvan.  

Possiblement durant el segle XIII s’hi va bastir el castell de Gironella. 

 

Església vella de Santa Eulàlia 

La primera referència de l’església la trobem en un document del 1222. Tracta de la venda d’una casa 

per Guillem de Lodoncel i la seva muller al capellà Bernat, per tal d’establir-hi una hipotètica casa 

parroquial. És difícil situar aquesta casa a causa de les transformacions que ha sofert el nucli antic de 

Gironella. Tot i això, esments documentals posteriors al·ludeixen a un temple dedicat a Santa Eulàlia. 

A partir del 1369, les baronies de la Portella i de Lluçà van passar als barons de Pinós i Mataplana i 

Gironella, que depenia d’aquesta casa, va gaudir d’anys de prosperitat i esplendor. Aquest període va 

culminar amb la carta de franquícia, firmada per Galceran de Pinós l’any 1450, una de les darreres 

atorgades a Catalunya. 

L’excavació arqueològica va garantir que l’actual església vella data d’aquell moment. Llavors 

presentava la nau actual, coberta amb la volta de canó apuntat, segurament amb la porta a oest i una 

capella a nord. La capçalera pentagonal tenia una coberta anterior a la d’ara, ornamentada amb la clau 

que s’ha conservat. El símbol heràldic del Pinós que apareix en aquest element, unit a la traça de 

l’absis, proporciona la data més antiga de l’obra gòtica al 1369. Probablement el paviment de l’edifici era 

un sòl de terra batuda recolzat directament sobre el terreny (roques argiloses). 

Un document de l’any 1552 torna a fer referència a l’església, amb motiu d’una assemblea presidida per 

Galceran de Pinós i Cardona. Esmenta una tomba a l’oest de la nau on reposaven els barons de 

Gironella i que es va localitzar durant l’excavació del 1985. 

Gràcies als treballs arqueològics realitzats es coneix la transformació que va patir l’edifici durant el segle 

XVII. La intervenció més important va ser la reconstrucció de la part superior de l’absis, al voltant de 

l’any 1627, segons la data que apareix inscrita a l’embocadura. Cal tenir en compte que s’hi van 

reutilitzar nombrosos carreus i la major part dels elements ornamentals, cosa que va comportar una 

capçalera semblant a la que hi havia hagut fins aleshores. Part de la mateixa reforma és també la 

pavimentació de tot el temple amb cairons, la construcció dels dos graons al presbiteri, l’obertura de 

dues capelles a sud, avui desaparegudes, i la col·locació de les tombes col·lectives localitzades tant a 

la capella del Roser com a la capçalera. 

Les dades documentals referides als segles XVIII i XIX s’afebleixen a causa del saqueig i incendi durant la 

primera Guerra Carlina (1838) i per la destrucció de l’arxiu parroquial durant la Guerra Civil (1936-1939). 

La parròquia va decidir fer un temple més gran i com que el vell va quedar obsolet, l’any 1907 el va 

vendre al senyor  Bassús, veí de Gironella. Un cop dessacralitzat, l’edifici va ser adaptat per a l’ús civil i 

va patir una sèrie d’alteracions progressives que el van malmetre profundament.  

El propietari va llogar l’edifici al senyor Fígols, que va convertir l’absis en habitatge particular i, més tard, 

en aparador del taller de fusteria que hi va instal·lar. La nau de l’església va ser subdividida en dues 

plantes mitjançant un forjat de bigues de fusta i terra de rajol. A més, un envà va compartimentar la 

planta baixa en dues grans estances. La del sud, amb la porta a oest, va ser convertida en barberia; la 

de nord, també amb accés des de l’oest, es va transformar en ferreteria. El presbiteri quedava separat 

per un envà doble que contenia una escala d’accés al primer pis, on hi havia la residència familiar. Per 
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adaptar el presbiteri com a taller de fusteria i espai d’exposició de mobles, es van fer una sèrie 

d’obertures a l’absis, que van contribuir a desfigurar l’edifici.  

Durant aquells anys, es van enderrocar les dues capelles situades a sud, per tal d’obrir el carrer Olvan 

Alt. 

L’any 1924 el senyor Fígols va comprar l’edifici. Va enretirar l’envà que separava les zones de barberia i 

ferreteria i hi va instal·lar una fàbrica de fideus, que més tard va patir un incendi que va agreujar el 

procés de degradació de l’església.  

Posteriorment s’hi va instal·lar un teler. Aquesta nova transformació va malmetre l’enrajolat i el 

caironatge del terra, ja que en certs indrets es van lligar les màquines a la roca natural amb anelles i 

garfis de ferro.  

Anys més tard, la família Fígols va traslladar la seva residència, abandonant el pis superior, i l’edifici va 

ser transformat en el Centre cultural Sant Jordi. Es van arrencar tots els paviments de la nau per 

instal·lar-hi els desguassos del bar i dels sanitaris, cosa que es va aprofitar per violentar el sepulcre 

situat al sud-oest. Es va construir una solera de ciment, sobre la qual es va recolzar un banc corregut, 

adossat al tram esquerre del mur sud i a l’envà i murs del presbiteri, i es va instal·lar una barra de bar 

en paral·lel al mur nord.  

L’any 1971 el propietari va fer donació de tot l’edifici a l’Ajuntament, que va impulsar diverses 

intervencions de restauració i recuperació de l’església antiga, tot i que se’n va mantenir l’ús de bar en 

règim de concessió municipal fins l’any 1983. En aquesta darrera fase es va construir al presbiteri una 

llar de foc, una xemeneia i dos envans. 

 

1.2.6. Descripció de les restauracions 

La primera intervenció, realitzada des del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local, sota la direcció de 

l’arquitecte Camil Pallàs, va ser entre els anys 1972 i 1975. Aquests treballs es van centrar a la torre del 

campanar i van consistir en la col·locació d’una corretja perimetral, la consolidació dels paraments i la 

refecció de la coberta. 

Durant els anys 1984 i 1985 es van realitzar intervencions de caràcter de reparació i consolidació de la 

teulada. Posteriorment el Servei va proposar continuar amb la restauració total de l’edifici, encarregant 

el projecte de Victor Argentí que es va aprovar l’any 1986. 

La primera fase d’aquest projecte va consistir en treballs d’arqueologia, eliminant tots els elements del 

bar i la solera de ciment. Aquest paviment cobria directament una capa de preparació del segle XVII, 

sobre el qual segurament s’havia estès el paviment de cairons esmentat. Del presbiteri es va aixecar el 

paviment de rajoles instal·lat en el període què va ser un habitatge i la llar de foc i el banc corregut de la 

fase de bar i centre cultural. Sota aquest paviment es va trobar també una capa de preparació i en 

algun punt l’encaironat del segle XVII. 

 

Imatges interiors de la planta superior  

Fotografies: Joan Francés (SPAL), febrer de 1972 
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En la segona fase es va realitzar la intervenció arquitectònica, que a més de restaurar l’edifici el va 

condicionar per al nou ús d’espai polivalent.  

Es va considerar que l’edifici contenia molts estrats històrics i que cap prevalia sobre els altres. La 

restauració pretenia atorgar un ús coherent a l’edifici, potenciant les característiques tipològiques i les 

qualitats formals i al mateix temps, incorporant un nou estrat històric llegible i datable com els anteriors. 

A continuació es llisten actuacions realitzades: 

- Desmuntatge de tots els envans, els elements del bar, els lavabos que ocupaven el presbiteri, el forjat 

que dividia l’edifici en dues plantes i l’escala per accedir-hi 

- Neteja i repicat dels murs interiors i exteriors 

- Construcció d’una nova coberta de teula a dues aigües, mantenint el ràfec existent i amb recollida 

d’aigües 

- Recalçat del fonaments amb formigó armat 

- Consolidació dels paraments amb morter de calç 

- Tapiat de les obertures que desfiguraven les façanes amb totxo massís igual a l’existent o pedra, en el 

cas de l’absis. 

- Tancament de les obertures als murs sud i oest amb vidre reflectant i perfileria d’acer 

- Pavimentació de l’interior amb taules de fusta de pi mantenint els graons de pedra del presbiteri 

- Instal·lació de calefacció radiant 

- Instal·lació elèctrica preparada per a megafonia, il·luminació general i sectoritzada 

- Cobriment dels graons de l’escala de cargol amb planxes metàl·liques 

- Instal·lació d’un moble de fusta versàtil per a emmagatzematge, llibreria i superfície expositora 

 

       

Imatges de l’església durant la restauració 

Fotografies: Joan Francés (SPAL), setembre de 1985 
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1.2.7. Descripció de l’estat actual  

L’església vella de Santa Eulàlia actualment conserva totes les intervencions realitzades en les obres de 

restauració dels anys 1987-1992, tot i que alguna part es troba en estat degradat i mala conservació. 

L’accés principal per la façana oest té una porta doble de vidre translúcid que s’utilitza com a cancell i 

taquilla. La perfileria està oxidada en alguns punts i un dels vidres fixes està trencat. La resta de la 

façana es troba en bon estat i no presenta patologies visibles. 

L’accés posterior, a la base del campanar, es realitza salvant dos esglaons de pedra des d’una vorada 

sense pavimentar. Es tracta d’un accés secundari amb una porta metàl·lica dotada de punt de llum, 

timbre i bústia que condueix a la cota del presbiteri, 50 cm per sobre de la cota de la nau. 

El tancament de mur cortina de la façana sud es troba en mal estat. La perfileria es troba oxidada i 

s’han trencat els vidres del tram inferior. Presenta problemes d’estanqueïtat a l’aigua ja que a l’interior 

de la nau hi ha acumulació d’aigua. 

El paviment de fusta interior es troba desgastat en les zones de més circulació, especialment als 

voltants del moble de fusta lateral. 

Les antigues capelles s’utilitzen de magatzem. A l’annex de la capella del Roser hi ha el quadre elèctric 

i instal·lacions de so i llum i l’escala de cargol d’accés a la torre del campanar. Com ja s’ha esmentat 

anteriorment, els graons de l’escala estan coberts per una xapa metàl·lica en el seu primer tram. 

A la primera planta del campanar, a 7,15 metres sobre la cota de la nau, hi trobem una sala de 2,68 

metres lliures amb una finestra espitllera a nord i una balconera en direcció est. A més a més, té una 

obertura en el mur que tanca l’absis a nord, sense vidre ni cap element de protecció. El paviment és 

ceràmic i les parets enguixades i pintades de blanc. 

Al següent nivell del campanar, a una alçada de 11,15 metres, hi ha un espai exterior cobert amb una 

alçada lliure de 4 metres. Té obertures en les quatre direccions, a una alçada de 1 m. Els quatre murs 

que el delimiten són de carreus de pedra i per dins té un regruix de reforç de formigó en quasi tota la 

seva superfície amb encofrat de fusta vist. El paviment és una solera de ciment. 

Des d’aquest nivell s’accedeix per una escala de cargol al pis superior del campanar, un espai exterior 

cobert amb un forjat nou unidireccional de formigó amb biguetes. L’alçada lliure és de 2,40 metres 

aproximadament. Tots els murs estan reforçats amb maó, formant un arrambador o sòcol fins el nivell 

de les finestres, a 1 metre d’alçada. Hi ha una obertura centrada als panys est i oest i dues als murs 

nord i sud. El paviment és una solera de ciment. 

     

Imatges de l’estat actual: nau i plantes primera i segona del campanar 

Fotografies: Carles Enrich, agost de 2018 
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1.2.8. Protecció monumental 

Segons l’Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, no consta que l’antiga església de Santa 

Eulàlia de Gironella tingui cap tipus de protecció o reconeixement monumental. 

Tot i això, considerant que es tracta d’un edifici amb valor històric, s’ha tingut en compte que es realitzi 

un control arqueològic durant algunes de les fases de la intervenció.  

 

    

    

Imatges de l’estat actual: nau i plantes primera i segona del campanar 

Fotografies: Carles Enrich, agost de 2018 

 

  



Projecte bàsic-executiu de remodelació de l’església de Santa Eulàlia    Setembre 2018      M.19 

1.3. Descripció del projecte 

1.3.1. Necessitats i mancances 

La principal necessitat i objectiu del present projecte és millorar les condicions de confort i d’utilització 

en tots els àmbits per tal de potenciar l’ús de la sala com a espai d’activitats programades pel poble. 

En aquest sentit, a continuació es llisten les mancances que l’antiga església presenta: 

- No existeix un itinerari accessible des del carrer. 

- El sistema de climatització amb terra radiant no és efectiu en un edifici amb usos intermitents i 

ocupació molt variada, ja que requereix un temps molt elevat per assolir el condicionament tèrmic 

adequat de tot l’espai. 

- Els tancaments de vidre estan en mal estat i afavoreixen les pèrdues tèrmiques. A més, en tractar-se 

de vidres foscos reflectants no permeten la relació entre l’exterior i l’interior.  

- No existeix cap mecanisme que permeti controlar l’entrada de llum natural a l’interior per a projeccions 

o altres activitats que requereixin foscor. 

- No disposa de serveis higiènics. 

 

Per aquest motiu, són necessàries les següents intervencions: 

- Fer accessible almenys l’accés principal i incorporar almenys un a cambra higiènica accessible 

- Millorar les condicions de confort climàtic 

- Substituir els tancaments de vidre actuals incorporant criteris de control climàtic 

- Millorar les condicions lumíniques de la sala 

 

A més a més, cal posar en valor l’espai interior de la nau, alliberant el mur de tot el mobiliari annex i 

permetent una lectura clara dels seus elements (arcs, voltes, aparell, etc). 

 

Fotomuntatge de la proposta 
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1.3.2. Programa funcional 

Tal com s’ha explicat anteriorment l’antiga església de Santa Eulàlia va acollir diversos usos fins que 

l’any 1985 l’Ajuntament va realitzar el projecte de rehabilitació per a convertir-la en un espai polivalent. 

L’actuació que es descriu en el present projecte no implica un canvi d’ús, sinó una millora de les 

condicions per afavorir l’actual ús polivalent.  

Majoritàriament les activitats que el consistori hi organitza són exposicions i espectacles. 

 

1.3.3. Àmbit d’actuació 

La intervenció es realitza dins el recinte de l’església i en l’entorn proper de la porta principal. La 

superfície afectada en planta baixa són 193,80 m2 i 11 m2 a la planta primera; en total, un àmbit de 

204,80 m2. 

 

Àmbit d’intervenció en planta baixa 

 

 

Àmbit d’intervenció en planta primera 
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1.3.4. Descripció general del projecte 

El projecte es basa en quatre punts:  

- la incorporació d’una caixa de serveis, 

- la intervenció en els tancaments vidriats, 

- la instal·lació d’un nou sistema de climatització 

- i la millora de l’accessibilitat i dels paviments. 

 
Caixa de serveis 

En el que havia estat la capella del Roser, s’instal·la una caixa de fusta de pi de dimensions exteriors 

3,64 x 3,24 metres, que acull una cambra higiènica accessible, una cabina i un distribuïdor amb 

rentamans. L’alçada lliure és de 2,2 metres, que és la màxima que permet la curvatura de la volta 

apuntada de l’antiga capella. 

El sostre de la caixa s’aprofita com a altell, on es situen les instal·lacions de climatització, i és 

accessible a través d’una trapa. 

 

Tancaments vidriats 

La intervenció consisteix en substituir els vidres del mur cortina de la façana sud i de les dues portes de 

l’accés principal, a la façana oest, de dues fulles cada una i quatre panys fixos, dos als laterals i dos a la 

tarja superior. Es proposa la instal·lació de vidres transparents, amb aïllament tèrmic, de les mateixes 

dimensions que els existents i mantenint l’estructura actual en la mesura que sigui possible. Aquesta 

estructura s’ha de netejar l’òxid i tractar. 

També s’incorpora una cortina tèxtil opaca que permet controlar la incidència lumínica a l’interior, 

millorar l’acústica i alhora disminuir les pèrdues tèrmiques a través dels paraments de vidre. El seu 

accionament és mecanitzat però no motoritzat. 

A la façana sud, la cortina tèxtil té set trams, de 2,15 x 6 metres, coincidint i respectant la fusteria del mur 

cortina. A la façana oest, la cortina té dos trams, de 1,5 x 2,9 metres cada un, i es situa dins el cancell. 

 

 

Planta de la proposta  

 



Projecte bàsic-executiu de remodelació de l’església de Santa Eulàlia    Setembre 2018      M.22 

Climatització 

Es reemplaça el sistema de terra radiant actual per una instal·lació de climatització per aire. Es tracta 

d’una bomba de calor amb dos elements: la màquina exterior es situa a la planta primera i la interior sobre 

l’altell dels serveis. 

Pels requeriments de la màquina exterior, s’han d’eliminar els tancaments de la torre del campanar de tal 

manera que totes les seves sales esdevinguin espais amb circulació d’aire exterior. El tancament climàtic 

es realitza amb dues portes a la planta baixa, en les dues obertures que comuniquen amb la capella 

lateral del presbiteri i amb la caixa de serveis, i dues finestres en les obertures interiors del mur nord. 

La impulsió d’aire es realitza a través d’un seguit de reixes situades a terra, resseguint el perímetre de 

la nau en els seus dos laterals. El retorn es fa a través de la gelosia que tanca l’altell de serveis.  

 

Accessibilitat i paviments 

Actualment el desnivell entre el carrer i l’interior en l’accés principal oscil·la entre els 9 i els 23 cm, ja 

que el carrer té un pendent descendent aproximat del 3% en direcció nord-sud. Es proposa la creació 

d’una rampa de formigó amb un pendent ascendent del 8%, amb una amplada de 1,9 metres. Es deixa 

el formigó vist i raspallat com a capa d’acabat final.  

Per tal de realitzar les instal·lacions de sanejament, subministrament d’aigua i climatització, s’han de 

realitzar rases al paviment i per tant, la tarima de fusta actual, força desgastada, s’ha de retirar. 

S’aprofita la intervenció per polir-la i recuperar el seu color original i per retallar-la i adaptar-la a les 

reixes d’impulsió de l’aire que es situen als dos laterals de la nau. 

 

 

Seccions de la proposta 
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
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2.1. Descripció del procés constructiu 

L’obra s’estructura segons els següents conceptes, en relació amb el seu ordre d’execució: 

1. Demolició i retirada d’elements existents 

2. Rases i conductes d’instal·lacions 

3. Ram de paleta 

4. Serralleria 

5. Fusteria 

6. Instal·lacions 

7. Tancaments interiors 

8. Tancaments exteriors 

9. Mobiliari i acabats 

10. Tarima de fusta 

11. Cortina 

12. Equipament audiovisual 

 

 

2.1.1. Demolició i retirada d’elements existents 

En primer lloc, s’ha d’alliberar l’espai de davant la porta principal per tal de facilitar l’accés durant l’obra. 

Això inclou el banc i les dues jardineres, que es traslladaran en un altre espai urbà. 

La primera intervenció consisteix en recuperar l’interior de la nau, eliminant el moble de fusta adossat al 

mur nord.  

Al mateix temps, s’han de retirar tots els focus i altaveus instal·lats sobre el moble de fusta. Els que es 

troben en els paraments de pedra es mantenen almenys durant l’obra. Es reserva a la DF l’opció 

d’eliminar-los o conservar-los fins a la posterior execució d’un projecte de so i llum específic per aquest 

espai polivalent. 

A continuació es procedeix a desmuntar sistemàticament la tarima de fusta per al seu tractament en 

taller. Durant aquesta fase de l’obra, es realitzarà control arqueològic, ja que es desconeix si encara es 

conserven elements originals de l’església o dels seus altres usos.  

Les instal·lacions que es descobreixin sota la tarima s’han de mantenir, ja que algunes, com punts de 

llum o endolls, podrien ser aprofitades. 

En quart lloc, s’han d’eliminar els tancaments de la torre del campanar, és a dir, una porta a la planta 

baixa que comunica amb el que havia estat el presbiteri, la finestra balconera del primer pis a la façana 

est i la porta d’accés a l’exterior del campanar, al segon nivell. Aquestes dues últimes obertures s’han 

de tapar provisionalment per evitar l’entrada de persones i ocells mentre no s’instal·len els tancaments 

de lames que els corresponen.  

També s’eliminen els 42 vidres del mur cortina de la façana sud i els 12 de la porta doble de la façana 

oest. En ambdós casos es prendrà la mateixa precaució de tancar les obertures provisionalment amb el 

mitjà que la DF consideri més indicat. 

En aquesta fase es retira també el paviment del carrer en l’àmbit de la nova rampa d’accés. 
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2.1.2. Rases i conductes d’instal·lacions 

La formació de rases s’ha optimitzat per tal d’intervenir mínimament en el sòl de la nau. Es crea una 

sola rasa per al sanejament i la fontaneria, que s’amplia en l’espai entre les dues portes principals per 

situar-hi les arquetes corresponents. 

A cada lateral s’ha d’obrir una rasa per als conductes d’impulsió de l’aire, que es comuniquen entre ells 

per una connexió transversal al centre de la nau. 

Al terra del que havia estat la capella del Roser, s’han d’obrir també rases per a totes les instal·lacions 

corresponents als serveis d’aigua i sanejament.  

Es realitzen també les obertures necessàries per tots els conductes d’aire que van del local 

d’instal·lacions de la planta primera del campanar fins a l’altell de la caixa de serveis, situada a la 

capella del Roser. Aquestes obertures consisteixen en perforar alguns esglaons de l’escala de cargol 

per passar tres tubs de 3cm de diàmetre cada un. 

 

2.1.3. Ram de paleta 

En aquesta fase, s’executa el gros de la construcció humida, és a dir, el paviment de microciment dels 

serveis, la rampa d’accés i les obres de consolidació i reparació dels paraments de pedra. 

El paviment del serveis consisteix en la creació d’una solera i una capa d’autoanivellant polit que serà 

l’acabat. L’àmbit d’aquest nou paviment és el comprès entre els dels tres murs de la capella del Roser i 

la rasa lateral de la impulsió d’aire.  

La rampa d’accés està formada per dos trams amb pendents del 2% i 8% que salva un desnivell de 

15cm. S’executa amb formigó armat i amb acabat vist raspallat. 

També pot ser necessària la reparació puntual de la solera de la nau per a disposar d’una base 

adequada per a la tarima de fusta recuperada. Així com la consolidació i reparació dels paraments de 

pedra amb morter de calç. 

 

 

Plànol d’enderroc, substitució d’elements i formació de rases 
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2.1.4. Serralleria 

Els primers treballs de serralleria consisteixen en la construcció de dues reixes metàl·liques per a les 

obertures de la façana est del local d’instal·lacions i del segon nivell del campanar. El disseny 

d’aquestes està definit parcialment pels requeriments de ventilació dels aparells climatitzadors. Segons 

els fabricants d’aquests, el pas efectiu de l’obertura ha de ser del 80%.  

En aquesta fase s’inclou la substitució d’un dels vidres de la finestra de l’annex a la capella de Santa 

Eulàlia per una reixa de ventilació de la caixa de serveis. 

Paral·lelament es realitza la intervenció sobre l’estructura del mur cortina i de la porta principal. 

Consisteix en la neteja i reparació dels perfils fins a deixar l’acer a la vista. A continuació es sotmet a 

una oxidació controlada i es cobreix amb dues capes d’oli tipus OWATROL o similar, que atura el 

procés i protegeix l’estructura. 

 

2.1.5. Fusteria 

Els treballs de fusteria inclouen la construcció de la caixa de serveis, formada per una estructura de 

pòrtics amb muntants de 60x60cm i travessers de 60x180cm. Els muntants es traven entre ells amb 

marcs perimetrals que es tanquen amb taulells de fusta de pi amb acabat vist i envernissat a l’aigua. 

La caixa té unes dimensions exteriors de 3,20x3,64 metres i està compartimentada formant un espai al 

que s’accedeix des de la nau i que actua de distribuïdor amb una pica i un mirall, una cabina amb un 

bany adaptat, amb vàter, pica i mirall, i una cabina amb un vàter. 

El sostre forma un altell on es situa la màquina de clima i les instal·lacions de ventilació dels banys. En 

l’espai distribuïdor, queden vistos els travessers de l’estructura mentre que a l’interior de les cabines, es 

col·loca un fals sostre de tauler de pi. 

Tots els conductes de fontaneria i cablejat elèctric van ocults per darrere els taulells perimetrals i les 

làmpades van encastades al sostre.  

La caixa es situa dins la capella del Roser i el marge que queda entre els marcs i els paraments de 

pedra s’omple amb aïllament de placa rígida de llana de roca, per tal d’assegurar el control acústic i 

tèrmic.  

La cara de la caixa que queda vista des de la nau, es revesteix amb una gelosia de llistons de fusta de 

pi de 30x30mm cada 30mm. Aquesta gelosia cobreix també la part superior de la caixa, ocultant la 

màquina de clima de l’altell i permetent el retorn de l’aire d’impulsió.   

 

Secció per la caixa de serveis 
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2.1.6. Instal·lacions 

La següent fase d’obra consisteix en les connexions de tota la infraestructura de sanejament, 

fontaneria, electricitat i ventilació, així com la instal·lació de les dues màquines de climatització.  

El sanejament dels banys va connectat a la xarxa municipal, al col·lector que discorre pel carrer Olvan 

alt i té l’arqueta de registre sota el paviment de l’entrada principal. A aquesta xarxa s’incorpora també 

l’evacuació de condensats de la màquina de climatització. 

La fontaneria té la presa d’aigua a la façana oest, és a dir, a l’entrada principal, on trobem situada una 

font.  

El quadre elèctric general existent està situat a l’exterior, als peus del campanar en la façana nord. Es 

manté l’actual incorporant-hi un nou subquadre per a l’equip de climatització. 

La ventilació dels banys es fa mitjançant un extractor  

Les màquines de climatització són dues: la unitat de producció d’energia que es situa al nou local 

d’instal·lacions de la primera planta del campanar, a la qual se li han eliminat els tancaments de les 

obertures per convertir-la en un ambient exterior; i la unitat interior de conductes, on es realitza el 

tractament de l’aire, situada a l’altell de la caixa de serveis. La connexió entre les dues unitats es 

realitza per conductes de coure de 3cm de diàmetre, instal·lats al forat de l’escala de cargol. (Consultar 

la memòria d’instal·lacions annexa al final)  

 

2.1.7. Tancaments interiors 

Els nous tancaments interiors que s’han d’incorporar són de fusta i es tracta de dues finestres 

balconeres i una porta.  

Les dues finestres, amb vidres transparents, s’instal·len per motius de seguretat i alhora com a 

tancament climàtic, ja que en convertir la planta primera del campanar en el local d’instal·lacions s’hi ha 

hagut de recrear un ambient exterior i per tant, el forat de l’escala és també un espai sense climatitzar. 

Les dues finestres són practicables per facilitar la seva neteja i les seves dimensions són una de 

63x255cm i l’altra de 72x186cm. 

La nova porta, situada en la connexió entre l’escala i el que havia estat el presbiteri, respon als 

mateixos motius, té incorporat 20mm d’aïllament i dimensions de 80x194cm. 

 

2.1.8. Tancaments exteriors 

Els treballs en aquesta fase consisteixen en la col·locació de nous vidres al mur cortina de la façana sud 

i a la porta principal a la façana oest.  

Les mides dels vidres corresponen a l’especejament dels anteriors, ja que es manté l’estructura 

existent. 

Al mur cortina es col·loquen llunes trempades transparents de 10mm de gruix de 214x197cm. S’ha 

valorat l’opció de millorar les prestacions tèrmiques d’aquest parament, incorporant vidres amb cambra 

d’aire, fet que suposa modificar l’estructura del mur cortina per adaptar-se al gruix de 79mm. 

A la façana principal, tant la porta exterior com la interior tenen el mateix especejament. Els nous vidres 

són llunes trempades transparents de 10mm de gruix. Les portes són de 104x225cm, la part fixa dreta 

és de 80x225cm i l’esquerra és de 60x225cm. Les targes són de 185x67cm i 165x67cm, dreta i 

esquerra respectivament.  

 

2.1.9. Mobiliari i acabats 

El mobiliari que s’incorpora en la intervenció consisteix de l’equipament per als banys, és a dir, els 

sanitaris, els miralls i dues llindes de fusta que sustenten les piques. 

La superfície de les parets més properes a les piques es revesteixen amb rajoles ceràmiques, a definir 

per la DF. 
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2.1.10. Tarima de fusta 

Una de les darreres fases de l’obra és la col·locació del paviment recuperat.  

Els posts de 22x75cm de fusta de pi amb tractament autoclau retirats en la fase de l’enderroc es 

poleixen per eliminar el vernís i les marques d’ús i recuperar el seu color natural. Les peces es tornen a 

col·locar en la seva posició, adaptant-ne les dimensions a la reixa d’impulsió de l’aire que transcorre 

perimetralment.  

L’acabat final és un envernissat incolor mate o una aplicació d’un oli natural o un producte similar que 

permeti respirar a la fusta. La solució s’acabarà de definir segons l’ús i les exigències a què estarà el 

terra, garantint-ne la durabilitat. 

 

2.1.11. Cortina 

Finalment es tanca la intervenció en l’església vella de Santa Eulàlia amb la col·locació d’unes cortines 

opaques que garanteixen el control lumínic de l’espai i augmenten les prestacions tèrmiques a nivell 

d’aïllament dels tancaments de vidre.  

Al mur cortina de la façana sud, les cortines tèxtils es col·loquen a l’interior dels mòduls de l’estructura, 

per aquest motiu són 7 peces de 2,15x6m amb accionament independent en una sola guia d’alumini. 

A la façana oest, la cortina es divideix en dues peces, en relació amb les dues fulles de la porta, de 1,5x2,9m. 

El color i la composició del teixit s’han de definir per la DF. 

 

2.1.12. Equipament audiovisual 

Aquesta darrera fase s’ha inclòs en aquest projecte superficialment, ja que es considera que s’hauria de 

realitzar un projecte per a definir les característiques acústiques i lumíniques de l’església.  

Es preveu instal·lar focus LED orientables col·locats en carrils electrificats, equip de so format per 

altaveus de columna, amplificador mesclador i micròfons, un projector d’imatge LED i  pantalla mòbil per 

a projeccions. En cas que no es redactés el projecte audiovisual específic per a l’església de Santa 

Eulàlia, es proposa recuperar l’equipament existent compost per 12 focus i 2 projectors de llum. 

 
Secció per la caixa de serveis 
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2.2. Resum del pressupost 
 

Cap 1. ENDERROCS 12.270,02 € 

Cap 2. CAIXA SERVEIS 27.670,20 € 

 Sub Cap 1. Tancaments 13.938,22 € 

 Sub Cap 2. Paviments i revestiments 1.601,93 € 

 Sub Cap 3. Instal·lacions 9.529,00 € 

 Sub Cap 4. Mobiliari 2.601,05 € 

Cap 3. LOCAL INSTAL·LACIONS 1.965.37 € 

Cap 4. MILLORA CLIMÀTICA 51.682,39 € 

 Sub Cap 1. Nous tancaments  10.912,72 € 

Sub Cap 2. Sistema climatització 40.769.67 € 

Cap 5. ADEQUACIÓ ESPAI POLIVALENT 39.567,58 € 

 Sub Cap 01. Equip imatge i so 6.102,55 € 

 Sub Cap 02. Tancaments 10.912,72 € 

 Sub Cap 03. Acabats 22.243,36 € 

 Sub Cap 04. Accessibilitat 515,05 € 

Cap 6. MILLORES ADDICIONALS 34.295,40 € 

Cap 7. SEGURETAT I SALUT 2.995,49 € 

 

PEM  170.446,45 € 

 13% despeses generals 22.158,04 € 

 9% benefici industrial 10.226,79 € 

 Subtotal 202.831,57 € 

 21% IVA  42.594,57 € 

PEC  245.425,85 €   

 

El pressupost d’execució per contracte puja a  

DOS-CENTS QUARANTA-CINC MIL QUATRE-CENTS VINT-I CINC AMB VUITANA CINC CÈNTIMS 

 

 

Barcelona, 28 de setembre de 2018 

 

 

 

Carles Enrich Giménez 
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PROJECTE BÀSIC-EXECUTIU DE REMODELACIÓ DE L´ESGLÉSIA DE SANTA EULÀLIA
CARLES ENRICH GIMÉNEZ
SETEMBRE 2018

AMIDAMENTS Data: 15/10/18 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST B1814
Capítol 01  ENDERROCS

1 K21QU510 m3 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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Moble fusta 1,000 0,500 2,200 14,450 15,895 C#*D#*E#*F#
2 Passera 1,000 7,000 0,100 14,900 10,430 C#*D#*E#*F#
3 Prestatges 1,000 0,250 0,030 12,400 0,093 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,418

2 K219D2A0 m2 Desmuntatge de paviment d'empostissat de posts de fusta i enllatat, amb mitjans manuals, neteja i aplec del
material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Part central 1,000 90,500 90,500 C#*D#*E#*F#
2 1,000 24,950 24,950 C#*D#*E#*F#
3 Laterals 1,000 0,700 0,700 C#*D#*E#*F#
4 1,000 4,100 4,100 C#*D#*E#*F#
5 1,000 9,700 9,700 C#*D#*E#*F#
6 1,000 4,300 4,300 C#*D#*E#*F#
7 1,000 4,250 4,250 C#*D#*E#*F#
8 1,000 4,350 4,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 142,850

3 K219MG01 m2 Arrencada de paviment de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lateral caixa serveis 1,000 12,300 12,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,300

4 K21C4052 m2 Desmuntatge de vidre trempat, de 10 mm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual del material
desmuntat sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Porta entrada 1,000 10,050 10,050 C#*D#*E#*F#
2 Porta interior 1,000 10,050 10,050 C#*D#*E#*F#
3 Mur cortina 1,000 89,000 89,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 109,100

5 K2194621 m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rampa 1,000 13,500 13,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,500

6 K21A2011 u Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 P1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 campanar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 K21H1211 u Arrencada de llumenera interior de superfície, a una alçària > 3 m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

8 K21P7700 u Desmuntatge de central de megafonia, amb mitjans manuals, i aplec de material per a la seva reutilització i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 K2195D24 m2 Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CLIMA T
2 Laterals 2,000 0,300 14,850 8,910 C#*D#*E#*F#
3 Central 1,000 0,400 5,400 2,160 C#*D#*E#*F#
4 SANEJAMENT T
5 Ø110 2,000 0,400 1,500 1,200 C#*D#*E#*F#
6 1,000 0,400 1,100 0,440 C#*D#*E#*F#
7 Ø200 1,000 0,400 1,400 0,560 C#*D#*E#*F#
8 1,000 0,400 1,000 0,400 C#*D#*E#*F#
9 1,000 0,400 12,800 5,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,790

10 K222MG01 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb mitjans manuals/minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora. Inclou
tall de terra radiant existent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CLIMA T
2 Laterals 2,000 0,300 0,400 14,850 3,564 C#*D#*E#*F#
3 Central 1,000 0,400 0,400 5,400 0,864 C#*D#*E#*F#
4 SANEJAMENT T
5 Ø110 2,000 0,400 0,150 1,500 0,180 C#*D#*E#*F#
6 1,000 0,400 0,150 1,100 0,066 C#*D#*E#*F#
7 Ø200 1,000 0,400 0,250 1,400 0,140 C#*D#*E#*F#
8 1,000 0,400 0,250 1,000 0,100 C#*D#*E#*F#
9 1,000 0,400 0,450 12,800 2,304 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,218

11 K1A25200 u Jornada de supervisió d'arqueòleg director de buidats o extraccions de terres i runes, amb la presa de dades
per a la realització de l'informe final
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 K2R54235 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Moble fusta 1,000 0,500 2,200 14,450 15,895 C#*D#*E#*F#
2 Passera 1,000 7,000 0,100 14,900 10,430 C#*D#*E#*F#
3 Prestatges 1,000 0,250 0,030 12,400 0,093 C#*D#*E#*F#
4 Tarima fusta 1,000 142,850 0,300 42,855 C#*D#*E#*F#
5 Paviment rampa 1,000 13,500 0,100 1,350 C#*D#*E#*F#
6 Vidres 1,000 109,100 0,100 10,910 C#*D#*E#*F#
7 Portes 1,000 0,670 1,660 0,100 0,111 C#*D#*E#*F#
8 1,000 0,800 2,000 0,100 0,160 C#*D#*E#*F#
9 1,000 0,800 2,000 0,100 0,160 C#*D#*E#*F#

10 Llumeneres 12,000 0,500 0,500 0,500 1,500 C#*D#*E#*F#
11 Recrescut terra radiant 1,000 18,790 0,050 0,940 C#*D#*E#*F#
12 Paviment fusta 1,000 12,300 0,030 0,369 C#*D#*E#*F#
13 Esponjament P 30,000 25,432

TOTAL AMIDAMENT 110,205

13 K2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Moble fusta 1,000 0,500 2,200 14,450 15,895 C#*D#*E#*F#
2 Passera 1,000 7,000 0,100 14,900 10,430 C#*D#*E#*F#
3 Prestatges 1,000 0,250 0,030 12,400 0,093 C#*D#*E#*F#
4 Tarima fusta 1,000 142,850 0,300 42,855 C#*D#*E#*F#
5 Paviment rampa 1,000 13,500 0,100 1,350 C#*D#*E#*F#
6 Vidres 1,000 109,100 0,100 10,910 C#*D#*E#*F#
7 Portes 1,000 0,670 1,660 0,100 0,111 C#*D#*E#*F#
8 1,000 0,800 2,000 0,100 0,160 C#*D#*E#*F#
9 1,000 0,800 2,000 0,100 0,160 C#*D#*E#*F#

10 Llumeneres 12,000 0,500 0,500 0,500 1,500 C#*D#*E#*F#
11 Recrescut terra radiant 1,000 18,790 0,050 0,940 C#*D#*E#*F#
12 Paviment fusta 1,000 12,300 0,030 0,369 C#*D#*E#*F#
13 Esponjament P 30,000 25,432

TOTAL AMIDAMENT 110,205

14 K2R35035 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CLIMA T
2 Laterals 2,000 0,300 0,400 14,850 3,564 C#*D#*E#*F#
3 Central 1,000 0,400 0,400 5,400 0,864 C#*D#*E#*F#
4 SANEJAMENT T
5 Ø110 2,000 0,400 0,150 1,500 0,180 C#*D#*E#*F#
6 1,000 0,400 0,150 1,100 0,066 C#*D#*E#*F#
7 Ø200 1,000 0,400 0,250 1,400 0,140 C#*D#*E#*F#
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8 1,000 0,400 0,250 1,000 0,100 C#*D#*E#*F#
9 1,000 0,400 0,450 12,800 2,304 C#*D#*E#*F#

10 Esponjament P 35,000 2,526 PERORIGEN(
G1:G9,C10)

TOTAL AMIDAMENT 9,744

15 K2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CLIMA T
2 Laterals 2,000 0,300 0,400 14,850 3,564 C#*D#*E#*F#
3 Central 1,000 0,400 0,400 5,400 0,864 C#*D#*E#*F#
4 SANEJAMENT T
5 Ø110 2,000 0,400 0,150 1,500 0,180 C#*D#*E#*F#
6 1,000 0,400 0,150 1,100 0,066 C#*D#*E#*F#
7 Ø200 1,000 0,400 0,250 1,400 0,140 C#*D#*E#*F#
8 1,000 0,400 0,250 1,000 0,100 C#*D#*E#*F#
9 1,000 0,400 0,450 12,800 2,304 C#*D#*E#*F#

10 Esponjament P 35,000 2,526 PERORIGEN(
G1:G9,C10)

TOTAL AMIDAMENT 9,744

Obra 01 PRESSUPOST B1814
Capítol 02  CAIXA SERVEIS
Titol 3 01  TANCAMENTS

1 E652MG01 m2 Trasdossat format per estructura de fusta amb cara interior acabat en tauler contraxat fenòlic de pi de 19mm,
muntants cada 500mm de 60x60mm de secció i travessers cada 600mm de 60x60mm de secció, barrera de
vapor transpirable de polièster de 250g/m2 i aillament de placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat
46 a 55 kg/m3, de 60 mm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 nord 1,000 2,300 2,250 5,175 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1,400 2,250 3,150 C#*D#*E#*F#
3 est 1,000 0,450 2,250 1,013 C#*D#*E#*F#
4 1,000 0,950 2,250 2,138 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,800 0,350 0,630 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,600 0,550 0,880 C#*D#*E#*F#
7 oest 1,000 3,200 2,250 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,186

2 E652MG02 m2 Tancament format per estructura de fusta amb cara interior acabat en tauler contraxat fenòlic de pi de 19mm i
cara exterior acabat en tauler contraxat fenòlic de pi de 10mm, muntants cada 500mm de 60x60mm de secció i
travessers cada 600mm de 60x60mm de secció, barrera de vapor transpirable de polièster de 250g/m2 i
aillament de placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 60 mm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sud 1,000 2,700 2,250 6,075 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,075

3 E652MG21 m2 Tancament format per estructura de fusta amb acabat a les dues cares amb tauler contraxat fenòlic de pi de
19mm, muntants cada 500mm de 60x60mm de secció i travessers cada 600mm de 60x60mm de secció,
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barrera de vapor transpirable de polièster de 250g/m2 i aillament de placa rígida de llana mineral de roca (MW),
de densitat 46 a 55 kg/m3, de 60 mm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 est 1,000 0,700 2,250 1,575 C#*D#*E#*F#
2 1,000 0,200 2,250 0,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,025

4 E652MG03 m2 Envà format per estructura de fusta amb tauler contraxat fenòlic de pi de 20mm a les dues cares, muntants cada
500mm de 60x60mm de secció i travessers cada 600mm de 60x60mm de secció, barrera de vapor transpirable
de polièster de 250g/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 divisòria banys 1,000 2,400 2,200 5,280 C#*D#*E#*F#
2 divisòria corredissa 1,000 1,100 2,200 2,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,700

5 E43SMG11 m2 Sostre format per estructura de fusta amb muntants cada 500mm de 60x180mm de secció i travessers cada
1000mm de 60x180mm de secció, amb acabat per la part superior i inferior amb tauler contraxat fenòlic de pi de
20mm i aillament de planxa de poliestirè expandit (EPS) de 60mm de gruix.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 11,600 11,600 C#*D#*E#*F#
2 registre -1,000 0,500 0,600 -0,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,300

6 E43SMG12 u Registre en sostre col·locat sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 50x60cm, format per
estructura de fusta, amb acabat per la part superior i inferior amb tauler contraxat fenòlic de pi de 20mm i
aillament de planxa de poliestirè expandit (EPS) de 60mm de gruix.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 E652MG04 m2 Revestiment de façana format per, rastrellat de fusta de pi amb travessers cada 600mm de 40x40mm de secció,
i revestiment exterior de llistons de fusta amb acabat al vernís a l'aigua

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sud 1,000 3,700 2,200 8,140 C#*D#*E#*F#
2 porta FI1 -1,000 0,810 2,200 -1,782 C#*D#*E#*F#
3 altell 1,000 5,900 5,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,258

8 K8A8MG01 m2 Envernissat de parament de fusta, al vernís al aigua, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i 2
capes d'acabat , amb la superfície mat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TRASDOSSATS T
2 nord 1,000 2,300 2,250 5,175 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,400 2,250 3,150 C#*D#*E#*F#
4 est 1,000 0,450 2,250 1,013 C#*D#*E#*F#
5 1,000 0,950 2,250 2,138 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,800 0,350 0,630 C#*D#*E#*F#
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7 1,000 1,600 0,550 0,880 C#*D#*E#*F#
8 oest 1,000 3,200 2,250 7,200 C#*D#*E#*F#
9 TANCAMENTS T

10 sud 2,000 2,700 2,250 12,150 C#*D#*E#*F#
11 est 2,000 0,700 2,250 3,150 C#*D#*E#*F#
12 2,000 0,200 2,250 0,900 C#*D#*E#*F#
13 ENVANS T
14 divisòria banys 2,000 2,400 2,200 10,560 C#*D#*E#*F#
15 divisòria corredissa 2,000 1,100 2,200 4,840 C#*D#*E#*F#
16 LAMES T
17 sud 1,000 3,700 2,200 8,140 C#*D#*E#*F#
18 altell 2,000 5,900 11,800 C#*D#*E#*F#
19 SOSTRE T
20 2,000 11,600 23,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 94,926

9 KA21MG01 u FI1 - Espai de pas: 810x2200mm
Porta batent, de 40mm de gruix, amb bastiment per a paredó, fulla batent, tapajunts de fusta i galze. Inclou el
bastiment de base, els tapajunts perimetrals i els ferratges. Amb llistonatge de 30x30mm, de fusta de pi, intereix
de 60mm, collat al panell exterior. Interior omplert d'aïllant acústic/tèrmic, llana de roca de 20mm de gruix.
Bastiments: Composada per llistons de pi de 20x40mm per a l'estructura interna de la porta, amb el mateix
acabat que les fusteries.
Cares: Panell de contrapanellat de pi de 10mm.
Mida panell: 81x220cm
Acabat int/ext: envernissat a l'aigua
Segons plànols de detall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 KA21MG02 u FI2 - Espai de pas: 700x2200mm
Porta batent, de 40mm de gruix, amb bastiment per a paredó, fulla batent, tapajunts de fusta i galze. Inclou el
bastiment de base, els tapajunts perimetrals i els ferratges. Interior omplert d'aïllant acústic/tèrmic, llana de roca
de 20mm de gruix.
Brancal: Brancal de 23cm d'ample, alçada y composició igual a la de la porta.
Bastiments: Composada per llistons de pi de 20x40mm per a l'estructura interna de la porta, amb el mateix
acabat que les fusteries.
Cares: Panell de contrapanellat de pi de 10mm.
Mida panells: 70x220cm porta / 23x220 cm brancal
Acabat int/ext: envernissat a l'aigua.
Segons plànols de detall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 KA21MG03 u FI3 - Espai de pas: 935x2200mm
Porta corredissa, de 40mm de gruix, amb guia superior, fulla corredissa, tapajunts de fusta i galze. Inclou els
tapajunts perimetrals i els ferratges.
Bastiments: Composat per llistons de pi de 20x40mm per a l'estructura interna de la porta, amb el mateix
acabat que les fusteries.
Cares: Panell de contrapanellat de pi de 10mm.
Mida panells: 99x220cm porta
Pas porta: 93,5 x 220cm
Acabat int/ext: envernissat a l'aigua.
Segons plànols de detall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 KA21MG04 u FI4 - Espai de pas: 700x1890mm
Porta batent, de 40mm de gruix, amb bastiment per a paredó, fulla batent, tapajunts de fusta i galze. Inclou el
bastiment de base, els tapajunts perimetrals i els ferratges. Interior omplert d'aïllant acústic/tèrmic, llana de roca
de 20mm de gruix.
Brancal: Brancal de 23cm d'ample, alçada y composició igual a la de la porta.
Bastiments: Composada per llistons de pi de 20x40mm per a l'estructura interna de la porta, amb el mateix
acabat que les fusteries.
Cares: Panell de contrapanellat de pi de 10mm.
Mida panells: 70x189cm porta / 23x220 cm brancal
Acabat int/ext: envernissat a l'aigua
Segons plànols de detall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 K8AAMG01 m2 Envernissat de portes cegues de fusta, al vernís al aigua, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície mat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Cares Ample Alçada
2 FI1 1,000 2,000 0,810 2,200 3,564 C#*D#*E#*F#
3 FI2 1,000 2,000 0,930 2,200 4,092 C#*D#*E#*F#
4 FI3 1,000 2,000 0,935 2,200 4,114 C#*D#*E#*F#
5 FI4 1,000 2,000 0,700 1,890 2,646 C#*D#*E#*F#
6 1,000 2,000 0,230 2,200 1,012 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,428

Obra 01 PRESSUPOST B1814
Capítol 02  CAIXA SERVEIS
Titol 3 02  PAVIMENTS I REVESTIMENTS

1 K93AMG01 m2 Recrescuda i anivellament del suport de 50 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C16-F3
segons UNE-EN 13813, aplicada mitjançant bombeig per a rebre paviment continu de microciment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,300 12,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,300

2 K9M2MG01 m2 Paviment continu de microciment, antilliscant, de 3 mm de gruix, realitzat sobre superfície absorbent, mitjançant
l'aplicació successiva de: capa d'imprimació monocomponent, diluïda en dues parts d'aigua; malla de fibra de
vidre antiàlcalis de 80 g/m² de massa superficial; doble capa base (d'1 kg/m² cada capa) de microciment
monocomponent, color a definir; doble capa decorativa (de 0,3 kg/m² cada capa) de microciment
monocomponent, textura llisa, color a definir; capa de segellat formada per dues mans d'imprimació segelladora
transpirable amb resines acríliques en dispersió aquosa i dues mans de segellador de poliuretà alifàtic de dos
components sense dissolvents, acabat brillant, la primera barrejada amb microesferes de vidre incolores

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,300 12,300 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 12,300

3 E8241235 u Enrajolat del frontal de la pica del bany de dimensions màximes 120x60cm amb rajola de ceràmica esmaltada
brillant, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu
per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST B1814
Capítol 02  CAIXA SERVEIS
Titol 3 03  INSTAL.LACIONS

1 1G2MG01 u Instal.lació elèctrica interior de caixa de serveis, amb subquadre de comandament i mecanismes segons el
R.E.B.T, plànols, esquemes, memòria i plec de Projecte. Format per - 2 línies de distribució interior, de
recorregut encastat dins de tub flexible corrugat - 1 caixa de connexió encastada amb la següent distribució: 3
aplics amb 3 interruptors, 4 punts d'endolls de 16 A, 1 presa de corrent de 16 A per a extractor, mecanismes
segons plànols de projecte, lluminàries tipus led. S'inclou la conexió al quadre principal, part proporcional de
circuits posta terra, i tot allò necessari per al correcte funcionament de la instal·lació i la seva legalització.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 1J41MG01 u Instal.lació de lampisteria interior complerta d'aigua freda a l'interior de caixa de serveis segons plànols,
esquemes i memòria de Projecte. Format per:- Escomesa des de muntant general.- Clau de pas general. -
Claus divisionàries de pas (aigua freda) en bany.- Xarxa d'aigua per a alimentació dels següents aparells: 1
bany (amb 2 inodors i 2 lavabos). La xarxa de fontaneria interior estarà encastada amb tubs de coure, incloses
les claus de pas de cadascún dels aparells i dels sanitaris. Els muntants verticals i horitzontals es fixaran amb
brides a les bases de suport. El dimensionat dels tubs segons l' indicat en els plànols i esquemes de projecte.
Els tubs seran perfectament llisos, de secció circular, i perfectament calibrats. Les corbes es realitzaran amb
colzes i peces especials.Tota la instal·lació ha de complir la normativa vigent. Inclou la tramitació amb la
companyia de la instal·lació segons les seves exigències. La instal·lació quedarà finalitzada segons normativa
de la companyia subministradora.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 ED11I015 u Xarxa horitzontal de petita evacuacio, per a bany composat per labavo i wc, incloent tubs de PVC sèrie b, M-1
amb segell AENOR, peces especials, com colzes, peces en t, unions roscades, sifons, i tots els elements
necessaris per la correcta instal·lació fins a baixant general.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 EEPB1340 u Aspirador mecànic d'acer galvanitzat amb acabat pintat, per a 230 V de tensió, de 450 mm d'alçària i 250 l/s de
cabal nominal màxim, col.locat a coberta sobre conducte d'extracció de 200 mm de diàmetre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 ED7FQ414 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 2 (2
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de
sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ø200 1,000 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 12,800 12,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,200

6 ED7FR114 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de
sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ø110 2,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1,100 1,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,100

7 PPAFMG01 pa Partida alçada per la connexió de la xarxa de sanejament de l'edifici a la xarxa general de clavegueram

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ø110 2,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1,100 1,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,100

8 ED354566 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10
cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 EEM3261F u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 450 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i
muntat a la finestra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 EEK11A3D u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 300x100 mm,
d'aletes separades 20 mm, de secció en V i fixada al bastiment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000
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11 EE42Q124 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.6 mm,
autoconnectable, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,500

12 PPAFMG03 pa Partida alçada pel trasllat o millora del quadre elèctric exterior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST B1814
Capítol 02  CAIXA SERVEIS
Titol 3 04  MOBILIARI

1 KJ13B712 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt, col·locat amb
suports murals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 KJ23512A u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu alt, amb dues entrades d'1/2´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 piques 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 manteniment i neteja 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 KJ14BB1P u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 EC1K1302 m2 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,050 1,100 1,155 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1,200 1,100 1,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,475

5 EQ544B3S u Taulell de fusta de 40 mm de gruix, 100 a 149 cm de llargària i 50 cm d'amplària com a màxim, acabat lacat, per
a col·locació de lavabo recolzat, amb cantells de fusta i reforços interiors, preu mitjà, col·locat suspès
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 K8A8MG01 m2 Envernissat de parament de fusta, al vernís al aigua, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i 2
capes d'acabat , amb la superfície mat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 taulells 2,000 1,200 0,400 0,960 C#*D#*E#*F#
2 2,000 1,050 0,400 0,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,800

Obra 01 PRESSUPOST B1814
Capítol 03  LOCAL INSTAL.LACIONS

1 EEKNMG12 u FE2 - Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini i reixeta de malla metàl·lica, de 660x1660 mm, aletes en
Z i fixada al bastiment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 EA11MG17 u FI7 - Finestra de fusta de pi laminat 80x68mm amb vidre d'una fulla batent de 52x172cm.
Bastiments de pi: Verticals de 68x80mm inferior i superior de 35x80mm
Forat d'obra: 720x1860mm
Acabat int/ext: Envernissat a l'aigua
Maneta: Pany amb maneta
Ferratges: Perns regulables de doble ancoratge i falleba amb tres punts de tancament regulables
U vidre: igual o inferior a 1 W/m2K
U fusta: igual o inferior a 1,6 W/m2K
Segons plànols de detall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EC1GCS01 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600, cambra d'aire de 16 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor,
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, transmitància U=1 W/m2K i factor solar de 0,7, col·locat amb llistó de
vidre sobre fusta, acer o alumini

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FI7 1,000 0,570 0,570 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,570

4 E8AACS01 m2 Envernissat de finestres i balconeres de fusta, al vernís a l'aigua, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície mat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FI7 1,000 1,350 1,350 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,350

Obra 01 PRESSUPOST B1814
Capítol 04  MILLORA CLIMÀTICA
Titol 3 01  NOUS TANCAMENTS

1 K874MG11 m Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació Sa 3 (fins deixar l'acer
a la vista) segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans raig de sorra seca i càrrega manual de runa sobre
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur cortina 8,000 6,000 48,000 C#*D#*E#*F#
2 4,000 15,060 60,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,240

2 K89AMG01 m Pintat de finestres i balconeres d'acer, amb olis tipus OWATROL o equivalent, amb acabat oxidat, amb dues
capes d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur cortina 8,000 6,000 48,000 C#*D#*E#*F#
2 4,000 15,060 60,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,240

3 KC141A03 m2 Vidre lluna incolora de gruix 10 mm trempada classe 1 (C) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat d'amb llistó de
vidre sobre fusta, acer o alumini

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur cortina 1,000 89,000 89,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 89,000

Obra 01 PRESSUPOST B1814
Capítol 04  MILLORA CLIMÀTICA
Titol 3 03  SISTEMA CLIMATITZACIÓ
NIVELL 4 01  CLIMATITZACIÓ
NIVELL 4 (1) 01  CLIMATITZACIÓ

1 EED5LG58 u Bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant, amb doble ventilador axial de descàrrega frontal,
per a sistemes de 2 tubs, amb 30,60 kW de potència tèrmica en calor, de 7,56 kW de potència elèctrica total
absorbida en calor, amb COP 4,05, de pressió sonora 58 dB, amb alimentació elèctrica de 400 V, amb
funcionament del compressor DC Inverter, i fluid frigorífic R410 A, amb desguassos, antivibradors i accessoris
de càrrega de gas necessaris per a un correcte funcionament i instal·lació, col·locada.

Marca LG model ARUN100LSS0 o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 m1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EEDELGK2 u Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de 31,5 kW de potència tèrmica
aproximada en calor, de 800 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, de
pressió sonora màxima de 47 dBA, de pressió disponible 245 Pa, R410 A, col·locada.
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Marca LG model ARNU96GB8A4 o similar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cl1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EF5A42B2 m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a
fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 5,710 1,150 6,567 C#*D#*E#*F#
2 1,000 6,640 1,150 7,636 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,203

4 EF5A83B2 m Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a
fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 5,710 1,150 6,567 C#*D#*E#*F#
2 1,000 6,640 1,150 7,636 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,203

5 EEZG4001 kg Subministrament i càrrega de la instal·lació amb gas refrigerant R-410A, subministrat en ampolla amb 50 kg de
refrigerant.
Inclou: Càrrega del gas refrigerant.
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric de la càrrega, estimat a partir de la densitat aparent, de la pressió i
del volum a ocupar, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà el pes de la càrrega realment introduïda en la instal·lació, segons
especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 3,730

6 EFQ33A5K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

7 EFQ33A7K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

8 EFR11111 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 70 mm de diàmetre, de 0.6 mm de gruix, amb
grau de dificultat baix i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

9 EG2DBGF7 m Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm,
col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

AMIDAMENT DIRECTE 25,000
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10 EG312326 m 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·locat en canal o safata

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

Obra 01 PRESSUPOST B1814
Capítol 04  MILLORA CLIMÀTICA
Titol 3 03  SISTEMA CLIMATITZACIÓ
NIVELL 4 01  CLIMATITZACIÓ
NIVELL 4 (1) 02  DIFUSIÓ

1 EE51EQ11 m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm,
resistència tèrmica >= 0,75758 m2.K/W, amb recobriment exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriment
interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras

AMIDAMENT DIRECTE 83,170

2 EE52Q13A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0.8 mm, amb unió baioneta, muntat
adossat amb suports

AMIDAMENT DIRECTE 12,500

3 EEK1TR3B U Reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb lamel·les horitzontals regulables
individualment, de 525x125 mm, amb plenum d'alumini per a posar a terra, de xapa d'acer pintada en color
negre RAL 9005, formada per lamel·les verticals regulables individualment i mecanisme de regulació del cabal
amb lames acoblades en oposició, accionables des de la part frontal, fixació mitjançant cargols vistos a terra
(amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en conducte rectangular no metàl·lic. Inclús
accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

marca TROX model AF-AG/525X125 o similar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 r1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 EEK1TR3C U Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb lamel·les horitzontals regulables
individualment, de 525x125 mm, connectades entre elles, fixació mitjançant cargols vistos (amb marc de
muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en conducte rectangular no metàl·lic. Inclús accessoris de
muntatge i elements de fixació. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Marca TROX AEH11 o similar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 r2 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

5 EEK1TR52 m Reixeta embellidora, d'alumini extrudit, de 125 mm d'ample, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0,
amb lamel·les horitzontals regulables individualment.
Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
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Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

marca TROX model AF-AG/525X125 o similar.

marca TROX model AF-AG/125 o similar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 r1 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01 PRESSUPOST B1814
Capítol 04  MILLORA CLIMÀTICA
Titol 3 03  SISTEMA CLIMATITZACIÓ
NIVELL 4 01  CLIMATITZACIÓ
NIVELL 4 (1) 03  CONTROL

1 EEV2SJ14 u Sonda de CO2 per muntatge a l 'ambient. Sortida 0...10 Vcc (min. càrrega 10 kOhms). Rang 0 ... 2000 ppm.
Principi de mesura per doble longitud d'ona, no éssent necessari recalibració, lectura estable a llarg termini.
Adequada per instal·lacions en funcionament 24 H. Muntatge en superfície. Dimensions 84,5x84,5x25 mm.
IP65. Tª màx. 50º C. Alim. 24V

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 EEV41210 m Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

3 EEV5SJ23 u Partida per al connexionat de tots els elements de control inclosos en projecte, segons indicacions de la DF.
Totalment instal·lats i en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 EEV3SJ12 U Subministrament i instal·lació de control de sistema, connexió RS-232E, connexió RS-485, connexió BACnet,
funció de doble temperatura de consigna, visualització d'icones sobre plànols en la pantalla, funció
engegada/parada, configuració de la temperatura de consigna, del mode de funcionament, de la velocitat del
ventilador i de la direcció del cabal d'aire, limitació de funcions de comandaments individuals, connexió SD per a
emmagatzematge de dades de funcionament del sistema, connectable al bus MNet, funció avançada de control
de consums FGENERGY (opcional), connexió directa de 4 entrades de polsos, amb autoalarmes, programació
anual, estacional, setmanal i horària.
Marca LG o similar.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Col·locació i fixació dels accessoris. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 IBL695 m Cable bus de comunicacions, apantallat, de 2 fils, de 1,5 mm² de secció per fil.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització.

AMIDAMENT DIRECTE 29,150
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Obra 01 PRESSUPOST B1814
Capítol 04  MILLORA CLIMÀTICA
Titol 3 03  SISTEMA CLIMATITZACIÓ
NIVELL 4 02  SANEJAMENT

1 ED111B21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 desgüàs màquines clima 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 ED15B571 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST B1814
Capítol 04  MILLORA CLIMÀTICA
Titol 3 03  SISTEMA CLIMATITZACIÓ
NIVELL 4 03  ELECTRICITAT

1 EG1ASJ01 u Instal·lació de subquadre de climatizació, segons esquema unifilar.
En el seu interior s'instal.laran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques necessaries per a la nova
intal.lació, segons normativa vigent.
Inclou armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial,
xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector
terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau.
Inclou equip de comptatge d'energia elèctrica a quadre elèctric.
S'inclou ma d'obra, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats i material auxiliar de muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EG1ASJ02 u Modificació del QGD de l'esglèsia a l'exterior de l'edifici, per la connexió de nou subquadre de climatització, amb
proteccions, comptador a quadre, segons esquema unifilar.
En el seu interior s'instal.laran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques necessaries per a la nova
intal.lació, segons normativa vigent.
S'inclou ma d'obra, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats i material auxiliar de muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 EG2C3G51 m Safata aïllant sense halògens llisa, de 60x200 mm, amb 2 compartiments i amb coberta, muntada directament
sobre paraments verticals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Subquadre Quadre 1,000 2,350 2,350 C#*D#*E#*F#
2 Instal·lació interior 1,000 23,630 23,630 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,980

4 EG151532 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 4,000
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5 EG22H811 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 7,520 7,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,520

6 EG22TB1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 2,820 2,820 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,820

7 EG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 0,790 0,790 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,790

8 EG312654 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 alimentació uintat exterior 1,000 13,480 1,150 15,502 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,502

9 EG31G302 m Conductor de coure de designació RZ1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x2,5 mm2,
muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 22,830 22,830 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,830

10 EG325136 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en canal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 77,390 77,390 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 77,390

11 EG62D19K u Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció
IP-55, preu alt, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 EG63D15S u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca,
amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntada superficialment

EUR



PROJECTE BÀSIC-EXECUTIU DE REMODELACIÓ DE L´ESGLÉSIA DE SANTA EULÀLIA
CARLES ENRICH GIMÉNEZ
SETEMBRE 2018

AMIDAMENTS Data: 15/10/18 Pàg.: 18

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

13 EH61R279 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de
protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 EH327M3H u Llumenera decorativa tipus aplic, amb xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor de plàstic, amb 1 làmpada
incandescent de 60 W, muntat superficialment en parament vertical

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST B1814
Capítol 04  MILLORA CLIMÀTICA
Titol 3 03  SISTEMA CLIMATITZACIÓ
NIVELL 4 04  VARIS

1 XPAUUJLE pa legalització de la instal·lació de climatització i baixa tensió.
Inclou la redacció de projecte de climatització i baixa tensió de tota la instal·lació i tramitació a Industria.
Inclou el pagament de les taxes a Industria.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 XPAUUJLC pa Contracte de manteniment de 12 mesos que consta de les activitats que es contemplen a l'annex de
manteniment del projecte, per als primers 12 mesos de la instal·lació de climatització i ventilació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST B1814
Capítol 05  ADEQUACIÓ ESPAI POLIVALENT
Titol 3 01  EQUIP IMATGE I SO

1 KHPLA1W7 u Projector d'alumini superficial, amb leds, de 16 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntat
superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 KH4L21W7 u Projector d'alumini orientable, amb leds, de 15 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntat a
carril

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

3 KH413110 m Carril electrificat d'enllumenat de 3 circuits, de secció rectangular i cos d'alumini extruit, de 16 A d'intensitat
nominal per circuit, per a muntar superficialment, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

4 KH4LMG01 u Instal·lació equip audiovisual: amplificador mesclador per a sobretaula de 120 W de potència RMS, amb sortida
per a altaveus per a línia de 100 V, amb dues entrades de micròfon (una amb prioritat), i entrada AUX/CD,
panell frontal amb controls de volum individuals per a cada entrada i volum general i eqüalització; 6 columnes
acústiques amb 4 altaveus en filera; distribuidor de comunicació audio; i xarxa de cablejat. Tot col·locat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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5 KH4LMG45 u Instal·lació elèctrica necessària per a l'alimentació dels carrils d'enllumenat de la sala polivalent

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST B1814
Capítol 05  ADEQUACIÓ ESPAI POLIVALENT
Titol 3 02  TANCAMENTS

1 EAVTMG01 u Cortina de teixit, color a definir, de 2,15m d'amplària i 6,00m d'alçària, amb sistema d'accionament a cordó i guia
d'alumini, col·locada amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façana sud 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

2 EAVTMG02 u Cortina de teixit, color a definir, de 1,50m d'amplària i 2,90m d'alçària, amb sistema d'accionament a cordó i guia
d'alumini, col·locada amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façana oest 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 KC141A03 m2 Vidre lluna incolora de gruix 10 mm trempada classe 1 (C) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat d'amb llistó de
vidre sobre fusta, acer o alumini

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Porta entrada 1,000 10,050 10,050 C#*D#*E#*F#
2 Porta interior 1,000 10,050 10,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,100

4 K874MG11 m Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació Sa 3 (fins deixar l'acer
a la vista) segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans raig de sorra seca i càrrega manual de runa sobre
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Porta entrada 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#
2 3,000 3,500 10,500 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,300 4,600 C#*D#*E#*F#
4 Porta interior 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#
5 3,000 3,500 10,500 C#*D#*E#*F#
6 2,000 2,300 4,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,200

5 K89AMG01 m Pintat de finestres i balconeres d'acer, amb olis tipus OWATROL o equivalent, amb acabat oxidat, amb dues
capes d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Porta entrada 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#
2 3,000 3,500 10,500 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,300 4,600 C#*D#*E#*F#
4 Porta interior 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#
5 3,000 3,500 10,500 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE BÀSIC-EXECUTIU DE REMODELACIÓ DE L´ESGLÉSIA DE SANTA EULÀLIA
CARLES ENRICH GIMÉNEZ
SETEMBRE 2018

AMIDAMENTS Data: 15/10/18 Pàg.: 20

6 2,000 2,300 4,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,200

6 E447MG01 m Substitució de perfil laminat en calent sèrie Z del marc superior de la porta principal, amb una capa d'imprimació
antioxidant i segellat de junes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Porta principal 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,500

7 K874MG12 m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació Sa 3 (fins deixar l'acer
a la vista) segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans raig de sorra seca i càrrega manual de runa sobre
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 xapes cancell 2,000 2,600 5,200 C#*D#*E#*F#
2 1,000 3,100 3,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,300

8 K89AMG02 m2 Pintat de xapes d'acer, amb olis tipus OWATROL o equivalent, amb acabat oxidat, amb dues capes d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 xapes cancell 2,000 2,600 5,200 C#*D#*E#*F#
2 1,000 3,100 3,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,300

9 KA21MG16 u FI6 - Espai de pas: 800x1940mm
Porta batent, de 40mm de gruix, amb bastiment per a paredó, fulla batent, tapajunts de fusta i galze. Inclou el
bastiment de base, els tapajunts perimetrals i els ferratges. Interior omplert d'aïllant acústic/tèrmic, llana de roca
de 20mm de gruix.
Bastiments: Composada per llistons de pi de 20x40mm per a l'estructura interna de la porta, amb el mateix
acabat que les fusteries.
Cares: Panell de contrapanellat de pi de 10mm.
Mida panells: 80x194cm porta
Segons plànols de detall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 K8AAMG01 m2 Envernissat de portes cegues de fusta, al vernís al aigua, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície mat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Cares Ample Alçada
2 FI6 1,000 2,000 0,800 1,940 3,104 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,104

11 EA11MG15 u FI5 - Finestra de fusta de pi laminat 80x68mm amb vidre d'una fulla batent de 47x210cm.
Bastiments de pi: Verticals de 68x80mm inferior i superior de 35x80mm
Forat d'obra: 630x2250mm
Acabat int/ext: Envernissat a l'aigua
Maneta: Pany amb maneta
Ferratges: Perns regulables de doble ancoratge i falleba amb tres punts de tancament regulables
U vidre: igual o inferior a 1 W/m2K
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U fusta: igual o inferior a 1,6 W/m2K
Segons plànols de detall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 EC1GCS01 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600, cambra d'aire de 16 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor,
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, transmitància U=1 W/m2K i factor solar de 0,7, col·locat amb llistó de
vidre sobre fusta, acer o alumini

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FI5 1,000 0,800 0,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,800

13 E8AACS01 m2 Envernissat de finestres i balconeres de fusta, al vernís a l'aigua, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície mat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FI5 1,000 1,420 1,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,420

14 PPAFMG02 pa Partida alçada per tots els treballs necessaris per deixar en correcte funcionament la porta de servei

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST B1814
Capítol 05  ADEQUACIÓ ESPAI POLIVALENT
Titol 3 03  ACABATS

1 K9QAU010 m2 Tarima de posts de fusta de pi de flandes tractats amb autoclau amb sals de coure, de 30 mm de gruix i fins 120
mm d'amplària, col·locats separats 10 mm, sobre perfils de suport amb visos d'acer inoxidable

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Part central 1,000 90,500 90,500 C#*D#*E#*F#
2 1,000 24,950 24,950 C#*D#*E#*F#
3 Laterals 1,000 0,700 0,700 C#*D#*E#*F#
4 1,000 4,100 4,100 C#*D#*E#*F#
5 1,000 9,700 9,700 C#*D#*E#*F#
6 1,000 4,300 4,300 C#*D#*E#*F#
7 1,000 4,250 4,250 C#*D#*E#*F#
8 1,000 4,350 4,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 142,850

2 K9Z22300 m2 Polit del paviment de fusta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Part central 1,000 90,500 90,500 C#*D#*E#*F#
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2 1,000 24,950 24,950 C#*D#*E#*F#
3 Laterals 1,000 0,700 0,700 C#*D#*E#*F#
4 1,000 4,100 4,100 C#*D#*E#*F#
5 1,000 9,700 9,700 C#*D#*E#*F#
6 1,000 4,300 4,300 C#*D#*E#*F#
7 1,000 4,250 4,250 C#*D#*E#*F#
8 1,000 4,350 4,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 142,850

3 K9Z3A2C1 m2 Envernissat sobre paviment de fusta amb dues capes de vernís de poliuretà, prèvia capa de protector químic
insecticida-fungicida per a fusta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Part central 1,000 90,500 90,500 C#*D#*E#*F#
2 1,000 24,950 24,950 C#*D#*E#*F#
3 Laterals 1,000 0,700 0,700 C#*D#*E#*F#
4 1,000 4,100 4,100 C#*D#*E#*F#
5 1,000 9,700 9,700 C#*D#*E#*F#
6 1,000 4,300 4,300 C#*D#*E#*F#
7 1,000 4,250 4,250 C#*D#*E#*F#
8 1,000 4,350 4,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 142,850

4 K878C140 m2 Neteja de parament de pedra amb mitjans manuals i aigua sense pressió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 mur lateral nord 1,000 175,940 175,940 C#*D#*E#*F#
2 mur lateral sud 1,000 124,960 124,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,900

5 K4GRRD00 m2 Reparació superficial i segellat de fissures i esquerdes en parament de pedra, amb injecció de morter de calç 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 mur lateral nord 1,000 175,940 175,940 C#*D#*E#*F#
2 mur lateral sud 1,000 124,960 124,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,900

Obra 01 PRESSUPOST B1814
Capítol 05  ADEQUACIÓ ESPAI POLIVALENT
Titol 3 04  ACCESSIBILITAT

1 193525B4 m2 Rampa de formigó HA-25/P/20/ I, de 15 cm de gruix, armada amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer B500T 15x15 cm i 6 mm de D, capa drenant amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de D, capa filtrant
amb geotèxtil de polipropilè, amb repàs i piconatge de caixa de paviment del PN. C2+D1 segons CTE/DB-HS
2006, amb acabat raspatllat i part proporcional d'encofrat lateral

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rampa 1,000 10,850 10,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,850

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST B1814
Capítol 06  MILLORES ADDICIONALS

1 K6MEMG01 m2 Modificació de l'estructura de mur cortina d'acer per tal de poder instal.lar vidres amb cambra (no inclosos en
aquesta partida).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur cortina 1,000 91,650 91,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 91,650

2 KC1GMG03 m2 Increment de preu en el cas d'instal.lar vidre de cambra compost per: vidre exterior Guardian Sun de 8 mm
trempat (incolor però amb control solar i baixa emisivitat), cambra d'aire deshidratat de 18 mm i vidre interior
laminat de seguretat de 4+4 mm, incolor. (increment de preu respecte la partida KCIGMG01 i K874MG01)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Porta entrada 1,000 10,050 10,050 C#*D#*E#*F#
2 Porta interior 1,000 10,050 10,050 C#*D#*E#*F#
3 Mur cortina 1,000 89,000 89,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 109,100

3 K9QAU010 m2 Tarima de posts de fusta de pi de flandes tractats amb autoclau amb sals de coure, de 30 mm de gruix i fins 120
mm d'amplària, col·locats separats 10 mm, sobre perfils de suport amb visos d'acer inoxidable

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Part central 1,000 90,500 90,500 C#*D#*E#*F#
2 1,000 24,950 24,950 C#*D#*E#*F#
3 Laterals 1,000 0,700 0,700 C#*D#*E#*F#
4 1,000 4,100 4,100 C#*D#*E#*F#
5 1,000 9,700 9,700 C#*D#*E#*F#
6 1,000 4,300 4,300 C#*D#*E#*F#
7 1,000 4,250 4,250 C#*D#*E#*F#
8 1,000 4,350 4,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 142,850

Obra 01 PRESSUPOST B1814
Capítol 07  SEGURETAT I SALUT

1 XPAUAB01 PA Partida alçada per al compliment de les mesures de seguretat i salut establertes en el pla de seguretat i salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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P-1 193525B4 m2 Rampa de formigó HA-25/P/20/ I, de 15 cm de gruix, armada amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer B500T 15x15 cm i 6 mm de D, capa drenant amb grava de pedrera
de 50 a 70 mm de D, capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè, amb repàs i piconatge de
caixa de paviment del PN. C2+D1 segons CTE/DB-HS 2006, amb acabat raspatllat i part
proporcional d'encofrat lateral

47,47 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-2 1G2MG01 u Instal.lació elèctrica interior de caixa de serveis, amb subquadre de comandament i
mecanismes segons el R.E.B.T, plànols, esquemes, memòria i plec de Projecte. Format per -
2 línies de distribució interior, de recorregut encastat dins de tub flexible corrugat - 1 caixa de
connexió encastada amb la següent distribució: 3 aplics amb 3 interruptors, 4 punts d'endolls
de 16 A, 1 presa de corrent de 16 A per a extractor, mecanismes segons plànols de projecte,
lluminàries tipus led. S'inclou la conexió al quadre principal, part proporcional de circuits
posta terra, i tot allò necessari per al correcte funcionament de la instal·lació i la seva
legalització.

2.023,93 €

(DOS MIL VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-3 1J41MG01 u Instal.lació de lampisteria interior complerta d'aigua freda a l'interior de caixa de serveis
segons plànols, esquemes i memòria de Projecte. Format per:- Escomesa des de muntant
general.- Clau de pas general. - Claus divisionàries de pas (aigua freda) en bany.- Xarxa
d'aigua per a alimentació dels següents aparells: 1 bany (amb 2 inodors i 2 lavabos). La
xarxa de fontaneria interior estarà encastada amb tubs de coure, incloses les claus de pas de
cadascún dels aparells i dels sanitaris. Els muntants verticals i horitzontals es fixaran amb
brides a les bases de suport. El dimensionat dels tubs segons l' indicat en els plànols i
esquemes de projecte. Els tubs seran perfectament llisos, de secció circular, i perfectament
calibrats. Les corbes es realitzaran amb colzes i peces especials.Tota la instal·lació ha de
complir la normativa vigent. Inclou la tramitació amb la companyia de la instal·lació segons
les seves exigències. La instal·lació quedarà finalitzada segons normativa de la companyia
subministradora.

793,54 €

(SET-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-4 E43SMG11 m2 Sostre format per estructura de fusta amb muntants cada 500mm de 60x180mm de secció i
travessers cada 1000mm de 60x180mm de secció, amb acabat per la part superior i inferior
amb tauler contraxat fenòlic de pi de 20mm i aillament de planxa de poliestirè expandit (EPS)
de 60mm de gruix.

201,39 €

(DOS-CENTS UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-5 E43SMG12 u Registre en sostre col·locat sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de
50x60cm, format per estructura de fusta, amb acabat per la part superior i inferior amb tauler
contraxat fenòlic de pi de 20mm i aillament de planxa de poliestirè expandit (EPS) de 60mm
de gruix.

124,18 €

(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-6 E447MG01 m Substitució de perfil laminat en calent sèrie Z del marc superior de la porta principal, amb una
capa d'imprimació antioxidant i segellat de junes

59,99 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-7 E652MG01 m2 Trasdossat format per estructura de fusta amb cara interior acabat en tauler contraxat fenòlic
de pi de 19mm, muntants cada 500mm de 60x60mm de secció i travessers cada 600mm de
60x60mm de secció, barrera de vapor transpirable de polièster de 250g/m2 i aillament de
placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 60 mm de gruix

153,02 €

(CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-8 E652MG02 m2 Tancament format per estructura de fusta amb cara interior acabat en tauler contraxat fenòlic
de pi de 19mm i cara exterior acabat en tauler contraxat fenòlic de pi de 10mm, muntants
cada 500mm de 60x60mm de secció i travessers cada 600mm de 60x60mm de secció,
barrera de vapor transpirable de polièster de 250g/m2 i aillament de placa rígida de llana
mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 60 mm de gruix

173,52 €

(CENT SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-9 E652MG03 m2 Envà format per estructura de fusta amb tauler contraxat fenòlic de pi de 20mm a les dues
cares, muntants cada 500mm de 60x60mm de secció i travessers cada 600mm de 60x60mm
de secció, barrera de vapor transpirable de polièster de 250g/m2

146,15 €

(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-10 E652MG04 m2 Revestiment de façana format per, rastrellat de fusta de pi amb travessers cada 600mm de
40x40mm de secció, i revestiment exterior de llistons de fusta amb acabat al vernís a l'aigua

150,59 €

(CENT CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-11 E652MG21 m2 Tancament format per estructura de fusta amb acabat a les dues cares amb tauler contraxat
fenòlic de pi de 19mm, muntants cada 500mm de 60x60mm de secció i travessers cada
600mm de 60x60mm de secció, barrera de vapor transpirable de polièster de 250g/m2 i
aillament de placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 60
mm de gruix

178,55 €

(CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-12 E8241235 u Enrajolat del frontal de la pica del bany de dimensions màximes 120x60cm amb rajola de
ceràmica esmaltada brillant, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a
25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

208,04 €

(DOS-CENTS VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-13 E8AACS01 m2 Envernissat de finestres i balconeres de fusta, al vernís a l'aigua, amb una capa de protector
químic insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície mat

21,28 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-14 EA11MG15 u FI5 - Finestra de fusta de pi laminat 80x68mm amb vidre d'una fulla batent de 47x210cm.
Bastiments de pi: Verticals de 68x80mm inferior i superior de 35x80mm
Forat d'obra: 630x2250mm
Acabat int/ext: Envernissat a l'aigua
Maneta: Pany amb maneta
Ferratges: Perns regulables de doble ancoratge i falleba amb tres punts de tancament
regulables
U vidre: igual o inferior a 1 W/m2K
U fusta: igual o inferior a 1,6 W/m2K
Segons plànols de detall.

584,30 €

(CINC-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-15 EA11MG17 u FI7 - Finestra de fusta de pi laminat 80x68mm amb vidre d'una fulla batent de 52x172cm.
Bastiments de pi: Verticals de 68x80mm inferior i superior de 35x80mm
Forat d'obra: 720x1860mm
Acabat int/ext: Envernissat a l'aigua
Maneta: Pany amb maneta
Ferratges: Perns regulables de doble ancoratge i falleba amb tres punts de tancament
regulables
U vidre: igual o inferior a 1 W/m2K
U fusta: igual o inferior a 1,6 W/m2K
Segons plànols de detall.

557,93 €

(CINC-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-16 EAVTMG01 u Cortina de teixit, color a definir, de 2,15m d'amplària i 6,00m d'alçària, amb sistema
d'accionament a cordó i guia d'alumini, col·locada amb fixacions mecàniques

567,85 €

(CINC-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-17 EAVTMG02 u Cortina de teixit, color a definir, de 1,50m d'amplària i 2,90m d'alçària, amb sistema
d'accionament a cordó i guia d'alumini, col·locada amb fixacions mecàniques

339,28 €

(TRES-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
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P-18 EC1GCS01 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 16 mm i lluna de 4+4 mm de gruix
amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600,
transmitància U=1 W/m2K i factor solar de 0,7, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer
o alumini

175,73 €

(CENT SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-19 EC1K1302 m2 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament 79,68 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-20 ED111B21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

20,48 €

(VINT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-21 ED11I015 u Xarxa horitzontal de petita evacuacio, per a bany composat per labavo i wc, incloent tubs de
PVC sèrie b, M-1 amb segell AENOR, peces especials, com colzes, peces en t, unions
roscades, sifons, i tots els elements necessaris per la correcta instal·lació fins a baixant
general.

96,92 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-22 ED15B571 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 75 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

19,99 €

(DINOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-23 ED354566 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8,
sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

233,43 €

(DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-24 ED7FQ414 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
200 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera
de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub

85,26 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-25 ED7FR114 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera
de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub

58,59 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-26 EE42Q124 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.6 mm, autoconnectable, muntat superficialment

26,84 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-27 EE51EQ11 m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303,
de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,75758 m2.K/W, amb recobriment exterior de paper
kraft alumini reforçat i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel
ras

32,70 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-28 EE52Q13A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0.8 mm, amb unió
baioneta, muntat adossat amb suports

43,66 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-29 EED5LG58 u Bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant, amb doble ventilador axial de
descàrrega frontal, per a sistemes de 2 tubs, amb 30,60 kW de potència tèrmica en calor, de
7,56 kW de potència elèctrica total absorbida en calor, amb COP 4,05, de pressió sonora 58
dB, amb alimentació elèctrica de 400 V, amb funcionament del compressor DC Inverter, i fluid
frigorífic R410 A, amb desguassos, antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris

10.509,57 €
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per a un correcte funcionament i instal·lació, col·locada.

Marca LG model ARUN100LSS0 o similar.
(DEU MIL CINC-CENTS NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-30 EEDELGK2 u Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de 31,5 kW de
potència tèrmica aproximada en calor, de 800 W de potència elèctrica total absorbida, amb
alimentació monofàsica de 230 V, de pressió sonora màxima de 47 dBA, de pressió
disponible 245 Pa, R410 A, col·locada.

Marca LG model ARNU96GB8A4 o similar

2.386,65 €

(DOS MIL TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-31 EEK11A3D u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
de 300x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció en V i fixada al bastiment

41,44 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-32 EEK1TR3B U Reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb lamel·les
horitzontals regulables individualment, de 525x125 mm, amb plenum d'alumini per a posar a
terra, de xapa d'acer pintada en color negre RAL 9005, formada per lamel·les verticals
regulables individualment i mecanisme de regulació del cabal amb lames acoblades en
oposició, accionables des de la part frontal, fixació mitjançant cargols vistos a terra (amb
marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en conducte rectangular no metàl·lic.
Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

marca TROX model AF-AG/525X125 o similar

144,55 €

(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-33 EEK1TR3C U Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb lamel·les
horitzontals regulables individualment, de 525x125 mm, connectades entre elles, fixació
mitjançant cargols vistos (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en
conducte rectangular no metàl·lic. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Totalment muntada.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Marca TROX AEH11 o similar

66,93 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-34 EEK1TR52 m Reixeta embellidora, d'alumini extrudit, de 125 mm d'ample, d'alumini extrudit, anoditzat color
natural E6-C-0, amb lamel·les horitzontals regulables individualment.
Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

marca TROX model AF-AG/525X125 o similar.

marca TROX model AF-AG/125 o similar

65,87 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)
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P-35 EEKNMG12 u FE2 - Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini i reixeta de malla metàl·lica, de
660x1660 mm, aletes en Z i fixada al bastiment

639,27 €

(SIS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-36 EEM3261F u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 450 m3/h de cabal màxim d'aire, de
pressió baixa i muntat a la finestra

161,47 €

(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-37 EEPB1340 u Aspirador mecànic d'acer galvanitzat amb acabat pintat, per a 230 V de tensió, de 450 mm
d'alçària i 250 l/s de cabal nominal màxim, col.locat a coberta sobre conducte d'extracció de
200 mm de diàmetre

684,64 €

(SIS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-38 EEV2SJ14 u Sonda de CO2 per muntatge a l 'ambient. Sortida 0...10 Vcc (min. càrrega 10 kOhms). Rang
0 ... 2000 ppm. Principi de mesura per doble longitud d'ona, no éssent necessari recalibració,
lectura estable a llarg termini. Adequada per instal·lacions en funcionament 24 H. Muntatge
en superfície. Dimensions 84,5x84,5x25 mm. IP65. Tª màx. 50º C. Alim. 24V

250,51 €

(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-39 EEV3SJ12 U Subministrament i instal·lació de control de sistema, connexió RS-232E, connexió RS-485,
connexió BACnet, funció de doble temperatura de consigna, visualització d'icones sobre
plànols en la pantalla, funció engegada/parada, configuració de la temperatura de consigna,
del mode de funcionament, de la velocitat del ventilador i de la direcció del cabal d'aire,
limitació de funcions de comandaments individuals, connexió SD per a emmagatzematge de
dades de funcionament del sistema, connectable al bus MNet, funció avançada de control de
consums FGENERGY (opcional), connexió directa de 4 entrades de polsos, amb
autoalarmes, programació anual, estacional, setmanal i horària.
Marca LG o similar.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Col·locació i fixació dels accessoris. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric
d'alimentació.

4.948,03 €

(QUATRE MIL NOU-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-40 EEV41210 m Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat 6,01 €

(SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-41 EEV5SJ23 u Partida per al connexionat de tots els elements de control inclosos en projecte, segons
indicacions de la DF. Totalment instal·lats i en funcionament.

643,08 €

(SIS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-42 EEZG4001 kg Subministrament i càrrega de la instal·lació amb gas refrigerant R-410A, subministrat en
ampolla amb 50 kg de refrigerant.
Inclou: Càrrega del gas refrigerant.
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric de la càrrega, estimat a partir de la densitat
aparent, de la pressió i del volum a ocupar, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà el pes de la càrrega realment introduïda en la
instal·lació, segons especificacions de Projecte.

25,66 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-43 EF5A42B2 m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la
canal

8,69 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-44 EF5A83B2 m Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la
canal

27,95 €

(VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-45 EFQ33A5K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix

8,36 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-46 EFQ33A7K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix

8,42 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-47 EFR11111 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 70 mm de diàmetre, de 0.6 mm
de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

12,68 €

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-48 EG151532 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65,
muntada superficialment

20,86 €

(VINT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-49 EG1ASJ01 u Instal·lació de subquadre de climatizació, segons esquema unifilar.
En el seu interior s'instal.laran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques
necessaries per a la nova intal.lació, segons normativa vigent.
Inclou armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en
muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema
d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau.
Inclou equip de comptatge d'energia elèctrica a quadre elèctric.
S'inclou ma d'obra, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats i material auxiliar de
muntatge.

2.625,21 €

(DOS MIL SIS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-50 EG1ASJ02 u Modificació del QGD de l'esglèsia a l'exterior de l'edifici, per la connexió de nou subquadre de
climatització, amb proteccions, comptador a quadre, segons esquema unifilar.
En el seu interior s'instal.laran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques
necessaries per a la nova intal.lació, segons normativa vigent.
S'inclou ma d'obra, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats i material auxiliar de
muntatge.

1.359,74 €

(MIL TRES-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-51 EG22H811 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

2,32 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-52 EG22TB1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 50
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

2,50 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-53 EG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

2,89 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-54 EG2C3G51 m Safata aïllant sense halògens llisa, de 60x200 mm, amb 2 compartiments i amb coberta,
muntada directament sobre paraments verticals

85,46 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-55 EG2DBGF7 m Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i
amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

64,93 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-56 EG312326 m 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·locat en canal o safata

1,86 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-57 EG312654 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

7,28 €

(SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-58 EG31G302 m Conductor de coure de designació RZ1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció
3x2,5 mm2, muntat superficialment

1,85 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-59 EG325136 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums,
col·locat en canal

1,18 €

(UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-60 EG62D19K u Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb
grau de protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment

17,26 €

(DISSET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-61 EG63D15S u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntada superficialment

16,19 €

(SETZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-62 EH327M3H u Llumenera decorativa tipus aplic, amb xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor de plàstic,
amb 1 làmpada incandescent de 60 W, muntat superficialment en parament vertical

57,48 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-63 EH61R279 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca
amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens,
1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial

113,05 €

(CENT TRETZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-64 EQ544B3S u Taulell de fusta de 40 mm de gruix, 100 a 149 cm de llargària i 50 cm d'amplària com a
màxim, acabat lacat, per a col·locació de lavabo recolzat, amb cantells de fusta i reforços
interiors, preu mitjà, col·locat suspès

408,88 €

(QUATRE-CENTS VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-65 IBL695 m Cable bus de comunicacions, apantallat, de 2 fils, de 1,5 mm² de secció per fil.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització.

13,46 €

(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-66 K1A25200 u Jornada de supervisió d'arqueòleg director de buidats o extraccions de terres i runes, amb la
presa de dades per a la realització de l'informe final

305,72 €

(TRES-CENTS CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-67 K2194621 m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

14,20 €

(CATORZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-68 K2195D24 m2 Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

17,04 €

(DISSET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-69 K219D2A0 m2 Desmuntatge de paviment d'empostissat de posts de fusta i enllatat, amb mitjans manuals,
neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

17,04 €

(DISSET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-70 K219MG01 m2 Arrencada de paviment de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

7,10 €

(SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-71 K21A2011 u Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

28,40 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-72 K21C4052 m2 Desmuntatge de vidre trempat, de 10 mm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual
del material desmuntat sobre camió o contenidor

34,01 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-73 K21H1211 u Arrencada de llumenera interior de superfície, a una alçària > 3 m, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

3,92 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-74 K21P7700 u Desmuntatge de central de megafonia, amb mitjans manuals, i aplec de material per a la
seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

11,36 €

(ONZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-75 K21QU510 m3 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

37,25 €

(TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-76 K222MG01 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals/minicarregadora amb accessori retroexcavador
i amb les terres deixades a la vora. Inclou tall de terra radiant existent

48,92 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-77 K2R35035 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

4,57 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-78 K2R54235 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

5,44 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-79 K2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

27,40 €

(VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-80 K2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

7,80 €

(SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-81 K4GRRD00 m2 Reparació superficial i segellat de fissures i esquerdes en parament de pedra, amb injecció
de morter de calç 1:4

13,64 €

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-82 K6MEMG01 m2 Modificació de l'estructura de mur cortina d'acer per tal de poder instal.lar vidres amb cambra
(no inclosos en aquesta partida).

119,67 €

(CENT DINOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-83 K874MG11 m Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació Sa
3 (fins deixar l'acer a la vista) segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans raig de
sorra seca i càrrega manual de runa sobre contenidor

12,76 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-84 K874MG12 m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació Sa
3 (fins deixar l'acer a la vista) segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans raig de
sorra seca i càrrega manual de runa sobre contenidor

12,76 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-85 K878C140 m2 Neteja de parament de pedra amb mitjans manuals i aigua sense pressió 13,25 €

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-86 K89AMG01 m Pintat de finestres i balconeres d'acer, amb olis tipus OWATROL o equivalent, amb acabat
oxidat, amb dues capes d'acabat

32,78 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-87 K89AMG02 m2 Pintat de xapes d'acer, amb olis tipus OWATROL o equivalent, amb acabat oxidat, amb dues
capes d'acabat

32,78 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-88 K8A8MG01 m2 Envernissat de parament de fusta, al vernís al aigua, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida i 2 capes d'acabat , amb la superfície mat

14,69 €

(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-89 K8AAMG01 m2 Envernissat de portes cegues de fusta, al vernís al aigua, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície mat

21,28 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-90 K93AMG01 m2 Recrescuda i anivellament del suport de 50 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment
tipus CT-C16-F3 segons UNE-EN 13813, aplicada mitjançant bombeig per a rebre paviment
continu de microciment

11,15 €

(ONZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-91 K9M2MG01 m2 Paviment continu de microciment, antilliscant, de 3 mm de gruix, realitzat sobre superfície
absorbent, mitjançant l'aplicació successiva de: capa d'imprimació monocomponent, diluïda
en dues parts d'aigua; malla de fibra de vidre antiàlcalis de 80 g/m² de massa superficial;
doble capa base (d'1 kg/m² cada capa) de microciment monocomponent, color a definir;
doble capa decorativa (de 0,3 kg/m² cada capa) de microciment monocomponent, textura

85,26 €
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llisa, color a definir; capa de segellat formada per dues mans d'imprimació segelladora
transpirable amb resines acríliques en dispersió aquosa i dues mans de segellador de
poliuretà alifàtic de dos components sense dissolvents, acabat brillant, la primera barrejada
amb microesferes de vidre incolores
(VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-92 K9QAU010 m2 Tarima de posts de fusta de pi de flandes tractats amb autoclau amb sals de coure, de 30
mm de gruix i fins 120 mm d'amplària, col·locats separats 10 mm, sobre perfils de suport amb
visos d'acer inoxidable

68,98 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-93 K9Z22300 m2 Polit del paviment de fusta 12,95 €

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-94 K9Z3A2C1 m2 Envernissat sobre paviment de fusta amb dues capes de vernís de poliuretà, prèvia capa de
protector químic insecticida-fungicida per a fusta

17,14 €

(DISSET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-95 KA21MG01 u FI1 - Espai de pas: 810x2200mm
Porta batent, de 40mm de gruix, amb bastiment per a paredó, fulla batent, tapajunts de fusta
i galze. Inclou el bastiment de base, els tapajunts perimetrals i els ferratges. Amb llistonatge
de 30x30mm, de fusta de pi, intereix de 60mm, collat al panell exterior. Interior omplert
d'aïllant acústic/tèrmic, llana de roca de 20mm de gruix.
Bastiments: Composada per llistons de pi de 20x40mm per a l'estructura interna de la porta,
amb el mateix acabat que les fusteries.
Cares: Panell de contrapanellat de pi de 10mm.
Mida panell: 81x220cm
Acabat int/ext: envernissat a l'aigua
Segons plànols de detall.

776,81 €

(SET-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-96 KA21MG02 u FI2 - Espai de pas: 700x2200mm
Porta batent, de 40mm de gruix, amb bastiment per a paredó, fulla batent, tapajunts de fusta
i galze. Inclou el bastiment de base, els tapajunts perimetrals i els ferratges. Interior omplert
d'aïllant acústic/tèrmic, llana de roca de 20mm de gruix.
Brancal: Brancal de 23cm d'ample, alçada y composició igual a la de la porta.
Bastiments: Composada per llistons de pi de 20x40mm per a l'estructura interna de la porta,
amb el mateix acabat que les fusteries.
Cares: Panell de contrapanellat de pi de 10mm.
Mida panells: 70x220cm porta / 23x220 cm brancal
Acabat int/ext: envernissat a l'aigua.
Segons plànols de detall.

522,70 €

(CINC-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-97 KA21MG03 u FI3 - Espai de pas: 935x2200mm
Porta corredissa, de 40mm de gruix, amb guia superior, fulla corredissa, tapajunts de fusta i
galze. Inclou els tapajunts perimetrals i els ferratges.
Bastiments: Composat per llistons de pi de 20x40mm per a l'estructura interna de la porta,
amb el mateix acabat que les fusteries.
Cares: Panell de contrapanellat de pi de 10mm.
Mida panells: 99x220cm porta
Pas porta: 93,5 x 220cm
Acabat int/ext: envernissat a l'aigua.
Segons plànols de detall.

535,84 €

(CINC-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-98 KA21MG04 u FI4 - Espai de pas: 700x1890mm
Porta batent, de 40mm de gruix, amb bastiment per a paredó, fulla batent, tapajunts de fusta
i galze. Inclou el bastiment de base, els tapajunts perimetrals i els ferratges. Interior omplert
d'aïllant acústic/tèrmic, llana de roca de 20mm de gruix.
Brancal: Brancal de 23cm d'ample, alçada y composició igual a la de la porta.
Bastiments: Composada per llistons de pi de 20x40mm per a l'estructura interna de la porta,
amb el mateix acabat que les fusteries.

504,37 €
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Cares: Panell de contrapanellat de pi de 10mm.
Mida panells: 70x189cm porta / 23x220 cm brancal
Acabat int/ext: envernissat a l'aigua
Segons plànols de detall.
(CINC-CENTS QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-99 KA21MG16 u FI6 - Espai de pas: 800x1940mm
Porta batent, de 40mm de gruix, amb bastiment per a paredó, fulla batent, tapajunts de fusta
i galze. Inclou el
bastiment de base, els tapajunts perimetrals i els ferratges. Interior omplert d'aïllant
acústic/tèrmic, llana de roca de 20mm de gruix.
Bastiments: Composada per llistons de pi de 20x40mm per a l'estructura interna de la porta,
amb el mateix acabat que les fusteries.
Cares: Panell de contrapanellat de pi de 10mm.
Mida panells: 80x194cm porta
Segons plànols de detall.

497,66 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-100 KC141A03 m2 Vidre lluna incolora de gruix 10 mm trempada classe 1 (C) 1 segons UNE-EN 12600,
col·locat d'amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

67,23 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-101 KC1GMG03 m2 Increment de preu en el cas d'instal.lar vidre de cambra compost per: vidre exterior Guardian
Sun de 8 mm trempat (incolor però amb control solar i baixa emisivitat), cambra d'aire
deshidratat de 18 mm i vidre interior laminat de seguretat de 4+4 mm, incolor. (increment de
preu respecte la partida KCIGMG01 i K874MG01)

123,50 €

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-102 KH413110 m Carril electrificat d'enllumenat de 3 circuits, de secció rectangular i cos d'alumini extruit, de 16
A d'intensitat nominal per circuit, per a muntar superficialment, col·locat

42,61 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-103 KH4L21W7 u Projector d'alumini orientable, amb leds, de 15 W de potència de la llumenera, amb font
d'alimentació, muntat a carril

160,59 €

(CENT SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-104 KH4LMG01 u Instal·lació equip audiovisual: amplificador mesclador per a sobretaula de 120 W de potència
RMS, amb sortida per a altaveus per a línia de 100 V, amb dues entrades de micròfon (una
amb prioritat), i entrada AUX/CD, panell frontal amb controls de volum individuals per a cada
entrada i volum general i eqüalització; 6 columnes acústiques amb 4 altaveus en filera;
distribuidor de comunicació audio; i xarxa de cablejat. Tot col·locat.

1.660,57 €

(MIL SIS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-105 KH4LMG45 u Instal·lació elèctrica necessària per a l'alimentació dels carrils d'enllumenat de la sala
polivalent

954,81 €

(NOU-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-106 KHPLA1W7 u Projector d'alumini superficial, amb leds, de 16 W de potència de la llumenera, amb font
d'alimentació, muntat superficialment

139,29 €

(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-107 KJ13B712 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu
alt, col·locat amb suports murals

178,69 €

(CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-108 KJ14BB1P u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i
mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre
el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

315,29 €

(TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
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P-109 KJ23512A u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades d'1/2´´

190,56 €

(CENT NORANTA EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-110 PPAFMG01 pa Partida alçada per la connexió de la xarxa de sanejament de l'edifici a la xarxa general de
clavegueram

600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)

P-111 PPAFMG02 pa Partida alçada per tots els treballs necessaris per deixar en correcte funcionament la porta de
servei

600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)

P-112 PPAFMG03 pa Partida alçada pel trasllat o millora del quadre elèctric exterior 500,00 €

(CINC-CENTS EUROS)

P-113 XPAUUJLC pa Contracte de manteniment de 12 mesos que consta de les activitats que es contemplen a
l'annex de manteniment del projecte, per als primers 12 mesos de la instal·lació de
climatització i ventilació.

888,45 €

(VUIT-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-114 XPAUUJLE pa legalització de la instal·lació de climatització i baixa tensió.
Inclou la redacció de projecte de climatització i baixa tensió de tota la instal·lació i tramitació
a Industria.
Inclou el pagament de les taxes a Industria.

2.597,82 €

(DOS MIL CINC-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-1 193525B4 m2 Rampa de formigó HA-25/P/20/ I, de 15 cm de gruix, armada amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer B500T 15x15 cm i 6 mm de D, capa drenant amb grava de pedrera
de 50 a 70 mm de D, capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè, amb repàs i piconatge de
caixa de paviment del PN. C2+D1 segons CTE/DB-HS 2006, amb acabat raspatllat i part
proporcional d'encofrat lateral

47,47 €

Altres conceptes 47,47000 €

P-2 1G2MG01 u Instal.lació elèctrica interior de caixa de serveis, amb subquadre de comandament i
mecanismes segons el R.E.B.T, plànols, esquemes, memòria i plec de Projecte. Format per -
2 línies de distribució interior, de recorregut encastat dins de tub flexible corrugat - 1 caixa de
connexió encastada amb la següent distribució: 3 aplics amb 3 interruptors, 4 punts d'endolls
de 16 A, 1 presa de corrent de 16 A per a extractor, mecanismes segons plànols de projecte,
lluminàries tipus led. S'inclou la conexió al quadre principal, part proporcional de circuits
posta terra, i tot allò necessari per al correcte funcionament de la instal·lació i la seva
legalització.

2.023,93 €

Altres conceptes 2.023,93000 €

P-3 1J41MG01 u Instal.lació de lampisteria interior complerta d'aigua freda a l'interior de caixa de serveis
segons plànols, esquemes i memòria de Projecte. Format per:- Escomesa des de muntant
general.- Clau de pas general. - Claus divisionàries de pas (aigua freda) en bany.- Xarxa
d'aigua per a alimentació dels següents aparells: 1 bany (amb 2 inodors i 2 lavabos). La
xarxa de fontaneria interior estarà encastada amb tubs de coure, incloses les claus de pas de
cadascún dels aparells i dels sanitaris. Els muntants verticals i horitzontals es fixaran amb
brides a les bases de suport. El dimensionat dels tubs segons l' indicat en els plànols i
esquemes de projecte. Els tubs seran perfectament llisos, de secció circular, i perfectament
calibrats. Les corbes es realitzaran amb colzes i peces especials.Tota la instal·lació ha de
complir la normativa vigent. Inclou la tramitació amb la companyia de la instal·lació segons
les seves exigències. La instal·lació quedarà finalitzada segons normativa de la companyia
subministradora.

793,54 €

Altres conceptes 793,54000 €

P-4 E43SMG11 m2 Sostre format per estructura de fusta amb muntants cada 500mm de 60x180mm de secció i
travessers cada 1000mm de 60x180mm de secció, amb acabat per la part superior i inferior
amb tauler contraxat fenòlic de pi de 20mm i aillament de planxa de poliestirè expandit (EPS)
de 60mm de gruix.

201,39 €

B0A32000 kg Clau acer galvanitzat 0,94400 €

B5Z31CS1 m3 Llistó i montant de fusta de pi 65,49250 €

B0CU46C9 m2 Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 19 mm de gruix, per a ambient
humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de
conífera, treballat al taller

49,99500 €

Altres conceptes 84,95850 €

P-5 E43SMG12 u Registre en sostre col·locat sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de
50x60cm, format per estructura de fusta, amb acabat per la part superior i inferior amb tauler
contraxat fenòlic de pi de 20mm i aillament de planxa de poliestirè expandit (EPS) de 60mm
de gruix.

124,18 €

B0CU46C9 m2 Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 19 mm de gruix, per a ambient
humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de
conífera, treballat al taller

7,42500 €

B5Z31CS1 m3 Llistó i montant de fusta de pi 31,32250 €

B0A32000 kg Clau acer galvanitzat 0,47200 €

Altres conceptes 84,96050 €

P-6 E447MG01 m Substitució de perfil laminat en calent sèrie Z del marc superior de la porta principal, amb una
capa d'imprimació antioxidant i segellat de junes

59,99 €

B44Z5021 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i amb una capa d'imprimació
antioxidant

6,69500 €
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B7JZ1010 dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra 2,68700 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 2,03900 €

Altres conceptes 48,56900 €

P-7 E652MG01 m2 Trasdossat format per estructura de fusta amb cara interior acabat en tauler contraxat fenòlic
de pi de 19mm, muntants cada 500mm de 60x60mm de secció i travessers cada 600mm de
60x60mm de secció, barrera de vapor transpirable de polièster de 250g/m2 i aillament de
placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 60 mm de gruix

153,02 €

B0CU46C9 m2 Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 19 mm de gruix, per a ambient
humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de
conífera, treballat al taller

25,98750 €

B7C9R800 m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 60 mm de gruix 6,87000 €

B0A32000 kg Clau acer galvanitzat 0,70800 €

B5Z31CS1 m3 Llistó i montant de fusta de pi 34,17000 €

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,32000 €

Altres conceptes 84,96450 €

P-8 E652MG02 m2 Tancament format per estructura de fusta amb cara interior acabat en tauler contraxat fenòlic
de pi de 19mm i cara exterior acabat en tauler contraxat fenòlic de pi de 10mm, muntants
cada 500mm de 60x60mm de secció i travessers cada 600mm de 60x60mm de secció,
barrera de vapor transpirable de polièster de 250g/m2 i aillament de placa rígida de llana
mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 60 mm de gruix

173,52 €

B0CU4679 m2 Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 10 mm de gruix, per a ambient
humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de
conífera, treballat al taller

19,71900 €

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,32000 €

B5Z31CS1 m3 Llistó i montant de fusta de pi 37,01750 €

B0A32000 kg Clau acer galvanitzat 0,70800 €

B7C9R800 m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 60 mm de gruix 4,80900 €

B0CU46C9 m2 Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 19 mm de gruix, per a ambient
humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de
conífera, treballat al taller

25,98750 €

Altres conceptes 84,95900 €

P-9 E652MG03 m2 Envà format per estructura de fusta amb tauler contraxat fenòlic de pi de 20mm a les dues
cares, muntants cada 500mm de 60x60mm de secció i travessers cada 600mm de 60x60mm
de secció, barrera de vapor transpirable de polièster de 250g/m2

146,15 €

B0A32000 kg Clau acer galvanitzat 0,70800 €

B5Z31CS1 m3 Llistó i montant de fusta de pi 34,17000 €

B0CU46C9 m2 Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 19 mm de gruix, per a ambient
humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de
conífera, treballat al taller

25,98750 €

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,32000 €

Altres conceptes 84,96450 €

P-10 E652MG04 m2 Revestiment de façana format per, rastrellat de fusta de pi amb travessers cada 600mm de
40x40mm de secció, i revestiment exterior de llistons de fusta amb acabat al vernís a l'aigua

150,59 €

B0A32000 kg Clau acer galvanitzat 0,70800 €

B5Z31CS1 m3 Llistó i montant de fusta de pi 31,32250 €

B0CUCS01 m2 Lames de fusta de pi de 30x30mm de gruix, per a ambient exterior segons UNE-EN 636,
reacció al foc B-s2, d0, treballat al taller

33,60000 €
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Altres conceptes 84,95950 €

P-11 E652MG21 m2 Tancament format per estructura de fusta amb acabat a les dues cares amb tauler contraxat
fenòlic de pi de 19mm, muntants cada 500mm de 60x60mm de secció i travessers cada
600mm de 60x60mm de secció, barrera de vapor transpirable de polièster de 250g/m2 i
aillament de placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 60
mm de gruix

178,55 €

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,32000 €

B7C9R800 m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 60 mm de gruix 4,80900 €

B0CU46C9 m2 Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 19 mm de gruix, per a ambient
humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de
conífera, treballat al taller

50,73750 €

B0A32000 kg Clau acer galvanitzat 0,70800 €

B5Z31CS1 m3 Llistó i montant de fusta de pi 37,01750 €

Altres conceptes 84,95800 €

P-12 E8241235 u Enrajolat del frontal de la pica del bany de dimensions màximes 120x60cm amb rajola de
ceràmica esmaltada brillant, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a
25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

208,04 €

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,22440 €

B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 1,91209 €

B0FH2172 m2 Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o
quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411)

16,81900 €

Altres conceptes 189,08451 €

P-13 E8AACS01 m2 Envernissat de finestres i balconeres de fusta, al vernís a l'aigua, amb una capa de protector
químic insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície mat

21,28 €

B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 1,45500 €

B8AZAR01 kg Vernís a l'aigua 3,35070 €

Altres conceptes 16,47430 €

P-14 EA11MG15 u FI5 - Finestra de fusta de pi laminat 80x68mm amb vidre d'una fulla batent de 47x210cm.
Bastiments de pi: Verticals de 68x80mm inferior i superior de 35x80mm
Forat d'obra: 630x2250mm
Acabat int/ext: Envernissat a l'aigua
Maneta: Pany amb maneta
Ferratges: Perns regulables de doble ancoratge i falleba amb tres punts de tancament
regulables
U vidre: igual o inferior a 1 W/m2K
U fusta: igual o inferior a 1,6 W/m2K
Segons plànols de detall.

584,30 €

BAZGAR01 u Ferramenta per a finestra de fulles batents, de preu alt 50,20000 €

BAZ132L6 m Tapajunts de fusta per a envernissar de secció rectangular llisa amb encaix de 20 mm de
gruix i de 60 mm d'amplària

29,66400 €

BA11AR05 m2 Finestra de fusta de pi per a envernissar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb fulles
batents, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana

472,07900 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 2,03900 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 4,72990 €

Altres conceptes 25,58810 €

P-15 EA11MG17 u FI7 - Finestra de fusta de pi laminat 80x68mm amb vidre d'una fulla batent de 52x172cm.
Bastiments de pi: Verticals de 68x80mm inferior i superior de 35x80mm
Forat d'obra: 720x1860mm

557,93 €
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Acabat int/ext: Envernissat a l'aigua
Maneta: Pany amb maneta
Ferratges: Perns regulables de doble ancoratge i falleba amb tres punts de tancament
regulables
U vidre: igual o inferior a 1 W/m2K
U fusta: igual o inferior a 1,6 W/m2K
Segons plànols de detall.

BAZ132L6 m Tapajunts de fusta per a envernissar de secció rectangular llisa amb encaix de 20 mm de
gruix i de 60 mm d'amplària

26,57400 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 4,72990 €

BA11AR05 m2 Finestra de fusta de pi per a envernissar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb fulles
batents, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana

448,80750 €

BAZGAR01 u Ferramenta per a finestra de fulles batents, de preu alt 50,20000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 2,03900 €

Altres conceptes 25,57960 €

P-16 EAVTMG01 u Cortina de teixit, color a definir, de 2,15m d'amplària i 6,00m d'alçària, amb sistema
d'accionament a cordó i guia d'alumini, col·locada amb fixacions mecàniques

567,85 €

BAVTMG01 m2 Cortina de teixit de 2,15m d'amplària i 6,00m d'alçària, amb sistema d'accionament a cordó i
guia d'alumini

535,35000 €

Altres conceptes 32,50000 €

P-17 EAVTMG02 u Cortina de teixit, color a definir, de 1,50m d'amplària i 2,90m d'alçària, amb sistema
d'accionament a cordó i guia d'alumini, col·locada amb fixacions mecàniques

339,28 €

BAVTMG02 m2 Cortina de teixit de 1,50m d'amplària i 2,90m d'alçària, amb sistema d'accionament a cordó i
guia d'alumini

311,15550 €

Altres conceptes 28,12450 €

P-18 EC1GCS01 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 16 mm i lluna de 4+4 mm de gruix
amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600,
transmitància U=1 W/m2K i factor solar de 0,7, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer
o alumini

175,73 €

BC1GAR01 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 16 mm i lluna de 4+4 mm de gruix
amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600,
transmitància U=1 W/m2K i factor solar de 0,7

155,90000 €

Altres conceptes 19,83000 €

P-19 EC1K1302 m2 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament 79,68 €

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,57200 €

B0A81010 cu Grapa metàl·lica per a fixar miralls 7,99400 €

BC1K1300 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm 37,74000 €

Altres conceptes 33,37400 €

P-20 ED111B21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

20,48 €

BD13129B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
40 mm i de llargària 5 m, per a encolar

1,47500 €

BDW3B200 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm 0,91000 €

BDY3B200 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm 0,01000 €

Altres conceptes 18,08500 €



PROJECTE BÀSIC-EXECUTIU DE REMODELACIÓ DE L´ESGLÉSIA DE SANTA EULÀLIA
CARLES ENRICH GIMÉNEZ
SETEMBRE 2018

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 15/10/18 Pàg.: 5

P-21 ED11I015 u Xarxa horitzontal de petita evacuacio, per a bany composat per labavo i wc, incloent tubs de
PVC sèrie b, M-1 amb segell AENOR, peces especials, com colzes, peces en t, unions
roscades, sifons, i tots els elements necessaris per la correcta instal·lació fins a baixant
general.

96,92 €

BD11I015 u Material per a xarxa horitzontal de petita evacuacio, per a bany composat per banyera o
dutxa, lavabo i wc, amb tubs de PVC àrea aplicació B, fins a baixant general

26,89000 €

Altres conceptes 70,03000 €

P-22 ED15B571 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 75 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

19,99 €

BDY3B500 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=75 mm 0,04000 €

BD13157B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
75 mm i de llargària 3 m, per a encolar

3,06600 €

BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 1,34100 €

BDW3B500 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=75 mm 0,80520 €

Altres conceptes 14,73780 €

P-23 ED354566 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8,
sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

233,43 €

BD3Z2776 u Tapa prefabricada de formigó armat de 70x70x6 cm 34,35000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

15,00125 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

7,11947 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,54235 €

B0111000 m3 Aigua 0,00458 €

Altres conceptes 176,41235 €

P-24 ED7FQ414 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
200 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera
de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub

85,26 €

BDY3BA00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm 0,61000 €

BDW3BA00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm 13,52340 €

BD7FQ410 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 2
(2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

10,63200 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

9,22770 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 17,22840 €

Altres conceptes 34,03850 €

P-25 ED7FR114 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera
de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub

58,59 €

BD7FR110 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4
(4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

5,28000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

7,90587 €
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BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 2,51130 €

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,11000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 12,79824 €

Altres conceptes 29,98459 €

P-26 EE42Q124 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.6 mm, autoconnectable, muntat superficialment

26,84 €

BE42Q121 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.6 mm, autoconnectable

8,00700 €

BEW45001 u Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de diàmetre 2,51130 €

Altres conceptes 16,32170 €

P-27 EE51EQ11 m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303,
de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,75758 m2.K/W, amb recobriment exterior de paper
kraft alumini reforçat i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel
ras

32,70 €

BEY5B000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu
alt

0,36000 €

BE51EQ10 m2 Conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, amb
recobriment exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriment interior de teixit de vidre
negre, 25 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.033 W/mK, resistència tèrmica
>=0,75758

8,03850 €

BEW5B000 u Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt 3,40500 €

Altres conceptes 20,89650 €

P-28 EE52Q13A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0.8 mm, amb unió
baioneta, muntat adossat amb suports

43,66 €

BE52Q130 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0.8 mm de gruix, amb
unió baioneta

12,76000 €

BEW52000 u Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt 1,51500 €

Altres conceptes 29,38500 €

P-29 EED5LG58 u Bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant, amb doble ventilador axial de
descàrrega frontal, per a sistemes de 2 tubs, amb 30,60 kW de potència tèrmica en calor, de
7,56 kW de potència elèctrica total absorbida en calor, amb COP 4,05, de pressió sonora 58
dB, amb alimentació elèctrica de 400 V, amb funcionament del compressor DC Inverter, i fluid
frigorífic R410 A, amb desguassos, antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris
per a un correcte funcionament i instal·lació, col·locada.

Marca LG model ARUN100LSS0 o similar.

10.509,57 €

BED5LG58 u Bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant, amb doble ventilador axial de
descàrrega frontal, per a sistemes de 2 tubs, de 28 a 33 kW de potència tèrmica aproximada
tant en fred com en calor, de 7 a 9 kW de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació
elèctrica de 400 V, amb funcionament del compressor DC Inverter, i fluid frigorífic R410 A,
amb desguassos, antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte
funcionament i instal·lació

9.981,98000 €

Altres conceptes 527,59000 €

P-30 EEDELGK2 u Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de 31,5 kW de
potència tèrmica aproximada en calor, de 800 W de potència elèctrica total absorbida, amb
alimentació monofàsica de 230 V, de pressió sonora màxima de 47 dBA, de pressió
disponible 245 Pa, R410 A, col·locada.

Marca LG model ARNU96GB8A4 o similar

2.386,65 €

BEDELGK2 u Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de 31,5 kW de
potència tèrmica aproximada en calor, de 800 W de potència elèctrica total absorbida, amb
alimentació monofàsica de 230 V, de pressió sonora màxima de 47 dBA, de pressió
disponible 245 Pa, R410 A, col·locada.

1.957,98000 €
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Marca LG model ARNU96GB8A4 o similar

Altres conceptes 428,67000 €

P-31 EEK11A3D u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
de 300x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció en V i fixada al bastiment

41,44 €

BEK11A3D u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
de 300x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció en V i per a fixar al bastiment

21,85000 €

Altres conceptes 19,59000 €

P-32 EEK1TR3B U Reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb lamel·les
horitzontals regulables individualment, de 525x125 mm, amb plenum d'alumini per a posar a
terra, de xapa d'acer pintada en color negre RAL 9005, formada per lamel·les verticals
regulables individualment i mecanisme de regulació del cabal amb lames acoblades en
oposició, accionables des de la part frontal, fixació mitjançant cargols vistos a terra (amb
marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en conducte rectangular no metàl·lic.
Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

marca TROX model AF-AG/525X125 o similar

144,55 €

BEK1TR3B U Reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit, de 525x125 mm 128,75000 €

Altres conceptes 15,80000 €

P-33 EEK1TR3C U Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb lamel·les
horitzontals regulables individualment, de 525x125 mm, connectades entre elles, fixació
mitjançant cargols vistos (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en
conducte rectangular no metàl·lic. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Totalment muntada.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Marca TROX AEH11 o similar

66,93 €

BEK1TR3C U Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, 525x125 mm 51,13000 €

Altres conceptes 15,80000 €

P-34 EEK1TR52 m Reixeta embellidora, d'alumini extrudit, de 125 mm d'ample, d'alumini extrudit, anoditzat color
natural E6-C-0, amb lamel·les horitzontals regulables individualment.
Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

marca TROX model AF-AG/525X125 o similar.

marca TROX model AF-AG/125 o similar

65,87 €

BEK1TR52 m Reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit, de 525x125 mm 57,50000 €

Altres conceptes 8,37000 €

P-35 EEKNMG12 u FE2 - Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini i reixeta de malla metàl·lica, de
660x1660 mm, aletes en Z i fixada al bastiment

639,27 €
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BEKNMG12 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini i reixeta de malla metàl·lica, de 660x1660
mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment

613,15000 €

Altres conceptes 26,12000 €

P-36 EEM3261F u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 450 m3/h de cabal màxim d'aire, de
pressió baixa i muntat a la finestra

161,47 €

BEM3261F u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 450 m3/h de cabal màxim d'aire, de
pressió baixa, tipus finestra

82,33000 €

Altres conceptes 79,14000 €

P-37 EEPB1340 u Aspirador mecànic d'acer galvanitzat amb acabat pintat, per a 230 V de tensió, de 450 mm
d'alçària i 250 l/s de cabal nominal màxim, col.locat a coberta sobre conducte d'extracció de
200 mm de diàmetre

684,64 €

BEPB1340 u Aspirador mecànic d'acer galvanitzat amb acabat pintat, per a 230 V de tensió, de 450 mm
d'alçària i 250 l/s de cabal nominal màxim, per a col.locar sobre conducte d'extracció de 200
mm de diàmetre

674,88000 €

Altres conceptes 9,76000 €

P-38 EEV2SJ14 u Sonda de CO2 per muntatge a l 'ambient. Sortida 0...10 Vcc (min. càrrega 10 kOhms). Rang
0 ... 2000 ppm. Principi de mesura per doble longitud d'ona, no éssent necessari recalibració,
lectura estable a llarg termini. Adequada per instal·lacions en funcionament 24 H. Muntatge
en superfície. Dimensions 84,5x84,5x25 mm. IP65. Tª màx. 50º C. Alim. 24V

250,51 €

BEV2SJ14 u Sonda de CO2 model EGQ222F031 de SAUTER per muntatge a l 'ambient. Sortida 0...10
Vcc (min. càrrega 10 kOhms). Rang 0 ... 2000 ppm. Principi de mesura per doble longitud
d'ona, no éssent necessari recalibració, lectura estable a llarg termini. Adequada per
instal·lacions en funcionament 24 H. Muntatge en superfície. Dimensions 84,5x84,5x25 mm.
IP65. Tª màx. 50º C. Alim. 24V

211,88000 €

Altres conceptes 38,63000 €

P-39 EEV3SJ12 U Subministrament i instal·lació de control de sistema, connexió RS-232E, connexió RS-485,
connexió BACnet, funció de doble temperatura de consigna, visualització d'icones sobre
plànols en la pantalla, funció engegada/parada, configuració de la temperatura de consigna,
del mode de funcionament, de la velocitat del ventilador i de la direcció del cabal d'aire,
limitació de funcions de comandaments individuals, connexió SD per a emmagatzematge de
dades de funcionament del sistema, connectable al bus MNet, funció avançada de control de
consums FGENERGY (opcional), connexió directa de 4 entrades de polsos, amb
autoalarmes, programació anual, estacional, setmanal i horària.
Marca LG o similar.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Col·locació i fixació dels accessoris. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric
d'alimentació.

4.948,03 €

BEV3SJ10 U Subministrament i instal·lació de control de sistema 4.810,00000 €

Altres conceptes 138,03000 €

P-40 EEV41210 m Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat 6,01 €

BEV41210 m Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat 5,35500 €

Altres conceptes 0,65500 €

P-41 EEV5SJ23 u Partida per al connexionat de tots els elements de control inclosos en projecte, segons
indicacions de la DF. Totalment instal·lats i en funcionament.

643,08 €

Altres conceptes 643,08000 €

P-42 EEZG4001 kg Subministrament i càrrega de la instal·lació amb gas refrigerant R-410A, subministrat en
ampolla amb 50 kg de refrigerant.
Inclou: Càrrega del gas refrigerant.
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric de la càrrega, estimat a partir de la densitat
aparent, de la pressió i del volum a ocupar, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà el pes de la càrrega realment introduïda en la

25,66 €
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instal·lació, segons especificacions de Projecte.

BEZG4001 kg Gas refrigerant R-410A, subministrat en ampolla amb 50 kg de refrigerant. 19,13000 €

Altres conceptes 6,53000 €

P-43 EF5A42B2 m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la
canal

8,69 €

BF5A4200 m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1

1,84620 €

BFW5A4B0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/8 ´´ de diàmetre nominal,
per a soldar per capil·laritat

0,30000 €

BFY5CL00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 3/8 ´´ de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,33000 €

Altres conceptes 6,21380 €

P-44 EF5A83B2 m Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la
canal

27,95 €

BF5A8300 m Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1

19,52280 €

BFW5A8B0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 7/8 ´´ de diàmetre nominal,
per a soldar per capil·laritat

0,31650 €

BFY5CR00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 7/8 ´´ de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,65700 €

Altres conceptes 7,45370 €

P-45 EFQ33A5K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix

8,36 €

BFQ33A5A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

3,35580 €

BFYQ3060 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
25 mm de gruix

0,10000 €

Altres conceptes 4,90420 €

P-46 EFQ33A7K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix

8,42 €

BFQ33A7A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

3,41700 €

BFYQ3060 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
25 mm de gruix

0,10000 €

Altres conceptes 4,90300 €

P-47 EFR11111 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 70 mm de diàmetre, de 0.6 mm
de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

12,68 €

BFR11110 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 70 mm de diàmetre i 0.6 mm
de gruix

4,79400 €
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BFWR1111 u Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 70 mm de
diàmetre i 0.6 mm de gruix

0,94650 €

BFYR1111 u Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de
canonades, d'alumini, de 70 mm de diàmetre i 0.6 mm de gruix

0,40000 €

Altres conceptes 6,53950 €

P-48 EG151532 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65,
muntada superficialment

20,86 €

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,40000 €

BG151532 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65 i per a
muntar superficialment

5,39000 €

Altres conceptes 15,07000 €

P-49 EG1ASJ01 u Instal·lació de subquadre de climatizació, segons esquema unifilar.
En el seu interior s'instal.laran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques
necessaries per a la nova intal.lació, segons normativa vigent.
Inclou armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en
muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema
d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau.
Inclou equip de comptatge d'energia elèctrica a quadre elèctric.
S'inclou ma d'obra, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats i material auxiliar de
muntatge.

2.625,21 €

BG1ASJ08 u subquadre de climatizació, segons esquema unifilar.
Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge
superficial, per a 2 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de
carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector
terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x450x175 mm

2.367,85000 €

Altres conceptes 257,36000 €

P-50 EG1ASJ02 u Modificació del QGD de l'esglèsia a l'exterior de l'edifici, per la connexió de nou subquadre de
climatització, amb proteccions, comptador a quadre, segons esquema unifilar.
En el seu interior s'instal.laran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques
necessaries per a la nova intal.lació, segons normativa vigent.
S'inclou ma d'obra, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats i material auxiliar de
muntatge.

1.359,74 €

Altres conceptes 1.359,74000 €

P-51 EG22H811 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

2,32 €

BG22H810 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,15260 €

Altres conceptes 1,16740 €

P-52 EG22TB1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 50
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

2,50 €

BG22TB10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 50
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 15 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,02000 €

Altres conceptes 1,48000 €

P-53 EG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

2,89 €
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BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,40760 €

Altres conceptes 1,48240 €

P-54 EG2C3G51 m Safata aïllant sense halògens llisa, de 60x200 mm, amb 2 compartiments i amb coberta,
muntada directament sobre paraments verticals

85,46 €

BG2Z30F0 m Coberta per a safata aïllant sense halògens, de 200 mm d'amplària 22,34820 €

BG2C30G0 m Safata aïllant sense halògens llisa, de 60x200 mm 40,47360 €

BG2Z4800 m Perfil separador per a safata aïllant sense halògens, de 60 mm d'alçària 14,88180 €

Altres conceptes 7,75640 €

P-55 EG2DBGF7 m Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i
amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

64,93 €

BG2ZAAF0 m Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat en calent, de 200 mm d'amplària 11,13000 €

BGW2DBGF u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer
galvanitzat en calent, de 100 mm d'alçària i 200 mm d'amplària

10,06000 €

BGY2ABF1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent
de 200 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

5,16000 €

BG2DBGF0 m Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 200
mm

29,25000 €

Altres conceptes 9,33000 €

P-56 EG312326 m 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·locat en canal o safata

1,86 €

BG312320 m 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

1,08120 €

Altres conceptes 0,77880 €

P-57 EG312654 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

7,28 €

BG312650 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums

4,67160 €

Altres conceptes 2,60840 €

P-58 EG31G302 m Conductor de coure de designació RZ1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció
3x2,5 mm2, muntat superficialment

1,85 €

BGW31000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure de designació UNE 0,6/1 KV 0,41000 €

BG31G300 m Conductor de coure de designació RZ1-K (AS), tripolar de secció 3x2,5 mm2 amb baixa
emissivitat fums,

1,37700 €

Altres conceptes 0,06300 €

P-59 EG325136 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums,
col·locat en canal

1,18 €

BG325130 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums

0,39780 €

Altres conceptes 0,78220 €

P-60 EG62D19K u Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb
grau de protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment

17,26 €
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BGW62000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors 0,48000 €

BG62D19K u Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa
de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,

5,99000 €

Altres conceptes 10,79000 €

P-61 EG63D15S u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntada superficialment

16,19 €

BG63D15S u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16
A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt

4,90000 €

BGW63000 u Part proporcional d'accessoris per a endolls 0,50000 €

Altres conceptes 10,79000 €

P-62 EH327M3H u Llumenera decorativa tipus aplic, amb xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor de plàstic,
amb 1 làmpada incandescent de 60 W, muntat superficialment en parament vertical

57,48 €

BHW32000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius tipus aplic, muntats superficialment 1,25000 €

BH327M30 u Llumenera decorativa tipus aplic, amb xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor de plàstic,
amb 1 làmpada incandescent de 60 W, per a muntar superficialment

49,70000 €

Altres conceptes 6,53000 €

P-63 EH61R279 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca
amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens,
1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial

113,05 €

BH61R77A u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca
amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens,
1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

103,25000 €

Altres conceptes 9,80000 €

P-64 EQ544B3S u Taulell de fusta de 40 mm de gruix, 100 a 149 cm de llargària i 50 cm d'amplària com a
màxim, acabat lacat, per a col·locació de lavabo recolzat, amb cantells de fusta i reforços
interiors, preu mitjà, col·locat suspès

408,88 €

BQ544C3S u Taulell de fusta de 40 mm de gruix, 100 a 149 cm de llargària i 50 cm d'amplària com a
màxim, acabat lacat, per a col·locació de lavabo recolzat, amb cantells de fusta i reforços
interiors, preu mitjà

354,86000 €

Altres conceptes 54,02000 €

P-65 IBL695 m Cable bus de comunicacions, apantallat, de 2 fils, de 1,5 mm² de secció per fil.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització.

13,46 €

MT42MEE750 m Cable bus de comunicacions, apantallat, de 2 fils, de 1,5 mm² de secció per fil. 10,00000 €

Altres conceptes 3,46000 €

P-66 K1A25200 u Jornada de supervisió d'arqueòleg director de buidats o extraccions de terres i runes, amb la
presa de dades per a la realització de l'informe final

305,72 €

Altres conceptes 305,72000 €

P-67 K2194621 m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

14,20 €

Altres conceptes 14,20000 €

P-68 K2195D24 m2 Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

17,04 €
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Altres conceptes 17,04000 €

P-69 K219D2A0 m2 Desmuntatge de paviment d'empostissat de posts de fusta i enllatat, amb mitjans manuals,
neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

17,04 €

Altres conceptes 17,04000 €

P-70 K219MG01 m2 Arrencada de paviment de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

7,10 €

Altres conceptes 7,10000 €

P-71 K21A2011 u Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

28,40 €

Altres conceptes 28,40000 €

P-72 K21C4052 m2 Desmuntatge de vidre trempat, de 10 mm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual
del material desmuntat sobre camió o contenidor

34,01 €

Altres conceptes 34,01000 €

P-73 K21H1211 u Arrencada de llumenera interior de superfície, a una alçària > 3 m, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

3,92 €

Altres conceptes 3,92000 €

P-74 K21P7700 u Desmuntatge de central de megafonia, amb mitjans manuals, i aplec de material per a la
seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

11,36 €

Altres conceptes 11,36000 €

P-75 K21QU510 m3 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

37,25 €

Altres conceptes 37,25000 €

P-76 K222MG01 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals/minicarregadora amb accessori retroexcavador
i amb les terres deixades a la vora. Inclou tall de terra radiant existent

48,92 €

Altres conceptes 48,92000 €

P-77 K2R35035 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

4,57 €

Altres conceptes 4,57000 €

P-78 K2R54235 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

5,44 €

Altres conceptes 5,44000 €

P-79 K2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

27,40 €

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

27,40000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-80 K2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

7,80 €

B2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus

7,80000 €
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(ORDEN MAM/304/2002)

Altres conceptes 0,00000 €

P-81 K4GRRD00 m2 Reparació superficial i segellat de fissures i esquerdes en parament de pedra, amb injecció
de morter de calç 1:4

13,64 €

Altres conceptes 13,64000 €

P-82 K6MEMG01 m2 Modificació de l'estructura de mur cortina d'acer per tal de poder instal.lar vidres amb cambra
(no inclosos en aquesta partida).

119,67 €

B6MEMG01 m Perfileria per a composició de mur cortina 96,42150 €

Altres conceptes 23,24850 €

P-83 K874MG11 m Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació Sa
3 (fins deixar l'acer a la vista) segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans raig de
sorra seca i càrrega manual de runa sobre contenidor

12,76 €

B0314501 t Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm, subministrada en sacs de 0.8 m3 0,51608 €

Altres conceptes 12,24392 €

P-84 K874MG12 m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació Sa
3 (fins deixar l'acer a la vista) segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans raig de
sorra seca i càrrega manual de runa sobre contenidor

12,76 €

B0314501 t Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm, subministrada en sacs de 0.8 m3 0,51608 €

Altres conceptes 12,24392 €

P-85 K878C140 m2 Neteja de parament de pedra amb mitjans manuals i aigua sense pressió 13,25 €

B0111000 m3 Aigua 0,01374 €

Altres conceptes 13,23626 €

P-86 K89AMG01 m Pintat de finestres i balconeres d'acer, amb olis tipus OWATROL o equivalent, amb acabat
oxidat, amb dues capes d'acabat

32,78 €

B89ZK010 l Esmalt a base d'olis vegetals 6,08940 €

B8ZAD0A0 l Imprimació antioxidant a base d'olis i resines vegetals 3,63115 €

Altres conceptes 23,05945 €

P-87 K89AMG02 m2 Pintat de xapes d'acer, amb olis tipus OWATROL o equivalent, amb acabat oxidat, amb dues
capes d'acabat

32,78 €

B89ZK010 l Esmalt a base d'olis vegetals 6,08940 €

B8ZAD0A0 l Imprimació antioxidant a base d'olis i resines vegetals 3,63115 €

Altres conceptes 23,05945 €

P-88 K8A8MG01 m2 Envernissat de parament de fusta, al vernís al aigua, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida i 2 capes d'acabat , amb la superfície mat

14,69 €

B8AZAR01 kg Vernís a l'aigua 3,35070 €

B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 1,45500 €

Altres conceptes 9,88430 €

P-89 K8AAMG01 m2 Envernissat de portes cegues de fusta, al vernís al aigua, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície mat

21,28 €

B8AZAR01 kg Vernís a l'aigua 3,35070 €

B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 1,45500 €

Altres conceptes 16,47430 €

P-90 K93AMG01 m2 Recrescuda i anivellament del suport de 50 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment
tipus CT-C16-F3 segons UNE-EN 13813, aplicada mitjançant bombeig per a rebre paviment

11,15 €
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continu de microciment

B0731430 kg Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe C16 de resistència a compressió i classe
F3 de resistència a flexió, segons UNE-EN 13813, subministrada a granel

8,80000 €

Altres conceptes 2,35000 €

P-91 K9M2MG01 m2 Paviment continu de microciment, antilliscant, de 3 mm de gruix, realitzat sobre superfície
absorbent, mitjançant l'aplicació successiva de: capa d'imprimació monocomponent, diluïda
en dues parts d'aigua; malla de fibra de vidre antiàlcalis de 80 g/m² de massa superficial;
doble capa base (d'1 kg/m² cada capa) de microciment monocomponent, color a definir;
doble capa decorativa (de 0,3 kg/m² cada capa) de microciment monocomponent, textura
llisa, color a definir; capa de segellat formada per dues mans d'imprimació segelladora
transpirable amb resines acríliques en dispersió aquosa i dues mans de segellador de
poliuretà alifàtic de dos components sense dissolvents, acabat brillant, la primera barrejada
amb microesferes de vidre incolores

85,26 €

B071MG02 m3 Malla de fibra de vidre antiàlcalis de 80 g/m² de massa superficial i de 1x50m, per armar
microciments.

1,58550 €

B071MG06 l Segellador de poliuretà alifàtic de dos components sense dissolvents, acabat brillant, per
aplicar amb brotxa o corró.

5,52000 €

B071MG07 kg Microesferas de vidrio incoloras, de 75 a 150 micras de diámetro, para conseguir acabados
antideslizantes en combinación con selladores.

0,30915 €

B071MG05 l Emprimació segelladora transpirable amb resines acríliques en dispersió aquosa, per aplicar
amb brotxa.

1,99500 €

B0111000 m3 Aigua 0,01145 €

B071MG03 kg Microciment monocomponent, compost de ciment, àrids seleccionats i additius, de gran
duresa, adherència i flexibilitat, com a capa base, previ pastat amb aigua, per aplicar amb
plana.

9,10000 €

B071MG01 l Imprimació monocomponent, diluïda en dues parts d'aigua, a base de resines sintètiques en
dispersió aquosa, per a regularitzar la porositat i millorar l'adherència dels suports absorbents
i no absorbents, per aplicar amb corró.

1,58250 €

B071MG04 kg Microciment monocomponent textura llisa, compost de ciment, àrids seleccionats i additius,
de gran duresa, adherència i flexibilitat, com a capa decorativa, previ pastat amb aigua, per
aplicar amb plana.

2,43600 €

Altres conceptes 62,72040 €

P-92 K9QAU010 m2 Tarima de posts de fusta de pi de flandes tractats amb autoclau amb sals de coure, de 30
mm de gruix i fins 120 mm d'amplària, col·locats separats 10 mm, sobre perfils de suport amb
visos d'acer inoxidable

68,98 €

B9QAU010 m3 Post de fusta de pi de flandes tractats amb autoclau amb sals de coure, de 30 mm de gruix i
fins 120 mm d'amplària

11,76210 €

B0A5C000 u Cargol autoroscant d'acer inoxidable 18,20000 €

Altres conceptes 39,01790 €

P-93 K9Z22300 m2 Polit del paviment de fusta 12,95 €

Altres conceptes 12,95000 €

P-94 K9Z3A2C1 m2 Envernissat sobre paviment de fusta amb dues capes de vernís de poliuretà, prèvia capa de
protector químic insecticida-fungicida per a fusta

17,14 €

B8AZC100 kg Vernís de poliuretà d'1 component 3,89189 €

B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 2,44440 €

Altres conceptes 10,80371 €

P-95 KA21MG01 u FI1 - Espai de pas: 810x2200mm
Porta batent, de 40mm de gruix, amb bastiment per a paredó, fulla batent, tapajunts de fusta
i galze. Inclou el bastiment de base, els tapajunts perimetrals i els ferratges. Amb llistonatge
de 30x30mm, de fusta de pi, intereix de 60mm, collat al panell exterior. Interior omplert
d'aïllant acústic/tèrmic, llana de roca de 20mm de gruix.
Bastiments: Composada per llistons de pi de 20x40mm per a l'estructura interna de la porta,

776,81 €
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amb el mateix acabat que les fusteries.
Cares: Panell de contrapanellat de pi de 10mm.
Mida panell: 81x220cm
Acabat int/ext: envernissat a l'aigua
Segons plànols de detall.

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà 31,20000 €

B0CUCS01 m2 Lames de fusta de pi de 30x30mm de gruix, per a ambient exterior segons UNE-EN 636,
reacció al foc B-s2, d0, treballat al taller

57,02400 €

B5Z31CS1 m3 Llistó i montant de fusta de pi 55,81100 €

BAZ2AR01 m Galze per a folrat de bastiments per a bastiment de base d'envà, de fusta per a envernissar 41,49600 €

B0A32000 kg Clau acer galvanitzat 1,26166 €

B7C9V2R0 m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 86 a 95 kg/m3, de 20 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.041 W/mK i resistència tèrmica >= 0,4878 m2.K/W

9,05256 €

BAQDAR01 m2 Fulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix, de cares llises de panell de fusta de
contrapanellat de pi de 10mm, estructura interior de fusta per a envernissar

76,98240 €

BAZ1AR01 m Tapajunts de fusta xapada de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària 29,95200 €

BAP3AR02 u Bastiment de base d'envà per a porta, de fusta de pi per a envernissar 89,88000 €

BAMWAR01 u Pany per a porta amb tres punts d'enclavament i parell de tiradors d'acer inoxidable 316
sorrejat, de 30 mm de diàmetre i 40 cm de llargària col·locat. Inclou tots els ferratges
necessaris.

181,63000 €

B0A31000 kg Clau acer 0,10200 €

Altres conceptes 202,41838 €

P-96 KA21MG02 u FI2 - Espai de pas: 700x2200mm
Porta batent, de 40mm de gruix, amb bastiment per a paredó, fulla batent, tapajunts de fusta
i galze. Inclou el bastiment de base, els tapajunts perimetrals i els ferratges. Interior omplert
d'aïllant acústic/tèrmic, llana de roca de 20mm de gruix.
Brancal: Brancal de 23cm d'ample, alçada y composició igual a la de la porta.
Bastiments: Composada per llistons de pi de 20x40mm per a l'estructura interna de la porta,
amb el mateix acabat que les fusteries.
Cares: Panell de contrapanellat de pi de 10mm.
Mida panells: 70x220cm porta / 23x220 cm brancal
Acabat int/ext: envernissat a l'aigua.
Segons plànols de detall.

522,70 €

BAP3AR02 u Bastiment de base d'envà per a porta, de fusta de pi per a envernissar 89,88000 €

BAZ2AR01 m Galze per a folrat de bastiments per a bastiment de base d'envà, de fusta per a envernissar 40,69800 €

BAMWAR01 u Pany per a porta amb tres punts d'enclavament i parell de tiradors d'acer inoxidable 316
sorrejat, de 30 mm de diàmetre i 40 cm de llargària col·locat. Inclou tots els ferratges
necessaris.

181,63000 €

BAZ1AR01 m Tapajunts de fusta xapada de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària 29,37600 €

BAQDAR01 m2 Fulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix, de cares llises de panell de fusta de
contrapanellat de pi de 10mm, estructura interior de fusta per a envernissar

66,52800 €

BAGDMG11 m2 Brancal de porta interior de 40 mm de gruix, de cares llises de panell de fusta de
contrapanellat de pi de 10mm, estructura interior de fusta per a envernissar

21,85920 €

B7C9V2R0 m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 86 a 95 kg/m3, de 20 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.041 W/mK i resistència tèrmica >= 0,4878 m2.K/W

10,41400 €

B0A31000 kg Clau acer 0,10200 €

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà 31,20000 €

Altres conceptes 51,01280 €

P-97 KA21MG03 u FI3 - Espai de pas: 935x2200mm
Porta corredissa, de 40mm de gruix, amb guia superior, fulla corredissa, tapajunts de fusta i
galze. Inclou els tapajunts perimetrals i els ferratges.
Bastiments: Composat per llistons de pi de 20x40mm per a l'estructura interna de la porta,

535,84 €
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amb el mateix acabat que les fusteries.
Cares: Panell de contrapanellat de pi de 10mm.
Mida panells: 99x220cm porta
Pas porta: 93,5 x 220cm
Acabat int/ext: envernissat a l'aigua.
Segons plànols de detall.

BAZGAR02 u Ferramenta per a portes corredisses composada per guia, 2 carros per a suspensió de la
porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i elements de fixació

114,58000 €

BAZ2AR01 m Galze per a folrat de bastiments per a bastiment de base d'envà, de fusta per a envernissar 43,09200 €

BAMWAR01 u Pany per a porta amb tres punts d'enclavament i parell de tiradors d'acer inoxidable 316
sorrejat, de 30 mm de diàmetre i 40 cm de llargària col·locat. Inclou tots els ferratges
necessaris.

181,63000 €

BAQDAR02 m2 Fulla per a porta interior de 35 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat
mitjana de 8mm de gruix, estructura interior de fusta per a envernissar

95,04000 €

B0A31000 kg Clau acer 0,10200 €

B7C9V2R0 m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 86 a 95 kg/m3, de 20 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.041 W/mK i resistència tèrmica >= 0,4878 m2.K/W

11,17600 €

Altres conceptes 90,22000 €

P-98 KA21MG04 u FI4 - Espai de pas: 700x1890mm
Porta batent, de 40mm de gruix, amb bastiment per a paredó, fulla batent, tapajunts de fusta
i galze. Inclou el bastiment de base, els tapajunts perimetrals i els ferratges. Interior omplert
d'aïllant acústic/tèrmic, llana de roca de 20mm de gruix.
Brancal: Brancal de 23cm d'ample, alçada y composició igual a la de la porta.
Bastiments: Composada per llistons de pi de 20x40mm per a l'estructura interna de la porta,
amb el mateix acabat que les fusteries.
Cares: Panell de contrapanellat de pi de 10mm.
Mida panells: 70x189cm porta / 23x220 cm brancal
Acabat int/ext: envernissat a l'aigua
Segons plànols de detall.

504,37 €

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà 31,20000 €

BAP3AR02 u Bastiment de base d'envà per a porta, de fusta de pi per a envernissar 89,88000 €

B0A31000 kg Clau acer 0,10200 €

BAZ2AR01 m Galze per a folrat de bastiments per a bastiment de base d'envà, de fusta per a envernissar 35,91000 €

BAZ1AR01 m Tapajunts de fusta xapada de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària 25,92000 €

BAQDAR01 m2 Fulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix, de cares llises de panell de fusta de
contrapanellat de pi de 10mm, estructura interior de fusta per a envernissar

57,45600 €

B7C9V2R0 m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 86 a 95 kg/m3, de 20 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.041 W/mK i resistència tèrmica >= 0,4878 m2.K/W

9,39800 €

BAGDMG11 m2 Brancal de porta interior de 40 mm de gruix, de cares llises de panell de fusta de
contrapanellat de pi de 10mm, estructura interior de fusta per a envernissar

21,85920 €

BAMWAR01 u Pany per a porta amb tres punts d'enclavament i parell de tiradors d'acer inoxidable 316
sorrejat, de 30 mm de diàmetre i 40 cm de llargària col·locat. Inclou tots els ferratges
necessaris.

181,63000 €

Altres conceptes 51,01480 €

P-99 KA21MG16 u FI6 - Espai de pas: 800x1940mm
Porta batent, de 40mm de gruix, amb bastiment per a paredó, fulla batent, tapajunts de fusta
i galze. Inclou el
bastiment de base, els tapajunts perimetrals i els ferratges. Interior omplert d'aïllant
acústic/tèrmic, llana de roca de 20mm de gruix.
Bastiments: Composada per llistons de pi de 20x40mm per a l'estructura interna de la porta,
amb el mateix acabat que les fusteries.
Cares: Panell de contrapanellat de pi de 10mm.
Mida panells: 80x194cm porta
Segons plànols de detall.

497,66 €
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BAP3AR02 u Bastiment de base d'envà per a porta, de fusta de pi per a envernissar 89,88000 €

B0A31000 kg Clau acer 0,10200 €

B7C9V2R0 m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 86 a 95 kg/m3, de 20 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.041 W/mK i resistència tèrmica >= 0,4878 m2.K/W

7,88416 €

BAQDAR01 m2 Fulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix, de cares llises de panell de fusta de
contrapanellat de pi de 10mm, estructura interior de fusta per a envernissar

67,04640 €

BAMWAR01 u Pany per a porta amb tres punts d'enclavament i parell de tiradors d'acer inoxidable 316
sorrejat, de 30 mm de diàmetre i 40 cm de llargària col·locat. Inclou tots els ferratges
necessaris.

181,63000 €

BAZ2AR01 m Galze per a folrat de bastiments per a bastiment de base d'envà, de fusta per a envernissar 37,34640 €

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà 31,20000 €

BAZ1AR01 m Tapajunts de fusta xapada de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària 31,56480 €

Altres conceptes 51,00624 €

P-100 KC141A03 m2 Vidre lluna incolora de gruix 10 mm trempada classe 1 (C) 1 segons UNE-EN 12600,
col·locat d'amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

67,23 €

BC141A00 m2 Vidre lluna incolora de gruix 10 mm trempada classe 1 (C) 1 segons UNE-EN 12600 52,36000 €

Altres conceptes 14,87000 €

P-101 KC1GMG03 m2 Increment de preu en el cas d'instal.lar vidre de cambra compost per: vidre exterior Guardian
Sun de 8 mm trempat (incolor però amb control solar i baixa emisivitat), cambra d'aire
deshidratat de 18 mm i vidre interior laminat de seguretat de 4+4 mm, incolor. (increment de
preu respecte la partida KCIGMG01 i K874MG01)

123,50 €

BC1GMG02 m2 Vidre de cambra compost per: vidre exterior de 8 mm trempat (incolor però amb control solar
i baixa emisivitat), cambra d'aire deshidratat de 18 mm i vidre interior laminat de seguretat de
4+4 mm, incolor

76,26000 €

Altres conceptes 47,24000 €

P-102 KH413110 m Carril electrificat d'enllumenat de 3 circuits, de secció rectangular i cos d'alumini extruit, de 16
A d'intensitat nominal per circuit, per a muntar superficialment, col·locat

42,61 €

BH413110 m Carril electrificat d'enllumenat de 3 circuits, de secció rectangular i cos d'alumini extruit, de 16
A d'intensitat nominal per circuit, per a muntar superficialment

28,45000 €

BH4W1000 u Part proporcional d'accessoris per a carrils electrificats d'enllumenat per a muntar
superficialment

5,34500 €

BH4Y1000 u Part proporcional d'elements de subjecció per a carrils electrificats d'enllumenat per a muntar
superficialment

0,97500 €

Altres conceptes 7,84000 €

P-103 KH4L21W7 u Projector d'alumini orientable, amb leds, de 15 W de potència de la llumenera, amb font
d'alimentació, muntat a carril

160,59 €

BH4L21W7 u Projector d'alumini orientable, amb leds, de 15 W de potència de la llumenera, amb font
d'alimentació, per a muntar a carril

147,53000 €

Altres conceptes 13,06000 €

P-104 KH4LMG01 u Instal·lació equip audiovisual: amplificador mesclador per a sobretaula de 120 W de potència
RMS, amb sortida per a altaveus per a línia de 100 V, amb dues entrades de micròfon (una
amb prioritat), i entrada AUX/CD, panell frontal amb controls de volum individuals per a cada
entrada i volum general i eqüalització; 6 columnes acústiques amb 4 altaveus en filera;
distribuidor de comunicació audio; i xarxa de cablejat. Tot col·locat.

1.660,57 €

BH54MG45 u Instal·lació equip audiovisual: amplificador mesclador per a sobretaula de 120 W de potència
RMS, amb sortida per a altaveus per a línia de 100 V, amb dues entrades de micròfon (una
amb prioritat), i entrada AUX/CD, panell frontal amb controls de volum individuals per a cada
entrada i volum general i eqüalització; 6 columnes acústiques amb 4 altaveus en filera;
distribuidor de comunicació audio; i xarxa de cablejat. Tot col·locat.

1.334,04000 €
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Altres conceptes 326,53000 €

P-105 KH4LMG45 u Instal·lació elèctrica necessària per a l'alimentació dels carrils d'enllumenat de la sala
polivalent

954,81 €

BH45MG34 u Instal·lació elèctrica necessària per a l'alimentació dels carrils d'enllumenat de la sala
polivalent

954,81000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-106 KHPLA1W7 u Projector d'alumini superficial, amb leds, de 16 W de potència de la llumenera, amb font
d'alimentació, muntat superficialment

139,29 €

BHPLA1W7 u Projector d'alumini superficial, amb leds, de 16 W de potència de la llumenera, amb font
d'alimentació, per a col·locar superficialment

119,70000 €

Altres conceptes 19,59000 €

P-107 KJ13B712 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu
alt, col·locat amb suports murals

178,69 €

BJ13B712 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu
alt

160,93000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,50975 €

Altres conceptes 17,25025 €

P-108 KJ14BB1P u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i
mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre
el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

315,29 €

BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 2,03595 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,24468 €

BJ14BB1P u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb
seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i
preu alt

258,28000 €

Altres conceptes 54,72937 €

P-109 KJ23512A u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades d'1/2´´

190,56 €

BJ23512A u Aixeta monocomandament per a lavabo, mural, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades
d'1/2´´

164,94000 €

Altres conceptes 25,62000 €

P-110 PPAFMG01 pa Partida alçada per la connexió de la xarxa de sanejament de l'edifici a la xarxa general de
clavegueram

600,00 €

Sense descomposició 600,00000 €

P-111 PPAFMG02 pa Partida alçada per tots els treballs necessaris per deixar en correcte funcionament la porta de
servei

600,00 €

Sense descomposició 600,00000 €

P-112 PPAFMG03 pa Partida alçada pel trasllat o millora del quadre elèctric exterior 500,00 €

Sense descomposició 500,00000 €

P-113 XPAUUJLC pa Contracte de manteniment de 12 mesos que consta de les activitats que es contemplen a
l'annex de manteniment del projecte, per als primers 12 mesos de la instal·lació de
climatització i ventilació.

888,45 €

Sense descomposició 888,45000 €

P-114 XPAUUJLE pa legalització de la instal·lació de climatització i baixa tensió.
Inclou la redacció de projecte de climatització i baixa tensió de tota la instal·lació i tramitació
a Industria.
Inclou el pagament de les taxes a Industria.

2.597,82 €
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Sense descomposició 2.597,82000 €
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Obra 01 Pressupost B1814

Capítol 01 ENDERROCS

1 K21QU510 m3 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 (P - 75)

37,25 26,418 984,07

2 K219D2A0 m2 Desmuntatge de paviment d'empostissat de posts de fusta i enllatat,
amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la seva
reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 69)

17,04 142,850 2.434,16

3 K219MG01 m2 Arrencada de paviment de fusta, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 70)

7,10 12,300 87,33

4 K21C4052 m2 Desmuntatge de vidre trempat, de 10 mm de gruix, amb mitjans
manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o
contenidor (P - 72)

34,01 109,100 3.710,49

5 K2194621 m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 67)

14,20 13,500 191,70

6 K21A2011 u Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 71)

28,40 3,000 85,20

7 K21H1211 u Arrencada de llumenera interior de superfície, a una alçària > 3 m,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P -
73)

3,92 12,000 47,04

8 K21P7700 u Desmuntatge de central de megafonia, amb mitjans manuals, i aplec
de material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 74)

11,36 1,000 11,36

9 K2195D24 m2 Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5
cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 68)

17,04 18,790 320,18

10 K222MG01 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans
manuals/minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les
terres deixades a la vora. Inclou tall de terra radiant existent (P - 76)

48,92 7,218 353,10

11 K1A25200 u Jornada de supervisió d'arqueòleg director de buidats o extraccions de
terres i runes, amb la presa de dades per a la realització de l'informe
final (P - 66)

305,72 1,000 305,72

12 K2R54235 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 2 i fins a 5 km (P - 78)

5,44 110,205 599,52

13 K2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 79)

27,40 110,205 3.019,62

14 K2R35035 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (P - 77)

4,57 9,744 44,53

15 K2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 80)

7,80 9,744 76,00

TOTAL Capítol 01.01 12.270,02

Obra 01 Pressupost B1814

Capítol 02 CAIXA SERVEIS

Titol 3 01 TANCAMENTS
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1 E652MG01 m2 Trasdossat format per estructura de fusta amb cara interior acabat en
tauler contraxat fenòlic de pi de 19mm, muntants cada 500mm de
60x60mm de secció i travessers cada 600mm de 60x60mm de secció,
barrera de vapor transpirable de polièster de 250g/m2 i aillament de
placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3,
de 60 mm de gruix (P - 7)

153,02 20,186 3.088,86

2 E652MG02 m2 Tancament format per estructura de fusta amb cara interior acabat en
tauler contraxat fenòlic de pi de 19mm i cara exterior acabat en tauler
contraxat fenòlic de pi de 10mm, muntants cada 500mm de 60x60mm
de secció i travessers cada 600mm de 60x60mm de secció, barrera de
vapor transpirable de polièster de 250g/m2 i aillament de placa rígida
de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 60 mm
de gruix (P - 8)

173,52 6,075 1.054,13

3 E652MG21 m2 Tancament format per estructura de fusta amb acabat a les dues cares
amb tauler contraxat fenòlic de pi de 19mm, muntants cada 500mm de
60x60mm de secció i travessers cada 600mm de 60x60mm de secció,
barrera de vapor transpirable de polièster de 250g/m2 i aillament de
placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3,
de 60 mm de gruix (P - 11)

178,55 2,025 361,56

4 E652MG03 m2 Envà format per estructura de fusta amb tauler contraxat fenòlic de pi
de 20mm a les dues cares, muntants cada 500mm de 60x60mm de
secció i travessers cada 600mm de 60x60mm de secció, barrera de
vapor transpirable de polièster de 250g/m2 (P - 9)

146,15 7,700 1.125,36

5 E43SMG11 m2 Sostre format per estructura de fusta amb muntants cada 500mm de
60x180mm de secció i travessers cada 1000mm de 60x180mm de
secció, amb acabat per la part superior i inferior amb tauler contraxat
fenòlic de pi de 20mm i aillament de planxa de poliestirè expandit
(EPS) de 60mm de gruix. (P - 4)

201,39 11,300 2.275,71

6 E43SMG12 u Registre en sostre col·locat sobre bastiment de base, per a un buit
d'obra aproximat de 50x60cm, format per estructura de fusta, amb
acabat per la part superior i inferior amb tauler contraxat fenòlic de pi
de 20mm i aillament de planxa de poliestirè expandit (EPS) de 60mm
de gruix. (P - 5)

124,18 1,000 124,18

7 E652MG04 m2 Revestiment de façana format per, rastrellat de fusta de pi amb
travessers cada 600mm de 40x40mm de secció, i revestiment exterior
de llistons de fusta amb acabat al vernís a l'aigua (P - 10)

150,59 12,258 1.845,93

8 K8A8MG01 m2 Envernissat de parament de fusta, al vernís al aigua, amb una capa de
protector químic insecticida-fungicida i 2 capes d'acabat , amb la
superfície mat (P - 88)

14,69 94,926 1.394,46

9 KA21MG01 u FI1 - Espai de pas: 810x2200mm
Porta batent, de 40mm de gruix, amb bastiment per a paredó, fulla
batent, tapajunts de fusta i galze. Inclou el bastiment de base, els
tapajunts perimetrals i els ferratges. Amb llistonatge de 30x30mm, de
fusta de pi, intereix de 60mm, collat al panell exterior. Interior omplert
d'aïllant acústic/tèrmic, llana de roca de 20mm de gruix.
Bastiments: Composada per llistons de pi de 20x40mm per a
l'estructura interna de la porta, amb el mateix acabat que les fusteries.
Cares: Panell de contrapanellat de pi de 10mm.
Mida panell: 81x220cm
Acabat int/ext: envernissat a l'aigua
Segons plànols de detall. (P - 95)

776,81 1,000 776,81

10 KA21MG02 u FI2 - Espai de pas: 700x2200mm
Porta batent, de 40mm de gruix, amb bastiment per a paredó, fulla
batent, tapajunts de fusta i galze. Inclou el bastiment de base, els
tapajunts perimetrals i els ferratges. Interior omplert d'aïllant
acústic/tèrmic, llana de roca de 20mm de gruix.
Brancal: Brancal de 23cm d'ample, alçada y composició igual a la de
la porta.
Bastiments: Composada per llistons de pi de 20x40mm per a
l'estructura interna de la porta, amb el mateix acabat que les fusteries.
Cares: Panell de contrapanellat de pi de 10mm.
Mida panells: 70x220cm porta / 23x220 cm brancal

522,70 1,000 522,70
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Acabat int/ext: envernissat a l'aigua.
Segons plànols de detall. (P - 96)

11 KA21MG03 u FI3 - Espai de pas: 935x2200mm
Porta corredissa, de 40mm de gruix, amb guia superior, fulla
corredissa, tapajunts de fusta i galze. Inclou els tapajunts perimetrals i
els ferratges.
Bastiments: Composat per llistons de pi de 20x40mm per a
l'estructura interna de la porta, amb el mateix acabat que les fusteries.
Cares: Panell de contrapanellat de pi de 10mm.
Mida panells: 99x220cm porta
Pas porta: 93,5 x 220cm
Acabat int/ext: envernissat a l'aigua.
Segons plànols de detall. (P - 97)

535,84 1,000 535,84

12 KA21MG04 u FI4 - Espai de pas: 700x1890mm
Porta batent, de 40mm de gruix, amb bastiment per a paredó, fulla
batent, tapajunts de fusta i galze. Inclou el bastiment de base, els
tapajunts perimetrals i els ferratges. Interior omplert d'aïllant
acústic/tèrmic, llana de roca de 20mm de gruix.
Brancal: Brancal de 23cm d'ample, alçada y composició igual a la de
la porta.
Bastiments: Composada per llistons de pi de 20x40mm per a
l'estructura interna de la porta, amb el mateix acabat que les fusteries.
Cares: Panell de contrapanellat de pi de 10mm.
Mida panells: 70x189cm porta / 23x220 cm brancal
Acabat int/ext: envernissat a l'aigua
Segons plànols de detall. (P - 98)

504,37 1,000 504,37

13 K8AAMG01 m2 Envernissat de portes cegues de fusta, al vernís al aigua, amb una
capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la
superfície mat (P - 89)

21,28 15,428 328,31

TOTAL Titol 3 01.02.01 13.938,22

Obra 01 Pressupost B1814

Capítol 02 CAIXA SERVEIS

Titol 3 02 PAVIMENTS I REVESTIMENTS

1 K93AMG01 m2 Recrescuda i anivellament del suport de 50 mm de gruix, amb pasta
autoanivellant de ciment tipus CT-C16-F3 segons UNE-EN 13813,
aplicada mitjançant bombeig per a rebre paviment continu de
microciment (P - 90)

11,15 12,300 137,15

2 K9M2MG01 m2 Paviment continu de microciment, antilliscant, de 3 mm de gruix,
realitzat sobre superfície absorbent, mitjançant l'aplicació successiva
de: capa d'imprimació monocomponent, diluïda en dues parts d'aigua;
malla de fibra de vidre antiàlcalis de 80 g/m² de massa superficial;
doble capa base (d'1 kg/m² cada capa) de microciment
monocomponent, color a definir; doble capa decorativa (de 0,3 kg/m²
cada capa) de microciment monocomponent, textura llisa, color a
definir; capa de segellat formada per dues mans d'imprimació
segelladora transpirable amb resines acríliques en dispersió aquosa i
dues mans de segellador de poliuretà alifàtic de dos components
sense dissolvents, acabat brillant, la primera barrejada amb
microesferes de vidre incolores (P - 91)

85,26 12,300 1.048,70

3 E8241235 u Enrajolat del frontal de la pica del bany de dimensions màximes
120x60cm amb rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de
València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 12)

208,04 2,000 416,08

TOTAL Titol 3 01.02.02 1.601,93

Obra 01 Pressupost B1814
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Capítol 02 CAIXA SERVEIS

Titol 3 03 INSTAL.LACIONS

1 1G2MG01 u Instal.lació elèctrica interior de caixa de serveis, amb subquadre de
comandament i mecanismes segons el R.E.B.T, plànols, esquemes,
memòria i plec de Projecte. Format per - 2 línies de distribució interior,
de recorregut encastat dins de tub flexible corrugat - 1 caixa de
connexió encastada amb la següent distribució: 3 aplics amb 3
interruptors, 4 punts d'endolls de 16 A, 1 presa de corrent de 16 A per
a extractor, mecanismes segons plànols de projecte, lluminàries tipus
led. S'inclou la conexió al quadre principal, part proporcional de circuits
posta terra, i tot allò necessari per al correcte funcionament de la
instal·lació i la seva legalització. (P - 2)

2.023,93 1,000 2.023,93

2 1J41MG01 u Instal.lació de lampisteria interior complerta d'aigua freda a l'interior de
caixa de serveis segons plànols, esquemes i memòria de Projecte.
Format per:- Escomesa des de muntant general.- Clau de pas general.
- Claus divisionàries de pas (aigua freda) en bany.- Xarxa d'aigua per
a alimentació dels següents aparells: 1 bany (amb 2 inodors i 2
lavabos). La xarxa de fontaneria interior estarà encastada amb tubs de
coure, incloses les claus de pas de cadascún dels aparells i dels
sanitaris. Els muntants verticals i horitzontals es fixaran amb brides a
les bases de suport. El dimensionat dels tubs segons l' indicat en els
plànols i esquemes de projecte. Els tubs seran perfectament llisos, de
secció circular, i perfectament calibrats. Les corbes es realitzaran amb
colzes i peces especials.Tota la instal·lació ha de complir la normativa
vigent. Inclou la tramitació amb la companyia de la instal·lació segons
les seves exigències. La instal·lació quedarà finalitzada segons
normativa de la companyia subministradora. (P - 3)

793,54 1,000 793,54

3 ED11I015 u Xarxa horitzontal de petita evacuacio, per a bany composat per labavo
i wc, incloent tubs de PVC sèrie b, M-1 amb segell AENOR, peces
especials, com colzes, peces en t, unions roscades, sifons, i tots els
elements necessaris per la correcta instal·lació fins a baixant general.
(P - 21)

96,92 2,000 193,84

4 EEPB1340 u Aspirador mecànic d'acer galvanitzat amb acabat pintat, per a 230 V
de tensió, de 450 mm d'alçària i 250 l/s de cabal nominal màxim,
col.locat a coberta sobre conducte d'extracció de 200 mm de diàmetre
(P - 37)

684,64 2,000 1.369,28

5 ED7FQ414 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 200 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub (P - 24)

85,26 15,200 1.295,95

6 ED7FR114 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub (P - 25)

58,59 4,100 240,22

7 PPAFMG01 pa Partida alçada per la connexió de la xarxa de sanejament de l'edifici a
la xarxa general de clavegueram (P - 110)

600,00 4,100 2.460,00

8 ED354566 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors,
amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
(P - 23)

233,43 1,000 233,43

9 EEM3261F u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 450 m3/h de
cabal màxim d'aire, de pressió baixa i muntat a la finestra (P - 36)

161,47 1,000 161,47

10 EEK11A3D u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, de 300x100 mm, d'aletes separades 20
mm, de secció en V i fixada al bastiment (P - 31)

41,44 2,000 82,88

11 EE42Q124 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.6 mm, autoconnectable, muntat
superficialment (P - 26)

26,84 6,500 174,46

EUR



PROJECTE BÀSIC-EXECUTIU DE REMODELACIÓ DE L´ESGLÉSIA DE SANTA EULÀLIA
CARLES ENRICH GIMÉNEZ
SETEMBRE 2018

PRESSUPOST Data: 15/10/18 Pàg.: 5

12 PPAFMG03 pa Partida alçada pel trasllat o millora del quadre elèctric exterior (P - 112) 500,00 1,000 500,00

TOTAL Titol 3 01.02.03 9.529,00

Obra 01 Pressupost B1814

Capítol 02 CAIXA SERVEIS

Titol 3 04 MOBILIARI

1 KJ13B712 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm,
de color blanc i preu alt, col·locat amb suports murals (P - 107)

178,69 2,000 357,38

2 KJ23512A u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues
entrades d'1/2´´ (P - 109)

190,56 3,000 571,68

3 KJ14BB1P u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i
tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats,
de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la
xarxa d'evacuació (P - 108)

315,29 2,000 630,58

4 EC1K1302 m2 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament
sobre el parament (P - 19)

79,68 2,475 197,21

5 EQ544B3S u Taulell de fusta de 40 mm de gruix, 100 a 149 cm de llargària i 50 cm
d'amplària com a màxim, acabat lacat, per a col·locació de lavabo
recolzat, amb cantells de fusta i reforços interiors, preu mitjà, col·locat
suspès (P - 64)

408,88 2,000 817,76

6 K8A8MG01 m2 Envernissat de parament de fusta, al vernís al aigua, amb una capa de
protector químic insecticida-fungicida i 2 capes d'acabat , amb la
superfície mat (P - 88)

14,69 1,800 26,44

TOTAL Titol 3 01.02.04 2.601,05

Obra 01 Pressupost B1814

Capítol 03 LOCAL INSTAL.LACIONS

1 EEKNMG12 u FE2 - Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini i reixeta de
malla metàl·lica, de 660x1660 mm, aletes en Z i fixada al bastiment (P
- 35)

639,27 2,000 1.278,54

2 EA11MG17 u FI7 - Finestra de fusta de pi laminat 80x68mm amb vidre d'una fulla
batent de 52x172cm.
Bastiments de pi: Verticals de 68x80mm inferior i superior de
35x80mm
Forat d'obra: 720x1860mm
Acabat int/ext: Envernissat a l'aigua
Maneta: Pany amb maneta
Ferratges: Perns regulables de doble ancoratge i falleba amb tres
punts de tancament regulables
U vidre: igual o inferior a 1 W/m2K
U fusta: igual o inferior a 1,6 W/m2K
Segons plànols de detall. (P - 15)

557,93 1,000 557,93

3 EC1GCS01 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1
butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra
d'aire de 16 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent
de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, transmitància
U=1 W/m2K i factor solar de 0,7, col·locat amb llistó de vidre sobre
fusta, acer o alumini  (P - 18)

175,73 0,570 100,17

4 E8AACS01 m2 Envernissat de finestres i balconeres de fusta, al vernís a l'aigua, amb
una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat,
amb la superfície mat  (P - 13)

21,28 1,350 28,73
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TOTAL Capítol 01.03 1.965,37

Obra 01 Pressupost B1814

Capítol 04 MILLORA CLIMÀTICA

Titol 3 01 NOUS TANCAMENTS

1 K874MG11 m Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un
grau de preparació Sa 3 (fins deixar l'acer a la vista) segons la norma
UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans raig de sorra seca i càrrega manual
de runa sobre contenidor (P - 83)

12,76 108,240 1.381,14

2 K89AMG01 m Pintat de finestres i balconeres d'acer, amb olis tipus OWATROL o
equivalent, amb acabat oxidat, amb dues capes d'acabat (P - 86)

32,78 108,240 3.548,11

3 KC141A03 m2 Vidre lluna incolora de gruix 10 mm trempada classe 1 (C) 1 segons
UNE-EN 12600, col·locat d'amb llistó de vidre sobre fusta, acer o
alumini (P - 100)

67,23 89,000 5.983,47

TOTAL Titol 3 01.04.01 10.912,72

Obra 01 Pressupost B1814

Capítol 04 MILLORA CLIMÀTICA

Titol 3 03 SISTEMA CLIMATITZACIÓ

NIVELL 4 01 CLIMATITZACIÓ

NIVELL 4 (1) 01 CLIMATITZACIÓ

1 EED5LG58 u Bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant, amb
doble ventilador axial de descàrrega frontal, per a sistemes de 2 tubs,
amb 30,60 kW de potència tèrmica en calor, de 7,56 kW de potència
elèctrica total absorbida en calor, amb COP 4,05, de pressió sonora 58
dB, amb alimentació elèctrica de 400 V, amb funcionament del
compressor DC Inverter, i fluid frigorífic R410 A, amb desguassos,
antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un
correcte funcionament i instal·lació, col·locada.

Marca LG model ARUN100LSS0 o similar. (P - 29)

10.509,57 1,000 10.509,57

2 EEDELGK2 u Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de
refrigerant, de 31,5 kW de potència tèrmica aproximada en calor, de
800 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació
monofàsica de 230 V, de pressió sonora màxima de 47 dBA, de
pressió disponible 245 Pa, R410 A, col·locada.

Marca LG model ARNU96GB8A4 o similar (P - 30)

2.386,65 1,000 2.386,65

3 EF5A42B2 m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota
canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal (P -
43)

8,69 14,203 123,42

4 EF5A83B2 m Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota
canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal (P -
44)

27,95 14,203 396,97

5 EEZG4001 kg Subministrament i càrrega de la instal·lació amb gas refrigerant
R-410A, subministrat en ampolla amb 50 kg de refrigerant.
Inclou: Càrrega del gas refrigerant.
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric de la càrrega, estimat a
partir de la densitat aparent, de la pressió i del volum a ocupar, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà el pes de la càrrega

25,66 3,730 95,71
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realment introduïda en la instal·lació, segons especificacions de
Projecte.
(P - 42)

6 EFQ33A5K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 15 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 45)

8,36 15,000 125,40

7 EFQ33A7K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 46)

8,42 15,000 126,30

8 EFR11111 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 70 mm
de diàmetre, de 0.6 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment (P - 47)

12,68 5,000 63,40

9 EG2DBGF7 m Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en
calent, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports
horitzontals amb elements de suport (P - 55)

64,93 25,000 1.623,25

10 EG312326 m 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·locat en canal o
safata (P - 56)

1,86 18,000 33,48

TOTAL NIVELL 4 (1) 01.04.03.01.01 15.484,15

Obra 01 Pressupost B1814

Capítol 04 MILLORA CLIMÀTICA

Titol 3 03 SISTEMA CLIMATITZACIÓ

NIVELL 4 01 CLIMATITZACIÓ

NIVELL 4 (1) 02 DIFUSIÓ

1 EE51EQ11 m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW),
segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >=
0,75758 m2.K/W, amb recobriment exterior de paper kraft alumini
reforçat i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat encastat
en el cel ras (P - 27)

32,70 83,170 2.719,66

2 EE52Q13A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de
gruix 0.8 mm, amb unió baioneta, muntat adossat amb suports (P - 28)

43,66 12,500 545,75

3 EEK1TR3B U Reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0,
amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 525x125 mm,
amb plenum d'alumini per a posar a terra, de xapa d'acer pintada en
color negre RAL 9005, formada per lamel·les verticals regulables
individualment i mecanisme de regulació del cabal amb lames
acoblades en oposició, accionables des de la part frontal, fixació
mitjançant cargols vistos a terra (amb marc de muntatge de xapa
d'acer galvanitzat), muntada en conducte rectangular no metàl·lic.
Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment
muntada.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

marca TROX model AF-AG/525X125 o similar (P - 32)

144,55 20,000 2.891,00

4 EEK1TR3C U Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0,
amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 525x125 mm,
connectades entre elles, fixació mitjançant cargols vistos (amb marc
de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en conducte
rectangular no metàl·lic. Inclús accessoris de muntatge i elements de
fixació. Totalment muntada.

66,93 9,000 602,37

EUR
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Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Marca TROX AEH11 o similar (P - 33)

5 EEK1TR52 m Reixeta embellidora, d'alumini extrudit, de 125 mm d'ample, d'alumini
extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb lamel·les horitzontals
regulables individualment.
Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment
muntada.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

marca TROX model AF-AG/525X125 o similar.

marca TROX model AF-AG/125 o similar (P - 34)

65,87 20,000 1.317,40

TOTAL NIVELL 4 (1) 01.04.03.01.02 8.076,18

Obra 01 Pressupost B1814

Capítol 04 MILLORA CLIMÀTICA

Titol 3 03 SISTEMA CLIMATITZACIÓ

NIVELL 4 01 CLIMATITZACIÓ

NIVELL 4 (1) 03 CONTROL

1 EEV2SJ14 u Sonda de CO2 per muntatge a l 'ambient. Sortida 0...10 Vcc (min.
càrrega 10 kOhms). Rang 0 ... 2000 ppm. Principi de mesura per doble
longitud d'ona, no éssent necessari recalibració, lectura estable a llarg
termini. Adequada per instal·lacions en funcionament 24 H. Muntatge
en superfície. Dimensions 84,5x84,5x25 mm. IP65. Tª màx. 50º C.
Alim. 24V (P - 38)

250,51 2,000 501,02

2 EEV41210 m Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i
apantallat, instal·lat (P - 40)

6,01 25,000 150,25

3 EEV5SJ23 u Partida per al connexionat de tots els elements de control inclosos en
projecte, segons indicacions de la DF. Totalment instal·lats i en
funcionament. (P - 41)

643,08 1,000 643,08

4 EEV3SJ12 U Subministrament i instal·lació de control de sistema, connexió
RS-232E, connexió RS-485, connexió BACnet, funció de doble
temperatura de consigna, visualització d'icones sobre plànols en la
pantalla, funció engegada/parada, configuració de la temperatura de
consigna, del mode de funcionament, de la velocitat del ventilador i de
la direcció del cabal d'aire, limitació de funcions de comandaments
individuals, connexió SD per a emmagatzematge de dades de
funcionament del sistema, connectable al bus MNet, funció avançada
de control de consums FGENERGY (opcional), connexió directa de 4
entrades de polsos, amb autoalarmes, programació anual, estacional,
setmanal i horària.
Marca LG o similar.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Col·locació i fixació dels
accessoris. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el
cablejat elèctric d'alimentació. (P - 39)

4.948,03 1,000 4.948,03

5 IBL695 m Cable bus de comunicacions, apantallat, de 2 fils, de 1,5 mm² de
secció per fil.

13,46 29,150 392,36

EUR
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Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització.
(P - 65)

TOTAL NIVELL 4 (1) 01.04.03.01.03 6.634,74

Obra 01 Pressupost B1814

Capítol 04 MILLORA CLIMÀTICA

Titol 3 03 SISTEMA CLIMATITZACIÓ

NIVELL 4 02 SANEJAMENT

1 ED111B21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 20)

20,48 2,000 40,96

2 ED15B571 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides (P - 22)

19,99 6,000 119,94

TOTAL NIVELL 4 01.04.03.02 160,90

Obra 01 Pressupost B1814

Capítol 04 MILLORA CLIMÀTICA

Titol 3 03 SISTEMA CLIMATITZACIÓ

NIVELL 4 03 ELECTRICITAT

1 EG1ASJ01 u Instal·lació de subquadre de climatizació, segons esquema unifilar.
En el seu interior s'instal.laran totes les proteccions diferencials i
magnetotèrmiques necessaries per a la nova intal.lació, segons
normativa vigent.
Inclou armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre
de distribució, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc
frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i
col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau.
Inclou equip de comptatge d'energia elèctrica a quadre elèctric.
S'inclou ma d'obra, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats i
material auxiliar de muntatge. (P - 49)

2.625,21 1,000 2.625,21

2 EG1ASJ02 u Modificació del QGD de l'esglèsia a l'exterior de l'edifici, per la
connexió de nou subquadre de climatització, amb proteccions,
comptador a quadre, segons esquema unifilar.
En el seu interior s'instal.laran totes les proteccions diferencials i
magnetotèrmiques necessaries per a la nova intal.lació, segons
normativa vigent.
S'inclou ma d'obra, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats i
material auxiliar de muntatge. (P - 50)

1.359,74 1,000 1.359,74

3 EG2C3G51 m Safata aïllant sense halògens llisa, de 60x200 mm, amb 2
compartiments i amb coberta, muntada directament sobre paraments
verticals (P - 54)

85,46 25,980 2.220,25

4 EG151532 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció IP-65, muntada superficialment (P - 48)

20,86 4,000 83,44

5 EG22H811 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat (P - 51)

2,32 7,520 17,45

EUR
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6 EG22TB1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 52)

2,50 2,820 7,05

7 EG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 53)

2,89 0,790 2,28

8 EG312654 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
57)

7,28 15,502 112,85

9 EG31G302 m Conductor de coure de designació RZ1-K (AS), amb baixa emissivitat
fums, tripolar de secció 3x2,5 mm2, muntat superficialment (P - 58)

1,85 22,830 42,24

10 EG325136 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2.5 mm2, amb
aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en canal (P -
59)

1,18 77,390 91,32

11 EG62D19K u Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de
superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntat
superficialment (P - 60)

17,26 1,000 17,26

12 EG63D15S u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral,
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció
IP-55, preu alt, muntada superficialment (P - 61)

16,19 4,000 64,76

13 EH61R279 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe
II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial (P - 63)

113,05 2,000 226,10

14 EH327M3H u Llumenera decorativa tipus aplic, amb xassís de planxa d'acer
esmaltat i difusor de plàstic, amb 1 làmpada incandescent de 60 W,
muntat superficialment en parament vertical (P - 62)

57,48 1,000 57,48

TOTAL NIVELL 4 01.04.03.03 6.927,43

Obra 01 Pressupost B1814

Capítol 04 MILLORA CLIMÀTICA

Titol 3 03 SISTEMA CLIMATITZACIÓ

NIVELL 4 04 VARIS

1 XPAUUJLE pa legalització de la instal·lació de climatització i baixa tensió.
Inclou la redacció de projecte de climatització i baixa tensió de tota la
instal·lació i tramitació a Industria.
Inclou el pagament de les taxes a Industria. (P - 114)

2.597,82 1,000 2.597,82

2 XPAUUJLC pa Contracte de manteniment de 12 mesos que consta de les activitats
que es contemplen a l'annex de manteniment del projecte, per als
primers 12 mesos de la instal·lació de climatització i ventilació. (P -
113)

888,45 1,000 888,45

TOTAL NIVELL 4 01.04.03.04 3.486,27

Obra 01 Pressupost B1814

Capítol 05 ADEQUACIÓ ESPAI POLIVALENT

Titol 3 01 EQUIP IMATGE I SO

1 KHPLA1W7 u Projector d'alumini superficial, amb leds, de 16 W de potència de la
llumenera, amb font d'alimentació, muntat superficialment (P - 106)

139,29 2,000 278,58
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2 KH4L21W7 u Projector d'alumini orientable, amb leds, de 15 W de potència de la
llumenera, amb font d'alimentació, muntat a carril (P - 103)

160,59 16,000 2.569,44

3 KH413110 m Carril electrificat d'enllumenat de 3 circuits, de secció rectangular i cos
d'alumini extruit, de 16 A d'intensitat nominal per circuit, per a muntar
superficialment, col·locat (P - 102)

42,61 15,000 639,15

4 KH4LMG01 u Instal·lació equip audiovisual: amplificador mesclador per a sobretaula
de 120 W de potència RMS, amb sortida per a altaveus per a línia de
100 V, amb dues entrades de micròfon (una amb prioritat), i entrada
AUX/CD, panell frontal amb controls de volum individuals per a cada
entrada i volum general i eqüalització; 6 columnes acústiques amb 4
altaveus en filera; distribuidor de comunicació audio; i xarxa de
cablejat. Tot col·locat. (P - 104)

1.660,57 1,000 1.660,57

5 KH4LMG45 u Instal·lació elèctrica necessària per a l'alimentació dels carrils
d'enllumenat de la sala polivalent (P - 105)

954,81 1,000 954,81

TOTAL Titol 3 01.05.01 6.102,55

Obra 01 Pressupost B1814

Capítol 05 ADEQUACIÓ ESPAI POLIVALENT

Titol 3 02 TANCAMENTS

1 EAVTMG01 u Cortina de teixit, color a definir, de 2,15m d'amplària i 6,00m d'alçària,
amb sistema d'accionament a cordó i guia d'alumini, col·locada amb
fixacions mecàniques (P - 16)

567,85 7,000 3.974,95

2 EAVTMG02 u Cortina de teixit, color a definir, de 1,50m d'amplària i 2,90m d'alçària,
amb sistema d'accionament a cordó i guia d'alumini, col·locada amb
fixacions mecàniques (P - 17)

339,28 2,000 678,56

3 KC141A03 m2 Vidre lluna incolora de gruix 10 mm trempada classe 1 (C) 1 segons
UNE-EN 12600, col·locat d'amb llistó de vidre sobre fusta, acer o
alumini (P - 100)

67,23 20,100 1.351,32

4 K874MG11 m Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un
grau de preparació Sa 3 (fins deixar l'acer a la vista) segons la norma
UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans raig de sorra seca i càrrega manual
de runa sobre contenidor (P - 83)

12,76 48,200 615,03

5 K89AMG01 m Pintat de finestres i balconeres d'acer, amb olis tipus OWATROL o
equivalent, amb acabat oxidat, amb dues capes d'acabat (P - 86)

32,78 48,200 1.580,00

6 E447MG01 m Substitució de perfil laminat en calent sèrie Z del marc superior de la
porta principal, amb una capa d'imprimació antioxidant i segellat de
junes (P - 6)

59,99 3,500 209,97

7 K874MG12 m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un
grau de preparació Sa 3 (fins deixar l'acer a la vista) segons la norma
UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans raig de sorra seca i càrrega manual
de runa sobre contenidor (P - 84)

12,76 8,300 105,91

8 K89AMG02 m2 Pintat de xapes d'acer, amb olis tipus OWATROL o equivalent, amb
acabat oxidat, amb dues capes d'acabat (P - 87)

32,78 8,300 272,07

9 KA21MG16 u FI6 - Espai de pas: 800x1940mm
Porta batent, de 40mm de gruix, amb bastiment per a paredó, fulla
batent, tapajunts de fusta i galze. Inclou el
bastiment de base, els tapajunts perimetrals i els ferratges. Interior
omplert d'aïllant acústic/tèrmic, llana de roca de 20mm de gruix.
Bastiments: Composada per llistons de pi de 20x40mm per a
l'estructura interna de la porta, amb el mateix acabat que les fusteries.
Cares: Panell de contrapanellat de pi de 10mm.
Mida panells: 80x194cm porta
Segons plànols de detall. (P - 99)

497,66 1,000 497,66

10 K8AAMG01 m2 Envernissat de portes cegues de fusta, al vernís al aigua, amb una
capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la
superfície mat (P - 89)

21,28 3,104 66,05

11 EA11MG15 u FI5 - Finestra de fusta de pi laminat 80x68mm amb vidre d'una fulla
batent de 47x210cm.

584,30 1,000 584,30

EUR
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Bastiments de pi: Verticals de 68x80mm inferior i superior de
35x80mm
Forat d'obra: 630x2250mm
Acabat int/ext: Envernissat a l'aigua
Maneta: Pany amb maneta
Ferratges: Perns regulables de doble ancoratge i falleba amb tres
punts de tancament regulables
U vidre: igual o inferior a 1 W/m2K
U fusta: igual o inferior a 1,6 W/m2K
Segons plànols de detall. (P - 14)

12 EC1GCS01 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1
butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra
d'aire de 16 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent
de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, transmitància
U=1 W/m2K i factor solar de 0,7, col·locat amb llistó de vidre sobre
fusta, acer o alumini  (P - 18)

175,73 0,800 140,58

13 E8AACS01 m2 Envernissat de finestres i balconeres de fusta, al vernís a l'aigua, amb
una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat,
amb la superfície mat  (P - 13)

21,28 1,420 30,22

14 PPAFMG02 pa Partida alçada per tots els treballs necessaris per deixar en correcte
funcionament la porta de servei  (P - 111)

600,00 1,000 600,00

TOTAL Titol 3 01.05.02 10.706,62

Obra 01 Pressupost B1814

Capítol 05 ADEQUACIÓ ESPAI POLIVALENT

Titol 3 03 ACABATS

1 K9QAU010 m2 Tarima de posts de fusta de pi de flandes tractats amb autoclau amb
sals de coure, de 30 mm de gruix i fins 120 mm d'amplària, col·locats
separats 10 mm, sobre perfils de suport amb visos d'acer inoxidable (P
- 92)

68,98 142,850 9.853,79

2 K9Z22300 m2 Polit del paviment de fusta (P - 93) 12,95 142,850 1.849,91

3 K9Z3A2C1 m2 Envernissat sobre paviment de fusta amb dues capes de vernís de
poliuretà, prèvia capa de protector químic insecticida-fungicida per a
fusta (P - 94)

17,14 142,850 2.448,45

4 K878C140 m2 Neteja de parament de pedra amb mitjans manuals i aigua sense
pressió (P - 85)

13,25 300,900 3.986,93

5 K4GRRD00 m2 Reparació superficial i segellat de fissures i esquerdes en parament de
pedra, amb injecció de morter de calç 1:4 (P - 81)

13,64 300,900 4.104,28

TOTAL Titol 3 01.05.03 22.243,36

Obra 01 Pressupost B1814

Capítol 05 ADEQUACIÓ ESPAI POLIVALENT

Titol 3 04 ACCESSIBILITAT

1 193525B4 m2 Rampa de formigó HA-25/P/20/ I, de 15 cm de gruix, armada amb
malla electrosoldada de barres corrugades d'acer B500T 15x15 cm i 6
mm de D, capa drenant amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de D,
capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè, amb repàs i piconatge de
caixa de paviment del PN. C2+D1 segons CTE/DB-HS 2006, amb
acabat raspatllat i part proporcional d'encofrat lateral (P - 1)

47,47 10,850 515,05

TOTAL Titol 3 01.05.04 515,05

EUR



PROJECTE BÀSIC-EXECUTIU DE REMODELACIÓ DE L´ESGLÉSIA DE SANTA EULÀLIA
CARLES ENRICH GIMÉNEZ
SETEMBRE 2018

PRESSUPOST Data: 15/10/18 Pàg.: 13

Obra 01 Pressupost B1814

Capítol 06 MILLORES ADDICIONALS

1 K6MEMG01 m2 Modificació de l'estructura de mur cortina d'acer per tal de poder
instal.lar vidres amb cambra (no inclosos en aquesta partida). (P - 82)

119,67 91,650 10.967,76

2 KC1GMG03 m2 Increment de preu en el cas d'instal.lar vidre de cambra compost per:
vidre exterior Guardian Sun de 8 mm trempat (incolor però amb control
solar i baixa emisivitat), cambra d'aire deshidratat de 18 mm i vidre
interior laminat de seguretat de 4+4 mm, incolor. (increment de preu
respecte la partida KCIGMG01 i K874MG01) (P - 101)

123,50 109,100 13.473,85

3 K9QAU010 m2 Tarima de posts de fusta de pi de flandes tractats amb autoclau amb
sals de coure, de 30 mm de gruix i fins 120 mm d'amplària, col·locats
separats 10 mm, sobre perfils de suport amb visos d'acer inoxidable (P
- 92)

68,98 142,850 9.853,79

TOTAL Capítol 01.06 34.295,40

Obra 01 Pressupost B1814

Capítol 07 SEGURETAT I SALUT

1 XPAUAB01 PA Partida alçada per al compliment de les mesures de seguretat i salut
establertes en el pla de seguretat i salut (P - 0)

2.995,49 1,000 2.995,49

TOTAL Capítol 01.07 2.995,49

EUR
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CARLES ENRICH GIMÉNEZ
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 15/10/18 Pàg.: 1

NIVELL 4: NIVELL 4 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 4 01.04.03.01  CLIMATITZACIÓ 30.195,07

NIVELL 4 01.04.03.02  SANEJAMENT 160,90

NIVELL 4 01.04.03.03  ELECTRICITAT 6.927,43

NIVELL 4 01.04.03.04  VARIS 3.486,27

Titol 3 01.04.03  SISTEMA CLIMATITZACIÓ 40.769,67

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
40.769,67

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.02.01  TANCAMENTS 13.938,22

Titol 3 01.02.02  PAVIMENTS I REVESTIMENTS 1.601,93

Titol 3 01.02.03  INSTAL.LACIONS 9.529,00

Titol 3 01.02.04  MOBILIARI 2.601,05

Capítol 01.02  CAIXA SERVEIS 27.670,20

Titol 3 01.04.01  NOUS TANCAMENTS 10.912,72

Titol 3 01.04.03  SISTEMA CLIMATITZACIÓ 40.769,67

Capítol 01.04  MILLORA CLIMÀTICA 51.682,39

Titol 3 01.05.01  EQUIP IMATGE I SO 6.102,55

Titol 3 01.05.02  TANCAMENTS 10.706,62

Titol 3 01.05.03  ACABATS 22.243,36

Titol 3 01.05.04  ACCESSIBILITAT 515,05

Capítol 01.05  ADEQUACIÓ ESPAI POLIVALENT 39.567,58

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
118.920,17

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  ENDERROCS 12.270,02

Capítol 01.02  CAIXA SERVEIS 27.670,20

Capítol 01.03  LOCAL INSTAL.LACIONS 1.965,37

Capítol 01.04  MILLORA CLIMÀTICA 51.682,39

Capítol 01.05  ADEQUACIÓ ESPAI POLIVALENT 39.567,58

Capítol 01.06  MILLORES ADDICIONALS 34.295,40

Capítol 01.07  SEGURETAT I SALUT 2.995,49

Obra 01 Pressupost B1814 170.446,45

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
170.446,45

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost B1814 170.446,45

170.446,45

euros
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CARLES ENRICH GIMÉNEZ
SETEMBRE 2018

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 170.446,45

13 % despesses generals SOBRE 170.446,45.................................................................... 22.158,04

6 % benefici industrial SOBRE 170.446,45.......................................................................... 10.226,79

Subtotal 202.831,28

21 % IVA SOBRE 202.831,28............................................................................................... 42.594,57

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 245.425,85

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOS-CENTS QUARANTA-CINC MIL QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS
)
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 



Projecte bàsic-executiu de remodelació de l’església de Santa Eulàlia    Setembre 2018    ESS.2 

  



Projecte bàsic-executiu de remodelació de l’església de Santa Eulàlia    Setembre 2018    ESS.3 

 
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

Dades de l'obra 

Tipus d'obra: Remodelació de l’església de Santa Eulàlia 
 
Emplaçament: Plaça de la Vila, Gironella (Berguedà) 
 
Superfície construïda: 205 m2 
 
Promotor: Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (Diputació de Barcelona) 
 
Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: Carles Enrich Giménez 
 
Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: Carles Enrich Giménez 
 
 
 
  

COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 

SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ" 

 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 

respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per 

efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de 

manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions 

en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el 

Reial Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les 

obres de construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el 

contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, 

desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i 

Salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres 

de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment 

del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la 

Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la 

incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els 

treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

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

Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els empresaris 

que tinguin la consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 

Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar 

l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al 

contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 

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

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos 

laborals", l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els 

següents principis generals: 

• Evitar riscos  

• Avaluar els riscos que no es puguin evitar  

• Combatre els riscos a l'origen  

• Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball, 

l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i 

repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut  

• Tenir en compte l'evolució de la tècnica  

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

• Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les 

condicions del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 

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

• Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 

10 del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

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

• L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i 

la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  

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

• El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i 

dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin 

afectar a la seguretat i salut dels treballadors.  

• La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 

particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  

• La recollida dels materials perillosos utilitzats  

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

• L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les 

diferents feines o fases del treball  

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

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

prop de l'obra  

 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat 

i salut en el moment d'encomanar les feines.  

 

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 

informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 



Projecte bàsic-executiu de remodelació de l’església de Santa Eulàlia    Setembre 2018    ESS.5 

 

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries 

que pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 

determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin 

substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures. 

 

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de 

cobertura, la previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels 

treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis, 

l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 

En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi 

una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació 

cal centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a 

complir les mesures de prevenció adoptades. 

 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors 

han de: 

• Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els 

que desenvolupin la seva activitat.  

• Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista  

• No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que 

s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball  

• Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de prevenció 

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

treballadors.  

• Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no 

comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors.  

 

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a 

l'annex IV del RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs 

d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé 

ser aplicables a altres feines. 

 

Mitjans i maquinaria 

• Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades  

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

• Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)  

• Riscos derivats del funcionament de grues  

• Caiguda de la càrrega transportada  

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

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

• Caiguda de materials, rebots  

• Ambient excessivament sorollós  

• Contactes elèctrics directes o indirectes  

• Accidents derivats de condicions atmosfèriques  

• Altres 

 

Treballs previs 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

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

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots 

• Sobre esforços per postures incorrectes 

• Bolcada de piles de materials 

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

• Altres 

 

Enderrocs 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

• Projecció de partícules durant els treballs  

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

• Contactes amb materials agressius  

• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

• Talls i punxades  

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots  

• Ambient excessivament sorollós  

• Fallida de l'estructura  

• Sobre esforços per postures incorrectes  

• Acumulació i baixada de runes  

• Altres  

 

Moviments de terres i excavacions 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...) 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

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

• Cops i ensopegades 
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• Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 

• Caiguda de materials, rebots 

• Ambient excessivament sorollós 

• Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 

• Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

• Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

• Sobre esforços per postures incorrectes 

• Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

• Altres  

 

Revestiments i acabats 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

• Projecció de partícules durant els treballs  

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

• Contactes amb materials agressius  

• Talls i punxades  

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots  

• Sobre esforços per postures incorrectes  

• Bolcada de piles de material  

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

• Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  

• Altres  

 

Instal·lacions 

• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  

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

• Talls i punxades  

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots  

• Emanacions de gasos en obertures de pous morts  

• Contactes elèctrics directes o indirectes  

• Sobre-esforços per postures incorrectes  

• Caigudes de pals i antenes  

• Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  

• Altres  
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4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS 

ESPECIALS I QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I 

PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

• Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, per les 

particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de 

treball  

• Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels 

quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible  

• Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 

delimitació de zones controlades o vigilades  

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

• Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  

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

• Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  

• Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  

• Treballs que impliquin l'ús d'explosius  

• Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

 

 

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

• Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.  

• S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de 

treball.  

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

vigent.  

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

posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.)  

 

Mesures de protecció col·lectiva 

• Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions 

dins l'obra  

• Senyalització de les zones de perill  

• Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en 

relació amb els vials exteriors  

• Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  

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

• Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  

• Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  

• Fonamentar correctament la maquinària d'obra  
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• Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la 

càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  

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

• Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  

• Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, 

edificacions veïnes)  

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

les rases  

• Utilització de paviments antilliscants.  

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

• Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es protegeixen les 

persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials  

• Col·locació de xarxes en forats horitzontals  

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

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

• Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  

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

• Instal·lació de serveis sanitaris  

 

Mesures de protecció individual 

• Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  

• Utilització de calçat de seguretat  

• Utilització de casc homologat  

• A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva, caldrà 

establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització 

del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està autoritzat als operaris 

amb formació i capacitació suficient.  

• Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el 

risc de talls i punxades  

• Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  

• Utilització de mandils  

• Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en els treballs amb 

perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire  

 

Mesures de protecció a tercers 

• Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra 

(entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure 

un sistema de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones 

alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa  

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

exteriors  

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



Projecte bàsic-executiu de remodelació de l’església de Santa Eulàlia    Setembre 2018    ESS.10 

descàrrega  

• Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements 

(subsòl, edificacions veïnes)  

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

 

6. PRIMERS AUXILIS 

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

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar 

els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i 

adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels 

possibles accidentats.  

 

 

 

 

 

Barcelona, 28 de setembre de 2018 

 

 

 

 

Carles Enrich Giménez 
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ANNEXE: MEMÒRIA D’INSTAL·LACIONS 
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1 REGLAMENTACIÓ 

1.1 NORMATIVA GENERAL 

- Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación. 

- Decret 21/2006 pel qual es regula l’adopció de criteris mediambientals i d’Ecoeficiència en els edificis. 

- Normes UNE d’obligat compliment. 

 

1.2 NORMATIVA CLIMATITZACIÓ 

- RITE Reglament d’instal·lacions tèrmiques als edificis (Real Decreto 1027/2007). 

- Normes UNE d’obligat compliment.  

- Reglament d’aparells a pressió i instruccions tècniques complementàries. 

- Ordenances reguladores vigents. 

 

1.3 NORMATIVA DE BAIXA TENSIÓ 

- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries, Reial Decret 

842/2002 de 2 d’agost.  

- Normes particulars de la Empresa Subministradora d’energia elèctrica sobre la instal·lació i muntatge 

de connexions de servei, línies repartidores, derivacions individuals, comptadors individuals i 

centralitzats. 

- Normes UNE d’obligat compliment publicades per l’Institut de Racionalització i Normalització. 

 

2 ESCOMESES 

Pel que fa a les instal·lacions d’escomesa a les xarxes de subministrament de serveis, al tractar-se d’un 

edifici existent, no s’haurà de contractar cap servei. 

Si bé, caldrà comprovar en obra que, la instal·lació elèctrica de baixa tensió sigui capaç de suportar la 

potència de la instal·lació de climatització. 

 

3 CLIMATITZACIÓ 

Es contempla la instal·lació de climatització a l’espai polivalent de l’església.  

Els equips que s’utilitzaran seran 1 unitat de conductes, situada al cel ras dels nous banys. 

La producció de climatització es produeix amb sistema tipus VRF amb gas R410, que es situarà a la planta 

primera, en una sala habilitada a la torre, i que tindrà un ambient exterior, per a garantir el bon 

funcionament de la maquinaria. 

 

3.1 ANTECEDENTS, BASES DE DISSENY 

Els paràmetres en els que ens basem per definir l’actuació a l’edifici són els mateixos que els indicats a 

l’apartat de calefacció. 

 

 

 

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/15820&txtlen=1000
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3.2 DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA 

La instal·lació es basa en els següents conceptes: 

Generació de fred i calor  Bomba de calor expansió directa  

refrigerant variable 

Tractament de zones per Unitat interior de conductes. 

 

3.3 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

3.3.1 Producció d'energia 

La producció d’energia anirà a càrrec de 1 bomba de calor tipus VRF. 

La demanda total està a la justificació de càlcul. 

3.3.2 Distribució d'energia tèrmica 

La instal·lació és amb Bomba de calor 

La distribució d’energia fins els terminals es fa amb Gas refrigerant R410 

El material de la instal·lació és coure 

3.3.3 Unitats de tractament d'aire 

El tractament d’aire, es farà a través d’unitat de conductes d’alta pressió, situada al cel ras dels banys 

nous. 

En tots els casos, la secció de ventilació portarà aïllament acústic. Els ventiladors portaran politges 

regulables, reòstats o variadors de freqüència que permetin ajustar el cabal a les necessitats reals.  

3.3.4 Control 

L’equip de climatització disposarà de termòstat a la zona que aporta aire.  

3.3.5 Evacuació de condensats 

Es portarà una xarxa separada pels condensats de cada màquina, fins els baixants de la instal·lació 

d’aigües pluvials, més propers, amb un diàmetre mínim de 25 mm.  

En tot cas es connectaran els condensats amb un sifó registrable.  

3.3.6 Aïllament acústic 

Les fonts d’emissió acústiques són les màquines de climatització, tant de difusió com de producció. 

Per aquest tipus de sorolls i vibracions que es poguessin originar, s’ha previst a tots els diferents sistemes de 

bancades i suports antivibratoris que redueixin i eliminessin les possibles repercussions que en poguessin 

arribar al seu envolvent més pròxim, amb elements tipus silent-blocs o similars. 

 

3.4 CÀLCULS JUSTIFICATIUS 

A l’annex de JUSTIFICACIÓ DE RITE, s’adjunten els càlculs justificatius. 

Per al càlcul de les càrregues tèrmiques dels diferents recintes del present projecte s’ha fet servir el 

programa informàtic CYPECAD MEP. Els càlculs s’han fet a partir de les bases de disseny descrites 
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4 VENTILACIÓ 

La ventilació de l’equipament, es realitzarà amb aportació d’aire a l’ambient per la porta d’entrada, i 

per la torre del campanar.  

La ventilació complirà l’exigència de qualitat d’aire interior, i amb els sistemes i instal·lacions adequades 

per assegurar la correcta ventilació dels recintes segons els paràmetres de qualitat marcats per RITE. 

 

 

5 ELECTRICITAT BAIXA TENSIÓ 

Es realitzarà un nou subquadre, per a l’alimentació de les màquines de climatització.  

Al QGD existent, situat a l’exterior de l’equipament, es farà una modificació, col·locant nou 

magnetotèrmic, que alimentarà el nou quadre.  

 

El nou quadre, es muntarà adossat a la paret, tenint l’entrada principal per la part inferior del quadre i les 

sortides per la superior. Des d’aquest quadre s’alimentaran tots els consumidors de climatització. 

Per la posada a terra dels equips elèctrics i el propi quadre elèctric es col·locarà una barra equipotencial 

des d’on partiran les diverses línies de posta a terra dels equips i consumidors.  

També es connectarà al circuit de terra totes les parts metàl·liques de maquinaria així com canonades 

metàl·liques d’aigua. 

Les línies de força, estaran formades per cable de coure amb aïllament designació UNE RZ-K, de secció 

adequada a la càrrega a suportar per les línies de manera que la caiguda de tensió des del Quadre 

General, fins a cada punt de consum no superi en cap cas el 3%. 

Les línies discorreran generalment dintre de tub de PVC tipus corrugat reforçat o bé amb tub de PVC 

rígid, o bé canal amb tapa. 
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A1.JUSTIFICACIÓ RITE 
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Projecte bàsic-executiu de remodelació de l’església de Santa Eulàlia    Setembre 2018    A.9 

ÍNDEX 

          

    

1.- EXIGÈNCIES TÈCNIQUES 9 

1.1.- Exigència de benestar i higiene 11 

1.1.1.- Justificació del compliment de l'exigència de qualitat de l'ambient de l'apartat 1.4.1 11 

1.1.2.- Justificació del compliment de l'exigència de qualitat de l'aire interior de l'apartat 

1.4.2 11 

1.1.3.- Justificació del compliment de l'exigència d'higiene de l'apartat 1.4.3 12 

1.1.4.- Justificació del compliment de l'exigència de qualitat acústica de l'apartat 1.4.4 12 

1.2.- Exigència d'eficiència energètica 12 

1.2.1.- Justificació del compliment de l'exigència d'eficiència energètica en la generació 

de calor i fred de l'apartat 1.2.4.1 12 

1.2.2.- Justificació del compliment de l'exigència d'eficiència energètica a les xarxes de 

canonades i conduccions de calor i fred de l'apartat 1.2.4.2 13 

1.2.3.- Justificació del compliment de l'exigència d'eficiència energètica al control 

d'instal·lacions tèrmiques de l'apartat 1.2.4.3 14 

1.2.4.- Justificació del compliment de la exigència de recuperació de energia de l'apartat 

1.2.4.5 15 

1.2.5.- Justificació del compliment de la exigència de aprofitament d'energies renovables 

de l'apartat 1.2.4.6 15 

1.2.6.- Justificació del compliment de l'exigència de limitació de l'utilització d'energia 

convencional de l'apartat 1.2.4.7 15 

1.2.7.- Llista dels equips consumidors d'energia 15 

1.3.- Exigència de seguretat 15 

1.3.1.- Justificació del compliment de l'exigència de seguretat en generació de calor i fred 

de l'apartat 3.4.1. 16 

1.3.2.- Justificació del compliment de l'exigència de seguretat en les xarxes de canonades 

i conductes de calor i fred de l'apartat 3.4.2. 16 

1.3.3.- Justificació del compliment de l'exigència de protecció contra incendis de l'apartat 

3.4.3. 17 

1.3.4.- Justificació del compliment de la exigència de seguretat i utilització de l'apartat 

3.4.4. 17   

  



Projecte bàsic-executiu de remodelació de l’església de Santa Eulàlia    Setembre 2018    A.10 

  



Projecte bàsic-executiu de remodelació de l’església de Santa Eulàlia    Setembre 2018    A.11 

1.- EXIGÈNCIES TÈCNIQUES 

Les instal·lacions tèrmiques de l'edifici objecte del present projecte han estat dissenyades i calculades de 

manera que: 

  

•  S'obté una qualitat tèrmica de l'ambient, una qualitat de l'aire interior i una qualitat de la dotació d'aigua 

calenta sanitària que són acceptables per als usuaris de l'habitatge sense que es produeixi menyscapte de la 

qualitat acústica de l'ambient, complint l'exigència de benestar i higiene. 

•  Es redueix el consum d'energia convencional de les instal·lacions tèrmiques i, com a conseqüència, les 

emissions de gasos d'efecte hivernacle i uns altres contaminants atmosfèrics, complint l'exigència d'eficiència 

energètica. 

•  Es preveu i redueix a límits acceptables el risc de patir accidents i sinistres capaços de produir danys o 

perjudicis a les persones, flora, fauna, béns o al medi ambient, així com d'altres fets susceptibles de produir en 

els usuaris molèsties o malalties, complint l'exigència de seguretat. 
 

1.1.- Exigència de benestar i higiene 
 

1.1.1.- Justificació del compliment de l'exigència de qualitat de l'ambient de l'apartat 1.4.1 

L'exigència de qualitat tèrmica de l'ambient es considera satisfeta en el disseny i dimensionament de la 

instal·lació tèrmica. Per tant, tots els paràmetres que defineixen el benestar tèrmic es mantenen dins dels valors 

establerts. 

  

A la següent taula apareixen els límits que compleixen en la zona ocupada. 

 Paràmetres Límit 

Temperatura operativa a l'estiu (°C) 23  T  25 

Humitat relativa a l'estiu (%) 45  HR  60 

Temperatura operativa a l'hivern (°C) 21  T  23 

Humitat relativa a l'hivern (%) 40  HR  50 

Velocitat mitja admissible amb difusió per mescla (m/s) V  0.11  
  

A continuació es mostren els valors de condicions interiors de disseny utilitzades al projecte: 

 Referència 
Condicions interiors de disseny 

Temperatura d'estiu Temperatura d'hivern Humitat relativa interior 

Sala Polivalent 24 18 50  
  
 

1.1.2.- Justificació del compliment de l'exigència de qualitat de l'aire interior de l'apartat 1.4.2 
 

1.1.2.1.- Categories de qualitat de l'aire interior 

En funció de l'edifici o local, la categoria de qualitat d'aire interior (IDA) que s'haurà d'assolir serà com a 

mínim la següent: 

  

IDA 1 (aire d'òptima qualitat): hospitals, clíniques, laboratoris i escoles bressol. 

IDA 2 (aire de bona qualitat): oficines, residències (locals comuns d'hotels i similars, residències d'avis i 

estudiants), sales de lectura, museus, sales de tribunals, aules d'aprenentatge i similars i piscines. 

IDA 3 (aire de qualitat mitja): edificis comercials, cines, teatres, sales d'actes, habitacions d'hotels i similars, 

restaurants, cafeteries, bars, sales de festa, gimnasos, locals per l'esport (excepte piscines) i sales d'ordinadors. 

IDA 4 (aire de qualitat baixa) 

 1.1.2.2.- Cabal mínim d'aire exterior 

El cabal mínim d'aire exterior de ventilació necessari es calcula segons el mètode indirecte de cabal d'aire 

exterior per persona i el mètode de cabal d'aire per unitat de superfície, especificats en la instrucció tècnica 

I.T.1.1.4.2.3. 
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Es descriu a continuació la ventilació dissenyada per als recintes utilitzats al projecte. 

 Referència 

Cabals de ventilació Qualitat de l'aire interior 

Per persona 

(m³/h) 

IDA / IDA min. 

(m³/h) 

Fumador 

(m³/(h·m²)) 

Sala Polivalent 28.8 IDA 3 NO FUMADOR No 

    Lavabo de planta 

    Local sense climatitzar  
  
 

1.1.2.3.- Filtració d'aire exterior 

L'aire exterior de ventilació s'introdueix a l'edifici degudament filtrat segons l'apartat I.T.1.1.4.2.4. S'ha 

considerat un nivell de qualitat d'aire exterior per a tota la instal·lació ODA 2, aire amb concentracions altes de 

partícules i/o de gasos contaminants. 

  

Les classes de filtració utilitzades en la instal·lació compleix amb el que s'ha establert en la taula 1.4.2.5 per 

filtres previs i finals. 

  

Classes de filtració: 

 Qualitat de l'aire exterior 
Qualitat de l'aire interior 

IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 

ODA 1 F9 F8 F7 F5 

ODA 2 F7 + F9 F6 + F8 F5 + F7 F5 + F6 

ODA 3 F7+GF+F9 F7+GF+F9 F5 + F7 F5 + F6  
  
 

1.1.2.4.- Aire d'extracció 

En funció de l'ús de l'edifici o local, l'aire d'extracció es classifica en una de les següents categories: 

  

AE 1 (sota nivell de contaminació): aire que prové dels locals en els que les emissions més importants de 

contaminants provenen dels materials de construcció i decoració, a més de les persones. Està exclòs l'aire que 

prové de locals on es permet fumar. 

AE 2 (moderat nivell de contaminació): aire de locals ocupats amb més contaminants que la categoria 

anterior, en els que, a més, no està prohibit fumar. 

AE 3 (alt nivell de contaminació): aire que prové de locals amb producció de productes químics, humitat, etc. 

AE 4 (molt alt nivell de contaminació): aire que conté substàncies oloroses i contaminants perjudicials per a la 

salut en concentracions majors que les permeses en l'aire interior de la zona ocupada. 

Es descriu a continuació la categoria d'aire de extracció que s'ha considerat per a cadascun dels recintes 

de la instal·lació: 

 Referència Categoria 

Sala Polivalent AE 1  
  
 

1.1.3.- Justificació del compliment de l'exigència d'higiene de l'apartat 1.4.3 

La instal·lació interior d'ACS s'ha dimensionat segon les especificacions establertes en el Document Bàsic HS-

4 del Codi Tècnic de l'Edificació. 

  
 

1.1.4.- Justificació del compliment de l'exigència de qualitat acústica de l'apartat 1.4.4 

La instal·lació tèrmica compleix amb l'exigència bàsica HR Protecció front al soroll del CTE d'acord al seu 

document bàsic. 

  
 

1.2.- Exigència d'eficiència energètica 
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1.2.1.- Justificació del compliment de l'exigència d'eficiència energètica en la generació de calor i fred de 

l'apartat 1.2.4.1 
 

1.2.1.1.- Generalitats 

Les unitats de producció del projecte utilitzen energies convencionals ajustant-se a la càrrega màxima 

simultània de les instal·lacions servides considerant els guanys o pèrdues de calor a través de les xarxes de 

canonades dels fluids portadors, així com l'equivalent tèrmic de la potència absorbida pels equips de transport 

de fluids. 

  
 

1.2.1.2.- Càrregues tèrmiques 
 

1.2.1.2.1.- Càrregues màximes simultànies 

A continuació es mostra el resum de la càrrega màxima simultània per a cada un dels conjunts de recintes: 

 Refrigeració 

Conjunt: GIRONELLA 

Recinte Planta 

Subtotals Càrrega interna Ventilació Potència tèrmica 

Estructural 

(W) 

Sensible interior 

(W) 

Total interior 

(W) 

Sensible 

(W) 

Total 

(W) 

Cabal 

(m³/h) 

Sensible 

(W) 

Càrrega total 

(W) 

Per superfície 

(W/m²) 

Sensible 

(W) 

Màxima simultània 

(W) 

Màxima 

(W) 

AU Planta baixa 2424.57 6647.95 9090.25 9344.69 11786.99 1987.55 146.28 2241.30 101.64 9490.97 14028.29 14028.29 

Total   1987.5 Càrrega total simultània   14028.3    
  

Calefacció 

Conjunt: GIRONELLA 

Recinte Planta 
Càrrega interna sensible 

(W) 

Ventilació Potència 

Cabal 

(m³/h) 

Càrrega total 

(W) 

Per superfície 

(W/m²) 

Màxima simultània 

(W) 

Màxima 

(W) 

AU Planta baixa 24838.50 1987.55 2447.61 197.69 27286.11 27286.11 

Total   1987.5 Càrrega total simultània   27286.1    
  

A l'annex apareix el càlcul de la càrrega tèrmica per a cadascun dels recintes de la instal·lació. 

  

1.2.1.2.2.- Càrregues parcials i mínimes 

Es mostren a continuació les demandes parcials per mesos per a cada un dels conjunts de recintes. 

 Refrigeració: 

Conjunt de recintes 

Càrrega màxima simultània per mes 

(kW) 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

GIRONELLA 2.82 4.65 8.02 9.85 11.95 12.92 14.03 13.68 11.65 9.01 4.60 3.12  
 Calefacció: 

 Conjunt de recintes 

Càrrega màxima simultània per mes 

(kW) 

Desembre Gener Febrer 

GIRONELLA 27.29 27.29 27.29  
  
 

1.2.2.- Justificació del compliment de l'exigència d'eficiència energètica a les xarxes de canonades i 

conduccions de calor i fred de l'apartat 1.2.4.2 
 

1.2.2.1.- Eficiència energètica dels equips per al transport de fluids 

Es descriu a continuació la potència específica dels equips de propulsió de fluids i els seus valors límit segons 

la instrucció tècnica I.T. 1.2.4.2.5. 

 Equips Sistema Categoria Categoria límit 

Tipus 1 (BA - Planta 0) Climatització SFP1 SFP4  
  

Equips Referència 
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Equips Referència 

Tipus 1 

Unitat interior d'aire condicionat amb distribució per conducte rectangular, d'alta pressió, pressió 

estàtica disponible màxima 250 Pa, sistema aire-aire multi-split, amb cabal variable de refrigerant, per a 

gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hzpotència frigorífica nominal 28 kW (temperatura de bulb 

sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C), potència calorífica nominal 

31,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C), consum elèctric nominal en refrigeració 0,82 

kW, consum elèctric nominal en calefacció 0,82 kW, de 470x1250x1120 mm, pes 100 kg, compatible amb 

sistema de zonificació intel·ligent, compatible amb sistema de zonificació 0-10 V, amb ventilador de 

dues velocitats, ajust automàtic de la velocitat del ventilador, pressió sonora a velocitat baixa 39 dBA, 

cabal d'aire a velocitat alta 84 m³/min i pressió estàtica disponible nominal 150 Pa, amb control remot 

per cable  
  
 

1.2.2.2.- Eficiència energètica dels motors elèctrics 

Els motors elèctrics utilitzats en la instal·lació resten exclosos de l'exigència de rendiment mínim, segons el 

punt 3 de la instrucció tècnica I.T. 1.2.4.2.6. 

  
 

1.2.2.3.- Xarxes de canonades 

El traçat de les canonades s'ha dissenyat tenint en compte l'horari de funcionament de cada subsistema, la 

longitud hidràulica del circuit i el tipus d'unitats terminals servides. 

  
 

1.2.3.- Justificació del compliment de l'exigència d'eficiència energètica al control d'instal·lacions tèrmiques de 

l'apartat 1.2.4.3 
 

1.2.3.1.- Generalitats 

La instal·lació tèrmica projectada està dotada dels sistemes de control automàtic necessaris per a que es 

puguin mantenir en els recintes les condicions de disseny previstes. 

  
 

1.2.3.2.- Control de les condicions termohigromètriques 

L'equipament mínim d'aparells de control de les condicions de temperatura i humitat relativa dels recintes, 

segons les categories descrites en la taula 2.4.2.1, es el següent: 

  

THM-C1: 

Variació de la temperatura del fluid portador (aigua-aire) en funció de la temperatura exterior i/o control de 

la temperatura de l'ambient per zona tèrmica. 

 THM-C2: 

Com a THM-C1, més el control de la humitat relativa mitja o la del local més representatiu. 

  

THM-C3: 

Com a THM-C1, més variació de la temperatura del fluid portador fred en funció de la temperatura exterior 

i/o control de la temperatura de l'ambient per zona tèrmica. 

  

THM-C4: 

Com a THM-C3, més control de la humitat relativa mitja o la del recinte més representatiu. 

  

THM-C5: 

Com a THM-C3, més control de la humitat relativa en locals. 

  

A continuació es descriuen el sistema de control emprat per a cada conjunt de recintes: 

 Conjunt de recintes Sistema de control 



Projecte bàsic-executiu de remodelació de l’església de Santa Eulàlia    Setembre 2018    A.15 

 Conjunt de recintes Sistema de control 

GIRONELLA THM-C1  
  
 

1.2.3.3.- Control de la qualitat de l'aire interior en les instal·lacions de climatització 

El control de la qualitat d'aire interior es pot realitzar per un dels mètodes descrits en la taula 2.4.3.2. 

 Categoria Tipus Descripció 

IDA-C1   El sistema funciona contínuament 

IDA-C2 Control manual El sistema funciona manualment, controlat per un interruptor 

IDA-C3 Control per temps El sistema funciona d'acord a un determinat horari 

IDA-C4 Control per presència El sistema funciona per una senyal de presència 

IDA-C5 Control per ocupació El sistema funciona depenent del nombre de persones presents 

IDA-C6 Control directe El sistema està controlat per sensors que mesuren paràmetres de qualitat de l'aire interior  
  

S'ha emprat en el projecto el mètode IDA-C1. 

  
 

1.2.4.- Justificació del compliment de la exigència de recuperació de energia de l'apartat 1.2.4.5 
 

1.2.4.1.- Zonificació 

El disseny de la instal·lació ha estat realitzat tenint present la zonificació, per a obtenir un elevat benestar i 

estalvi d'energia. Els sistemes s'han dividit en subsistemes, considerant els espaïs interiors i la seva orientació, així 

com el seu ús, ocupació i horari de funcionament. 

  
 

1.2.5.- Justificació del compliment de la exigència de aprofitament d'energies renovables de l'apartat 1.2.4.6 

La instal·lació tèrmica destinada a la producció d'aigua calenta sanitària compleix amb l'exigència bàsica 

CTE HE 4 'Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària' mitjançant la justificació del seu document bàsic. 

  
 

1.2.6.- Justificació del compliment de l'exigència de limitació de l'utilització d'energia convencional de l'apartat 

1.2.4.7 

S'enumeren els punts per a justificar el compliment d'aquesta exigència: 

•  El sistema de calefacció emprada no es un sistema centralitzat que utilitzi l'energia elèctrica per "efecte 

Joule". 

•  No s'ha climatitzat cap dels recintes no habitables inclosos al projecte. 

•  No es realitzen processos successius de refredament i escalfament, ni es produeix la interacció de dos fluids 

amb temperatura d'efectes oposats. 

•  No es contempla al projecte l'utilització de cap combustible sòlid d'origen fòssil en les instal·lacions 

tèrmiques. 
 

1.2.7.- Llista dels equips consumidors d'energia 

S'inclou a continuació un resum de tots els equips projectats, amb el seu consum d'energia. 

 Equips Referència 

Tipus 1 

Unitat interior d'aire condicionat amb distribució per conducte rectangular, d'alta pressió, pressió 

estàtica disponible màxima 250 Pa, sistema aire-aire multi-split, amb cabal variable de refrigerant, per a 

gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 28 kW (temperatura de 

bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C), potència calorífica 

nominal 31,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C), consum elèctric nominal en 

refrigeració 0,82 kW, consum elèctric nominal en calefacció 0,82 kW, de 470x1250x1120 mm, pes 100 kg, 

compatible amb sistema de zonificació intel·ligent, compatible amb sistema de zonificació 0-10 V, amb 

ventilador de dues velocitats, ajust automàtic de la velocitat del ventilador, pressió sonora a velocitat 

baixa 39 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 84 m³/min i pressió estàtica disponible nominal 150 Pa, amb 

control remot per cable.  
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1.3.- Exigència de seguretat 
 

1.3.1.- Justificació del compliment de l'exigència de seguretat en generació de calor i fred de l'apartat 3.4.1. 
 

1.3.1.1.- Condicions generals 

Els generadors de calor i fred utilitzats en la instal·lació compleixen amb l'establert en la instrucció tècnica 

1.3.4.1.1 Condicions generals del RITE. 

   
 

1.3.1.2.- Sales de màquines 

L'àmbit d'aplicació de les sales de màquines, així com les característiques comuns dels locals destinats a 

aquestes, incloent les seves dimensions i ventilació, s'ha disposat segons la instrucció tècnica 1.3.4.1.2 Sales de 

màquines del RITE. 

   
 

1.3.1.3.- Xemeneies 

L'evacuació dels productes de la combustió de les instal·lacions tèrmiques de l'edifici es realitza d'acord a la 

instrucció tècnica 1.3.4.1.3 Xemeneies, així com el seu disseny i dimensionament i la possible evacuació per 

conducte amb sortida directa a l'exterior o al pati de ventilació. 

   
 

1.3.1.4.- Emmagatzemament de biocombustibles sòlids 

No s'ha seleccionat en la instal·lació cap productor de calor que utilitzi biocombustible. 

   
 

1.3.2.- Justificació del compliment de l'exigència de seguretat en les xarxes de canonades i conductes de calor 

i fred de l'apartat 3.4.2. 
 

1.3.2.1.- Alimentació 

L'alimentació dels circuits tancats de la instal·lació tèrmica es realitza mitjançant un dispositiu que serveix per 

a reposar les pèrdues d'aigua. 

   

El diàmetre de la connexió d'alimentació s'ha dimensionat segons la següent taula: 

  Potència tèrmica nominal 

(kW) 

Calor Fred 

DN 

(mm) 

DN 

(mm) 

P  70 15 20 

70 < P  150 20 25 

150 < P  400 25 32 

400 < P 32 40  
  
 

1.3.2.2.- Buidat i purga 

Les xarxes de canonades han sigut dissenyades de tal manera que puguin buidar-se de forma parcial i total. 

El buidat total es fa pel punt accessible més baix de la instal·lació amb un diàmetre mínim segons la següent 

taula: 

  Potència tèrmica nominal 

(kW) 

Calor Fred 

DN 

(mm) 

DN 

(mm) 

P  70 20 25 

70 < P  150 25 32 

150 < P  400 32 40 

400 < P 40 50  
  

Els punts alts dels circuits estan proveïts d'un dispositiu de purga d'aire. 
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 1.3.2.3.- Expansió i circuit tancat 

Els circuits tancats d'aigua de la instal·lació estan equipats amb un dispositiu d'expansió de tipus tancat, que 

permet absorbir, sense provocar esforços mecànics, el volum de dilatació del fluid. 

   

El disseny i el dimensionament dels sistemes d'expansió i les vàlvules de seguretat inclosos en l'obra s'han 

realitzat segons la norma UNE 100155. 

   
 

1.3.2.4.- Dilatació, cop d'ariet, filtració 

Les variacions de longitud a les que estan sotmeses les canonades degut a la variació de la temperatura 

han sigut compensades segons el procediment establert en la instrucció tècnica 1.3.4.2.6 Dilatació del RITE. 

  

La prevenció dels efectes dels canvis de pressió provocats per maniobres brusques d'alguns elements del 

circuit es realitza conforme a la instrucció tècnica 1.3.4.2.7 Cop d'ariet del RITE. 

   

Cada circuit es protegeix mitjançant un filtre amb les propietats imposades en la instrucció tècnica 1.3.4.2.8 

Filtració del RITE. 

   
 

1.3.2.5.- Conductes d'aire 

El càlcul i el dimensionament de la xarxa de conductes de la instal·lació, així com elements complementaris 

(plènums, connexió d'unitats terminals, passadissos, tractament d'aigua, unitats terminals) s'ha realitzat 

conforme a la instrucció tècnica 1.3.4.2.10 Conductes d'aire del RITE. 

   
 

1.3.3.- Justificació del compliment de l'exigència de protecció contra incendis de l'apartat 3.4.3. 

Es compleix la reglamentació vigent sobre condicions de protecció contra incendis que es d'aplicació a la 

instal·lació tèrmica. 

   
 

1.3.4.- Justificació del compliment de la exigència de seguretat i utilització de l'apartat 3.4.4. 

Cap superfície amb la que existeix possibilitat de contacte accidental, excepte les superfícies dels emissors 

de calor, tenen una temperatura major que 60 °C. 

   

Les superfícies calents de les unitats terminals que son accessibles a l'usuari tenen una temperatura menor 

de 80 °C. 

   

L'accessibilitat a la instal·lació, la senyalització i l'amidament d'aquesta s'ha dissenyat conforme a la 

instrucció tècnica 1.3.4.4 Seguretat d'utilització del RITE. 
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A2.JUSTIFICACIÓ CÀLCULS 
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1.- PARÀMETRES GENERALS 

Emplaçament: Gironella 

Latitud (graus): 42.04 graus 

Altitud sobre el nivell del mar: 469 m 

Percentil per a estiu: 5.0 % 

Temperatura seca estiu: 26.06 °C 

Temperatura humida estiu: 22.50 °C 

Oscil·lació mitjana diària: 8.4 °C 

Oscil·lació mitjana anual: 27.5 °C 

Percentil per a hivern: 97.5 % 

Temperatura seca a l'hivern: -1.80 °C 

Humitat relativa a l'hivern: 90 % 

Velocitat del vent: 3.6 m/s 

Temperatura del terreny: 5.10 °C 

Percentatge de majoració per l'orientació N: 20 % 

Percentatge de majoració per l'orientació S: 0 % 

Percentatge de majoració per l'orientació E: 10 % 

Percentatge de majoració per l'orientació O: 10 % 

Suplement d'intermitència per a calefacció: 5 % 

Percentatge de càrregues a causa de la pròpia instal·lació: 3 % 

Percentatge de majoració de càrregues (Hivern): 0 % 

Percentatge de majoració de càrregues (Estiu): 0 % 
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2.- RESULTATS DE CÀLCUL DELS RECINTES  
2.1.- Refrigeració 

 Recinte   Conjunt de recintes 

AU (Auditoris)   GIRONELLA 
 

Condicions de projecte     

Internes   Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 25.2 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %   Temperatura humida = 22.2 °C 
 

Càrregues de refrigeració a les 19h (17 hora solar) del dia 1 de Juliol 
C. LATENT 

(W) 

C. SENSIBLE 

(W) 

Tancaments exteriors     

Tipus   Orientació   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Façana   O   35.7   2.85   1368   Clar   22.1   

Façana   N   37.9   2.85   1368   Clar   21.1   

Façana   S   18.3   2.85   1368   Clar   21.8   

Façana   S   62.4   2.85   318   Clar   25.4   

Façana   SE   15.8   2.85   1368   Clar   22.6   

Façana   NE   11.3   2.85   1368   Clar   22.0   

Façana   E   11.4   2.85   1368   Clar   22.9   
 

  

-191.45 

-315.91 

-114.45 

248.36 

-60.93 

-64.14 

-36.94 
 

Cobertes     

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Teulada   161.2   2.61   424   Intermedi   30.8   
 

  
2877.28 

 

Tancaments interiors     

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Teq. (°C)   

Paret interior   50.0   2.38   65   24.7   
 

  
82.74 

 

Total estructural 2424.57 

Ocupants     

Activitat   Nre. persones   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Assegut o en repòs   14   34.89   62.73 
 

488.46 878.25 

Il·luminació     

Tipus   Potència (W)   Coef. il·luminació 

Fluorescent amb reactància   690.12   1.07 
 

  
738.43 

Instal·lacions i altres càrregues   1518.27 

Càrregues interiors 488.46 3134.95 

Càrregues interiors totals 3623.41 

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 
 

  166.79 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.92  
 

Càrregues internes totals 
 

488.46 5726.30 

Potència tèrmica interna total 6214.76 

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)   

397.5   
 

2095.02 146.28 

Càrregues de ventilació 2095.02 146.28 

Potència tèrmica de ventilació total 2241.30 

Potència tèrmica 2583.48 5872.58 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 138.0 m² 61.3 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 8456.1 W 
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2.2.- Calefacció 

 

Recinte   Conjunt de recintes 

AU (Auditoris)   GIRONELLA 
 

Condicions de projecte   

Internes   Externes 

Temperatura interior = 18.0 °C   Temperatura exterior = -1.8 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %   Humitat relativa exterior = 90.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 

(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus   Orientació   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   

Façana   O   35.7   2.85   1368   Clar   

Façana   N   37.9   2.85   1368   Clar   

Façana   S   18.3   2.85   1368   Clar   

Façana   S   62.4   2.85   318   Clar   

Façana   SE   15.8   2.85   1368   Clar   

Façana   NE   11.3   2.85   1368   Clar   

Façana   E   11.4   2.85   1368   Clar   
 

2212.36 

2568.45 

1034.30 

3517.47 

933.96 

735.25 

706.43 
 

Cobertes   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   

Teulada   161.2   3.19   424   Intermedi   
 

10195.79 
 

Forjats inferiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

Llosa de fonamentació   138.0   0.32   1747   
 

572.52 
 

Tancaments interiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

Paret interior   50.0   2.38   65   
 

1179.18 
 

Total estructural 23655.71 

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 
 

1182.79 
 

Càrregues internes totals 
 

24838.50 

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)   

397.5   
 

2447.61 

Potència tèrmica de ventilació total 2447.61 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 138.0 m² 197.7 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 27286.1 W 
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3.- RESUM DELS RESULTATS DE CÀLCUL DELS RECINTES 

Refrigeració 

Conjunt: GIRONELLA 

Recinte Planta 

Subtotals Càrrega interna Ventilació Potència tèrmica 

Estructural 

(W) 

Sensible interior 

(W) 

Total interior 

(W) 

Sensible 

(W) 

Total 

(W) 

Cabal 

(m³/h) 

Sensible 

(W) 

Càrrega total 

(W) 

Per superfície 

(W/m²) 

Sensible 

(W) 

Màxima simultània 

(W) 

Màxima 

(W) 

AU Planta baixa 2424.57 3134.95 3623.41 5726.30 6214.76 397.51 146.28 2241.30 61.27 5872.58 8456.06 8456.06 

Total   397.5 Càrrega total simultània   8456.1    
  

Calefacció 

Conjunt: GIRONELLA 

Recinte Planta 
Càrrega interna sensible 

(W) 

Ventilació Potència 

Cabal 

(m³/h) 

Càrrega total 

(W) 

Per superfície 

(W/m²) 

Màxima simultània 

(W) 

Màxima 

(W) 

AU Planta baixa 24838.50 397.51 2447.61 197.69 27286.11 27286.11 

Total   397.5 Càrrega total simultània   27286.1    
  

 

 
 

4.- RESUM DELS RESULTATS PER A CONJUNTS DE RECINTES 

Refrigeració 

Conjunt 
Potència per superfície 

(W/m²) 

Potència total 

(W) 

GIRONELLA 50.8 8456.1  
  

Calefacció 

Conjunt 
Potència per superfície 

(W/m²) 

Potència total 

(W) 

GIRONELLA 163.9 27286.1  
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A3.CÀLCUL DE LA INSTAL·LACIÓ 
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1.- SISTEMES DE CONDUCCIÓ D'AIRE. CONDUCTES 

Conductes 

Tram Q 

(m³/h) 

w x h 

(mm) 

V 

(m/s) 

 

(mm) 

L 

(m) 

P1 

(Pa) 

P 

(Pa) 

D 

(Pa) Inici Final 

A2-Planta baixa N8-Planta baixa 4500.0 500x500 5.3 546.6 0.72   29.90   

N2-Planta baixa N1-Planta baixa 1125.0 300x300 3.7 327.9 2.47 2.25 71.09 7.55 

N2-Planta baixa N1-Planta baixa 900.0 300x250 3.6 299.1 1.61 2.25 74.07 4.57 

N2-Planta baixa N1-Planta baixa 675.0 250x250 3.2 273.3 1.09 2.25 76.34 2.30 

N2-Planta baixa N1-Planta baixa 450.0 250x200 2.7 244.1 1.00 2.25 77.95 0.69 

N2-Planta baixa N1-Planta baixa 225.0 200x200 1.7 218.6 1.14 2.25 78.64   

N2-Planta baixa N1-Planta baixa   200x200   218.6 1.12   76.39   

N2-Planta baixa N4-Planta baixa 2250.0 400x400 4.2 437.3 5.70   60.87   

N2-Planta baixa N6-Planta baixa 1125.0 300x300 3.7 327.9 0.83 2.25 70.33 8.31 

N2-Planta baixa N6-Planta baixa 900.0 300x250 3.6 299.1 1.36 2.25 73.19 5.45 

N2-Planta baixa N6-Planta baixa 675.0 250x250 3.2 273.3 1.23 2.25 75.52 3.12 

N2-Planta baixa N6-Planta baixa 450.0 250x200 2.7 244.1 1.47 2.25 77.30 1.34 

N2-Planta baixa N6-Planta baixa 225.0 200x200 1.7 218.6 1.62 2.25 78.08 0.56 

N2-Planta baixa N6-Planta baixa   200x200   218.6 1.90   75.83   

N4-Planta baixa N3-Planta baixa 1125.0 300x300 3.7 327.9 1.12 2.25 67.84 10.80 

N4-Planta baixa N3-Planta baixa 900.0 300x250 3.6 299.1 1.50 2.25 70.77 7.87 

N4-Planta baixa N3-Planta baixa 675.0 250x250 3.2 273.3 1.12 2.25 73.05 5.59 

N4-Planta baixa N3-Planta baixa 450.0 250x200 2.7 244.1 1.38 2.25 74.80 3.84 

N4-Planta baixa N3-Planta baixa 225.0 200x200 1.7 218.6 2.04 2.25 75.65 2.99 

N4-Planta baixa N3-Planta baixa   200x200   218.6 1.37   73.40   

N4-Planta baixa N5-Planta baixa 1125.0 300x300 3.7 327.9 0.93 2.25 67.75 10.89 

N4-Planta baixa N5-Planta baixa 900.0 300x250 3.6 299.1 2.21 2.25 71.03 7.61 

N4-Planta baixa N5-Planta baixa 675.0 250x250 3.2 273.3 2.09 2.25 73.74 4.90 

N4-Planta baixa N5-Planta baixa 450.0 250x200 2.7 244.1 1.64 2.25 75.59 3.05 

N4-Planta baixa N5-Planta baixa 225.0 200x200 1.7 218.6 1.47 2.25 76.34 2.30 

N4-Planta baixa N5-Planta baixa   200x200   218.6 0.56   74.08   

N7-Planta baixa N2-Planta baixa 4500.0 550x300 8.3 439.1 1.44   56.54   

N8-Planta baixa N7-Planta baixa 4500.0 300x600 7.6 457.0 3.54   45.42   

N9-Planta baixa A2-Planta baixa   300x250   299.1 0.15   21.26   

N9-Planta baixa A2-Planta baixa 500.0 300x250 2.0 299.1 0.35 8.29 29.55   

N9-Planta baixa A2-Planta baixa 1000.0 300x300 3.3 327.9 0.38 8.29 29.49 0.06 

N9-Planta baixa A2-Planta baixa 1500.0 400x300 3.7 377.7 0.38 8.29 29.35 0.20 

N9-Planta baixa A2-Planta baixa 2000.0 500x300 4.0 420.0 0.30 8.29 29.20 0.35 

N9-Planta baixa A2-Planta baixa 2500.0 400x400 4.6 437.3 0.25 8.29 29.08 0.47 

N9-Planta baixa A2-Planta baixa 3000.0 600x300 5.1 457.0 0.27 8.29 28.96 0.59 

N9-Planta baixa A2-Planta baixa 3500.0 600x300 5.9 457.0 0.26 8.29 28.81 0.74 

N9-Planta baixa A2-Planta baixa 4000.0 600x300 6.8 457.0 0.32 8.29 28.62 0.93 

N9-Planta baixa A2-Planta baixa 4500.0 600x300 7.6 457.0 3.73 8.29 28.31 1.23 

  

Abreviatures utilitzades 

Q Cabal L Longitud 

w x h Dimensions (Ample x Alt) P1 Pèrdua de pressió 

V Velocitat P Pèrdua de pressió acumulada 

 Diàmetre equivalent. D 
Diferència de pressió respecte al difusor o reixeta més 

desfavorable 
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2.- SISTEMES DE CONDUCCIÓ D'AIRE. DIFUSORS I REIXETES 

Difusors i reixetes 

Tipus 
 

(mm) 

w x h 

(mm) 

Q 

(m³/h) 

A 

(cm²) 

X 

(m) 

P 

(dBA) 

P1 

(Pa) 

P 

(Pa) 

D 

(Pa) 

N2 -> N1, (7.76, 7.17), 2.47 m: Reixeta 

d'impulsió 
  525x125 225.0 360.00 4.2 

< 20 

dB 
2.25 71.09 7.55 

N2 -> N1, (6.15, 7.17), 4.08 m: Reixeta 

d'impulsió 
  525x125 225.0 360.00 4.2 

< 20 

dB 
2.25 74.07 4.57 

N2 -> N1, (5.06, 7.17), 5.17 m: Reixeta 

d'impulsió 
  525x125 225.0 360.00 4.2 

< 20 

dB 
2.25 76.34 2.30 

N2 -> N1, (4.06, 7.17), 6.17 m: Reixeta 

d'impulsió 
  525x125 225.0 360.00 4.2 

< 20 

dB 
2.25 77.95 0.69 

N2 -> N1, (2.92, 7.17), 7.31 m: Reixeta 

d'impulsió 
  525x125 225.0 360.00 4.2 

< 20 

dB 
2.25 78.64 0.00 

N2 -> N6, (11.06, 7.13), 0.83 m: Reixeta 

d'impulsió 
  525x125 225.0 360.00 4.2 

< 20 

dB 
2.25 70.33 8.31 

N2 -> N6, (12.41, 7.06), 2.19 m: Reixeta 

d'impulsió 
  525x125 225.0 360.00 4.2 

< 20 

dB 
2.25 73.19 5.45 

N2 -> N6, (13.64, 7.00), 3.42 m: Reixeta 

d'impulsió 
  525x125 225.0 360.00 4.2 

< 20 

dB 
2.25 75.52 3.12 

N2 -> N6, (15.11, 6.92), 4.89 m: Reixeta 

d'impulsió 
  525x125 225.0 360.00 4.2 

< 20 

dB 
2.25 77.30 1.34 

N2 -> N6, (16.72, 6.84), 6.51 m: Reixeta 

d'impulsió 
  525x125 225.0 360.00 4.2 

< 20 

dB 
2.25 78.08 0.56 

N4 -> N3, (9.11, 1.47), 1.12 m: Reixeta 

d'impulsió 
  525x125 225.0 360.00 4.2 

< 20 

dB 
2.25 67.84 10.80 

N4 -> N3, (7.61, 1.47), 2.61 m: Reixeta 

d'impulsió 
  525x125 225.0 360.00 4.2 

< 20 

dB 
2.25 70.77 7.87 

N4 -> N3, (6.50, 1.47), 3.73 m: Reixeta 

d'impulsió 
  525x125 225.0 360.00 4.2 

< 20 

dB 
2.25 73.05 5.59 

N4 -> N3, (5.12, 1.47), 5.11 m: Reixeta 

d'impulsió 
  525x125 225.0 360.00 4.2 

< 20 

dB 
2.25 74.80 3.84 

N4 -> N3, (3.08, 1.47), 7.15 m: Reixeta 

d'impulsió 
  525x125 225.0 360.00 4.2 

< 20 

dB 
2.25 75.65 2.99 

N4 -> N5, (11.15, 1.47), 0.93 m: Reixeta 

d'impulsió 
  525x125 225.0 360.00 4.2 

< 20 

dB 
2.25 67.75 10.89 

N4 -> N5, (13.36, 1.47), 3.14 m: Reixeta 

d'impulsió 
  525x125 225.0 360.00 4.2 

< 20 

dB 
2.25 71.03 7.61 

N4 -> N5, (15.45, 1.47), 5.23 m: Reixeta 

d'impulsió 
  525x125 225.0 360.00 4.2 

< 20 

dB 
2.25 73.74 4.90 

N4 -> N5, (17.09, 1.47), 6.87 m: Reixeta 

d'impulsió 
  525x125 225.0 360.00 4.2 

< 20 

dB 
2.25 75.59 3.05 

N4 -> N5, (18.56, 1.47), 8.33 m: Reixeta 

d'impulsió 
  525x125 225.0 360.00 4.2 

< 20 

dB 
2.25 76.34 2.30 

N9 -> A2, (9.45, 6.70), 0.15 m: Reixeta 

de retorn 
  525x125 500.0 280.00   32.7 8.29 29.55 0.00 

N9 -> A2, (9.79, 6.70), 0.49 m: Reixeta 

de retorn 
  525x125 500.0 280.00   32.7 8.29 29.49 0.06 

N9 -> A2, (10.17, 6.70), 0.87 m: Reixeta 

de retorn 
  525x125 500.0 280.00   32.7 8.29 29.35 0.20 

N9 -> A2, (10.55, 6.70), 1.25 m: Reixeta 

de retorn 
  525x125 500.0 280.00   32.7 8.29 29.20 0.35 

N9 -> A2, (10.85, 6.70), 1.55 m: Reixeta 

de retorn 
  525x125 500.0 280.00   32.7 8.29 29.08 0.47 

N9 -> A2, (11.10, 6.70), 1.80 m: Reixeta 

de retorn 
  525x125 500.0 280.00   32.7 8.29 28.96 0.59 
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Difusors i reixetes 

Tipus 
 

(mm) 

w x h 

(mm) 

Q 

(m³/h) 

A 

(cm²) 

X 

(m) 

P 

(dBA) 

P1 

(Pa) 

P 

(Pa) 

D 

(Pa) 

N9 -> A2, (11.37, 6.70), 2.07 m: Reixeta 

de retorn 
  525x125 500.0 280.00   32.7 8.29 28.81 0.74 

N9 -> A2, (11.63, 6.70), 2.33 m: Reixeta 

de retorn 
  525x125 500.0 280.00   32.7 8.29 28.62 0.93 

N9 -> A2, (11.95, 6.70), 2.65 m: Reixeta 

de retorn 
  525x125 500.0 280.00   32.7 8.29 28.31 1.23 

  

Abreviatures utilitzades 

 Diàmetre P Potència sonora 

w x h Dimensions (Ample x Alt) P1 Pèrdua de pressió 

Q Cabal P Pèrdua de pressió acumulada 

A Àrea efectiva D 
Diferència de pressió respecte al difusor o reixeta més 

desfavorable 

X Abast     
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