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1.   DADES GENERALS 



 

DG  Dades generals   
 

Projecte:  PROJECTE DE REFORMA INTERIOR DE LA SALA DE BUTAQUES DEL 
CENTRE CULTURAL PARROQUIAL DE CORRÓ D’AVALL 

Tipus d’intervenció:  Obra de reforma i adequació interior. 

Emplaçament:  Av. Mossèn Pere Baixeres, s/n, Corró d'Avall 

Municipi:  LES FRANQUESES DEL VALLÈS, comarca del Vallès Oriental 

 

 

Promotor:  Nom: Ajuntament de Les Franqueses del Vallès 

CIF: P0808500C 

Adreça: Ctra. de Ribes, 2‐ Les Franqueses del Vallès 

 

Arquitecte:  Nom: Jaume Illan Diez  

Nº col∙legiat: 49.010/5 

DNI: 53031859‐T 

Adreça: C/ Castellví, 11‐13 – Sant Cugat del Vallès 

Telèfon: 93.512.83.16 

 

 

 

 

        Les Franqueses del Vallès, maig de 2014 

 

 

 

 

 

                          L’ARQUITECTE 

 

 

 

 

 

 



 

2.   MEMÒRIA DESCRIPTIVA 



 

MD  Memòria descriptiva   

 

MD 1. Objecte del projecte 

Es tracta d’un projecte de reforma i adequació interior de la sala de butaques del centre cultural Parroquial de 
Corró d’Avall de Les Franqueses del  Vallès, amb accés per aquesta adreça.  

 

 MD 2. Antecedents 

  

MD 2.1  Requisits normatius  

Urbanísticament,  el  projecte  s’ha  resolt  seguint  les  directrius  del  Pla  General  d'Ordenació  Urbana  de  les 
Franqueses aprovat definitivament el 25/09/2009. 

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

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

MD 2.2 Condicions de l’estat actual de l’edifici 

L’edifici és d’ús municipal i propietat de l’església. 
Actualment  l’edifici es  troba en unes condicions poc aptes per al seu ús públic,  ja que el seu  interior es  troba 
força  antiquat  i  en  alguns  punts  caldria  realitzar  algunes  reparacions  en  el  fals  sostre  per  tal  de  garantir  la 
seguretat dels espectadors. 
La intervenció es limita a l’àmbit de la sala de butaques i no afecta la zona de bar i banys, reformat recentment, 
ni tampoc la planta primera destinada a un ús per al club d’escacs i de catequesi a on tan sols es disposarà d’un 
sistema de climatització. La caixa escènica tampoc és objecte d’aquest projecte. 

 
MD 3. Descripció del projecte 

 

MD 3.1 Justificació de proposta i descripció general   

 
Principalment es donarà una nova imatge interior de la sala de butaques, totalment renovada, modernitzant‐la i 
fent‐la més utilitzable per al municipi, amb l’objectiu de generar una major activitat, tant econòmica com social 
donat que es tracta d’un equipament d’interès cultural per al municipi. És una  intervenció de vital  importància 
per a l’ajuntament, ja que el barri a on es situa és l’únic espai d’una capacitat important a on realitzar diferents 
actes culturals i/o socials. 
 
La  intervenció es basa en  la substitució de tota  la “pell”  interior de  la sala de butaques, paviment, parets  i fals 
sostre.  
El motiu de la substitució del fals sostre de la sala principal, a banda de per donar una imatge unitària de l’espai 
que es modernitzarà íntegrament, és per tal de garantir la seguretat de les persones, ja que actualment es troba 
en mal estat i amb risc de caiguda d’alguna peça. 

 
Es  substitueix  la  il∙luminació  de  la  sala  motivat  per  un  costat  per  tal  que  permetin  un  accés  per  al  seu 
manteniment  que  no  impliquin  un  risc  de  seguretat  per  a  la  persona  que  ho  realitzi  i  per  altre  banda  per 
substituir‐les per unes altres que suposin un menor consum elèctric i per tant més sostenibles. 
 
Per  tal  de  millorar  la  seguretat  a  nivell  d’incendis  es  col∙loca  una  boca  d’incendis  equipada  amb  la  seva 
corresponent xarxa.  
En  tots els casos  les  intervencions es duen a  terme des de el punt de vista de  la sostenibilitat,  tant en  l’ús de 
materials com amb l’optimització dels residus generats. 



 
A partir de  tots aquest requisits  la proposta de reforma  interior es planteja, amb una doble pell que revesteix 
tota  la sala. Per un costat una primera “pell” que consisteix en un trasdosat de pladur acústic pintat de negre  i 
segon lloc es col∙loca una sèrie de lames verticals en fusta de maple per tal de donar un aspecte càlid a la sala. 
 
Un altre dels punts forts del projecte és la intervenció en els sostre i la substitució de la il∙luminació general (a la 
il∙luminació escènica no s’intervé), de manera que es col∙loca tota la il∙luminació des de les parets laterals de la 
sala entre lama i lama creant una llum difusa i regulable en intensitat. D’aquesta manera el seu manteniment no 
suposa uns  risc de  treball en gran alçada,  ja que el projecte preveu  la possibilitat de  fixar una escala a  la  “L” 
d’acer que corona les lames de manera que un operari en cap cas treballarà a més de 5 metres d’alçada. 
 Per  altre  banda  el  sostre  es  revesteix  amb  un  revestiment  tipus  “ideatec”  acústic  de  fusta  de maple,  que 
ressegueix la geometria original del fals sostre actual. 

 
MD 3.2  Justificació del compliment de la normativa urbanística   

 

Planejament:  Pla General d'Ordenació Urbana de les Franqueses del Vallès (25/09/2009) 

Zonificació:  Sòl urbà. EQUIPAMENT  

 

MD 3.3 Descripció del programa funcional, usos i relació de superfícies  

 
A continuació es fa una descripció de les principals característiques dels diferents usos que es donen en aquest 
edifici. 

El municipi disposa en el PGOU d’una regulació dels usos que s’ha tingut en compte i es dóna compliment en el 
present projecte. 

L’ús de  l’edifici és un equipament cultural amb auditori, bar  i sales d’ús polivalent. L’objecte d’aquesta reforma 
només afecta a la sala de butaques. 

L’edifici disposa de tres accessos a la sala, dos d’ells pels laterals d’aquesta i amb sortida directa a l’exterior i la 
principal per la part central previ pas per la zona de bar. 

Les condicions a nivell de prevenció  i protecció d’incendis queda  justificada a  l’informe adjuntat a  l’annex de  la 
present memòria. 

 

3.3.4 Relació de superfícies  reformar 

QUADRE DE SUPERFÍCIES A REFORMAR       

Av. Mossèn Pere Baixeres, s/n, Corró d'Avall ‐ LES FRANQUESES DEL VALLÈS

   S.ÚTIL (m²)  S.CO (m²) 

PLANTA BAIXA  234,67 271,95
        

VESTÍBUL ACCÉS  4,02   

SALA DE BUTAQUES  230,65   

  

        

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL A REFORMAR  234,67   

TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA A REFORMAR     271,95

 

Les Franqueses del Vallès, maig de 2014 

 

 

L’ARQUITECTE 



 

MD 4 Requisits a complimentar per les característiques de l’edifici  

L’edifici projectat proporcionarà unes prestacions de  funcionalitat,  seguretat  i habitabilitat que  garantiran  les 
exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de  la LOE, així com també donaran resposta  la 
resta de normativa d’aplicació. 

En el cas d’aquest projecte, els  requisits normatius es  limiten a zona a on s’intervé(sala de butaques), donant 
compliment a totes  les exigències per aquest àmbit, considerant en tot moment el conjunt de  l’edifici, però  les 
possibles mesures a dur a terme fora de l’àmbit d’actuació no són objecte d’aquest projecte.   

A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar a l’àmbit de la intervenció, que depenen de les 
seves característiques i de la seva ubicació, i que s’agrupen de la següent manera:   

‐ Funcionalitat    Utilització:  
     Accessibilitat 
     
‐ Seguretat           en cas d’Incendi 
     d’Utilització 
 
‐ Habitabilitat     Salubritat 
     Protecció contra el soroll 
     Estalvi d’energia  
      Altres  aspectes  funcionals  dels  elements  constructius  o  de  les  instal∙lacions  per  un  ús 

satisfactori de l’edifici. 
 
 



 

MD 4.1 Utilització: Condicions d’habitabilitat de l’edifici d’habitatges. Prestacions 

Al no tractar‐se d’un edifici d’habitatges no és d’aplicació. 

 

MD 4.2 Accessibilitat. Prestacions  

El  projecte  de  l’edifici  incorpora  unes  condicions  d’accessibilitat  que  compleixen  el  Codi  d’Accessibilitat  de 
Catalunya  (D. 135/1995)  i el DB SUA Seguretat d’Utilització  i accessibilitat, de manera que es satisfà el requisit 
bàsic d’accessibilitat establert a la LOE. 

L’edifici disposa d’un itinerari accessible que comunica la via pública amb la sala de butaques. 

 

MD 4.3 Seguretat Estructural 

No s’intervé en l’estructura, per tant no és d’aplicació. 
 

MD 4.4 Seguretat en cas d’Incendi. Prestacions  

Tota la intervenció objecte d’aquest projecte dóna compliment a  les exigències bàsiques SI del CTE, tot i que al 
tractar‐se d’una intervenció parcial dins l’edifici no implica que no calguin fer altres intervencions en altres zones 
de l’edifici per tal de donar compliment a les exigències bàsiques. 

 

D’acord amb el CTE es considera a l’establiment un ús de pública concurrència. 
 
Compliment DB SI 1. Propagació interior 
 
Els elements constructius han de complir les condicions de reacció al foc que estableix la taula 4.1 del DB SI 1: 
 
En zones ocupables: 

- De sostres i parets: C‐s2, d0 (pladur, lames de fusta i sostre tipus ideatec) 
- De terres: EFL (paviment continu de resines) 

 
No es preveu en el projecte  la  substitució de  les butaques ni dels  telons de  la  sala, però en qualsevol  cas  si 
s’instalen nous elements decoratius o de mobiliari compliran les següents condicions: 
 

a) Butaques i seients fixes entapissats. Passen els assaigs segons les normes següents: 
- UNE‐EN 1021‐1:2006 “VAloración de  la  inflamabilidad del mobiliario tapizado – Parte 1: fuente de 

ignición: cigarrillo en combustión”. 
- UNE‐EN 1021‐2:2006 “Valoración de  la  inflamabilidad del mobiliario tapizado – Parte 2: fuente de 

ignición: llama equivalente a una cerilla”. 
 

b) Elements tèxtils suspesos, com telons, cortines, cortinatges, etc: 
Classe 1 conforme a la norma UNE‐EN 13773:2003 “Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. 
Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificación”. 

 
Compliment DB SI 3. Evacuació d’ocupants 
 
Número i sortides d’evacuació 
 
D’acord amb les característiques de l’edifici, aquest ha de comptar com a mínim amb dues sortides de planta o 
recinte. Els recorreguts d’evacuació fins a una sortida de planta no pot excedir de 50m. 
L’edifici disposa de tres sortides de l’edifici, dues d’elles directes a l’exterior desde la sala de butaques‐ 
 
Dimensionat dels mitjans d’evacuació 
 
L’amplada de les portes i passos és superior als 80 cm. 
 
 
 
 



Portes situades en recorreguts d’evacuació 
 
Les portes previstes com a sortida de planta o d’edifici seran abatibles amb eix de gir vertical i el seu sistema de 
tancament, o bé no actuarà mentre hi hagi activitat en  les zones a evacuar, o bé consistirà en un dispositiu de 
fàcil i ràpida obertura. 
 
Es  considera  que  satisfà  l’anterior  requisit  funcional  els  dispositius  d’obertura mitjançant maneta  o  polsador 
conforme a la norma UNE‐EN 179:2009, quan es tracti de l’evacuació de zones ocupades per persones que en la 
seva majoria estiguin familiaritzats amb  la porta considerada, així com en cas contrari, quan es tracti de portes 
amb obertura  en  el  sentit de  la  evacuació  els de barra horitzontal d’empenta o de  lliscament  conforme  a  la 
norma UNE‐EN 1125:2009. 
 
Al tenir una ocupació prevista major a 100 persones, les portes obriran en el sentit de l’evacuació.   
 
Senyalització dels mitjans d’evacuació 
 
S’utilitzaran les senyals d’evacuació definides en la norma UNE 23034:1988, d’acord amb els següents criteris: 
 

a) Les sortides de recinte, planta o edifici tindran una senyal amb el rètol “SORTIDA”, fàcilment visibles. 
b) La senyal amb el rètol “Sortida d’emergència” ha d’utilitzar‐se en tota sortida prevista per a ús exclusiu 

en cas d’emergència. 
c) Han de disposar‐se senyals indicatives de direcció dels recorreguts d’evacuació, visibles des de tot origen 

d’evacuació des d’on no es percebin directament les sortides o les seves senyals indicatives. 
d) En els punts dels recorreguts d’evacuació en els que existeixin alternatives que puguin induir a error, es 

disposaran les senyals abans citades. 
e) En dits recorreguts, junt a les portes que no siguin sortida i que puguin induir a error en la evacuació de 

persones ha de disposar‐se la senyal amb el rètol “Sense sortida”. 
 
Les senyals han de ser visibles inclús en cas de fallada del subministrament a l’enllumenat normal.  
 
Compliment DB SI 4. Instal∙lacions de protecció contra incendis 

 
Dotació d’instal∙lacions de protecció contra incendis 

 
S’ubica a la sala la següent dotació containcendis: 
 
∙ 2 extintors: d’eficàcia 21A‐113B a cada 15 m de  recorregut en cada planta, com a màxim, des de  tot origen 
d’evacuació. 
∙ 1 boca d’incendi equipada 
 
Compliment DB SI 6. Resistència al foc de l’estructura 

 
Aquest informe no contempla el compliment de la resistència al foc de l’estructura ni dels materials utilitzats, ja 
que no es disposa de  la documentació necessària  i es  considera que  ja es  va  justificar en el  seu moment en 
l’expedient d’obres inicial i en les posteriors modificacions que hi puguin haver. 

 

S’adjunta  Informe  de  l’àrea  d’activitats  de  l’Ajuntament  en  el  qual  es  regulen  els  paràmetres  per  donar 
compliment a les exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi.  

 

MD 4.5. Seguretat d’Utilització i Accessibilitat. Prestacions  

Les  condicions  de  seguretat  d’utilització  de  la  sala  compleixen  les  exigències  bàsiques  SU  del  CTE  per  tal  de 
garantir l’ús de l’edifici en condicions segures i evitar, el màxim possible, els accidents i danys als usuaris.  

Aquestes  exigències  es  satisfan  adoptant  solucions  tècniques  basades  en  el  Document  Bàsic  de  Seguretat 
d’utilització i accessibilitat, DB SUA, així com al Decret 141/2012 sobre “Condicions d’habitabilitat dels habitatges 
i la cèdula d’habitabilitat”  i al D. 135/1995 “Codi d’Accessibilitat de Catalunya”. 

A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències bàsiques del SUA i als quals es 
dóna resposta des del disseny de l’edifici:  

 



 SUA 1 Risc de caigudes 

‐ A  totes  les  zones de  l’edifici es contempla  les discontinuïtats dels paviments, els desnivells  i  la disposició de 
barreres de protecció amb configuració de no escalable  i alçada en funció de  l’alçada del desnivell que s’està 
protegint.  

 

SUA 2 Impactes o enganxades 

‐ A totes les zones de l’edifici es contemplen els elements fixes i practicables susceptibles de produir impactes i 
aquells elements  fràgils susceptibles de rebre’ls –els quals garantiran el nivell de risc d’impacte que els hi és 
d’aplicació i que es detallen a l’apartat MC 4 “Sistemes envolvent exterior, compartimentació interior i acabats”. 
També es considera, la protecció a enganxades amb elements d’obertures i tancaments automàtics. 

 
SUA 3 Immobilització  

‐ Les portes de sortida d’emergència disposaran de sistemes de desbloqueig des de l’exterior. 

 
SUA 4 Il∙luminació inadequada  

‐ Es  fixen els nivells mínims d’il∙luminació per als espais que  configuren  les  zones  comunes de  circulació,  tant 
interior  com  exterior  i  els  valors  es  recullen  a  l’apartat MD  5.5.7  “Subministrament  elèctric  i  instal∙lacions 
d’il∙luminació” . 

‐ Es disposa d’enllumenat d’emergència en els recorreguts d’evacuació, tant dels habitatges com dels locals fins a 
la sortida a l’exterior i els valors es recullen a l’apartat MD 5.5.7 “Subministrament elèctric i instal∙lacions 
d’il∙luminació . 

 
SUA 7 Vehicles en moviment  

‐ No es contempla al no disposar d’aparcament. 

 
SUA 8 Acció del llamp  

‐ No es considera en el projecte. 

 

SUA 9 Accessibilitat  

‐ S’adopten les mesures necessàries per a complir amb l’itinerari requerit en aquest edifici tant a l’interior com a 
l’exterior. 

 

MD 4.6 Salubritat 

No és d’aplicació per aquesta tipologia de projecte. 

 

MD 4.7 Protecció enfront del soroll 

No és d’aplicació per aquesta tipologia de projecte. 

 

MD 4.8 Estalvi d’energia 

A continuació es desenvolupen les exigències que afecten. 

 

MD 4.8.1 Limitació de la demanda energètica (HE 1) 

No és d’aplicació per aquesta tipologia de projecte. 

 

MD 4.8.2 Rendiment de les instal∙lacions tèrmiques (HE2) 

No és d’aplicació per aquesta tipologia de projecte. 

 

MD 4.8.3 Eficiència energètica de les instal∙lacions d’il∙luminació (HE 3) 



Els valors d’eficiència energètica de la instal∙lació d’il∙luminació (VEEI) serà de 8 W/m2 (per a cada 100 lux) per a la 
sala de butaques, excloent‐se d’aquesta limitació la il∙luminació escènica. 

 

MD 4.8.4 Contribució solar mínima per a la producció d’ACS (HE 4) 

No és d’aplicació per aquesta tipologia de projecte. 

 

MD 4.9. Ecoeficiència  

No és d’aplicació per aquesta tipologia de projecte. 

 



MD 5 Descripció i requisits dels sistemes de l’edifici 

 

MD 5.1. Treballs previs 
 

Abans d’iniciar  la  intervenció caldrà desmuntar degudament totes  les butaques de  la sala, per al seu posterior 
muntatge un cop finalitzades les obres. 

Caldrà retirar tots els revestiments existents no necessaris i dur‐los a l’abocador autoritzat. 
 

MD 5.2. Sustentació 
 
No s’intervé a la fonamentació. 
 

MD 5.3. Estructura 
 
No s’intervé a l’estructura. 

MD 5.4. Acabats 

 

De forma genèrica, a continuació es descriuen les característiques fonamentals dels sistemes: 
 
Acabats: 
 

‐Paviments: 

Paviment a base de resines epoxi+epoxi sobre paviment existent, previ fratassat i amb resistencia al lliscament 

C2, donant compliment al DB SUA‐1 

‐Parets: 

Trasdosat de parets amb pladur continu pintat de negre, en vestíbul d’accés. 

Trasdosat de parets amb pladur acústic pintat de negre. 

Formació de paraments de lames verticals de fusta de maple de 6x4x237 cm i 6x12x237 cm suportades sobre 

perfils d’acer galvanitzat superior i inferior. 

‐Sostres: 

Fals sostre format per panells de fusta de maple acústica sobre perfileria vista i oculta. La perfileria vista será de 

color negre.     

 

MD 5.5. Condicionament, instal∙lacions i serveis 
 
 

MD 5.5.0 Criteris generals de les instal∙lacions a l’edifici 

L’edifici disposa actualment de les infraestructures dels serveis d’aigua, electricitat i clavegueram. 

S’ha previst que equipar amb les següents instal∙lacions: 

‐ Substitució de la instal∙lació de il∙luminació de la sala.  

‐ Instal∙lació de climatització a dues sales annexes a la planta primera de l’edifici. 

‐ Instal∙lacions de protecció contra incendi. S’instal∙la una nova xarxa d’aigua per a la intal∙lació d’una BIE. 

 

MD 5.5.1 Ascensor 



No hi ha. 

 

MD 5.5.2 Recollida i evacuació de residus   

No escau. 

 

MD 5.5.3 Subministrament d’aigua  

No s’intervé a la instal∙lació de fontaneria existent.  
 

MD 5.5.4 Evacuació d’aigües 

No s’intervé a la instal∙lació d’evacuació d’aigües existent. 

 

MD 5.5.6 Subministrament elèctric i instal∙lació d’il∙luminació 

1. Subministrament elèctric 

L’edifici disposa  actualment de  subministrament elèctric  i es preveu que  amb  la nova  intervenció  la potència 
necessària màxima per a la il∙luminació i la climatització de la planta primera sigui la següent: 

 
DEMANDA DE POTENCIES 
 
‐ Potència total instalada: 
 
E1 Llums Davant.                                                                         1512 W 
E2  Llums Darrere.                                                                       1296 W 
A/A‐1 S.altell Esq.                                                                         1600 W 
A/A2‐S.altell Dret                                                                           1100 W 
                                            TOTAL....                                             5508 W 
 
‐ Potència Instal∙lada Enllumenat (W): 2808  
‐ Potència Instal∙lada Força (W): 2700  
‐ Potència Màxima Admissible (W): 27712  

 

2. Instal∙lació d’il∙luminació 

S’ha estudiat el sistema d’il∙luminació amb l’objectiu de fer‐la el més eficient possible, la millor solució és l’ús de 
luminàries  tipus “algoritmo” de “Artemide” amb  fluorescència,  la opció en LED s’ha hagut de descartar  ja que 
pràcticament  no  s’amoritzaria  mai  en  la  vida  útil  de  l’edifici,  i  per  altre  banda  amb  el  mateix  nombre  de 
luminàries no s’aconseguiria la mateixa intensitat lumínica que amb fluorescència i per tant la potència final de 
consum pràcticament seria equiparable. 

S’adjunta a l’annex 3 de la present memòria, un estudi lumínic amb la il∙luminació proposada.  

Enllumenat funcional 
La sala disposarà d’enllumenat funcional i es garantiran els nivell mínims d’il∙luminació  que s’especifiquen al DB 
SU‐4  i que es concreten en els següents valors: 

‐ vestíbul de l’edifici i zones interiors  E ≥ 100 lux 

Per altra banda es donarà compliment als valors d’eficiència energètica de la instal∙lació d’il∙luminació (VEEI) que 
s’especifiquen al DB HE‐3 “Eficiència energètica de les instal∙lacions d’il∙luminació”: 

‐ sales d’auditori  VEEI ≤ 8 W/m2 (per cada 100 lux) 

Enllumenat d’emergència 
Es disposarà d’enllumenat d’emergència al recorregut d’evacuació des de la sala,  fins a la sortida a l’exterior. Es 
garantiran els nivells d’il∙luminació, E, següents: 

‐ recorreguts d’evacuació  E ≥ 1 lux 

‐ instal∙lacions manuals de PCI E ≥ 5 lux 



‐ quadres d’enllumenat dels servies comuns  E ≥ 5 lux 
 

Es consideren els requisits definits al CTE (RD 314/2006) en el DB SU “Seguretat d’Utilització” i en concret la seva 
Secció 4  “Seguretat enfront el  risc  causat per a  il∙luminació  inadequada”, així  com   els definits en el DB HE‐3 
“Eficiència  energètica  de  les  instal∙lacions  d’il∙luminació”  i  les  especificacions  fixades  pel  D.  21/2006 
d’Ecoeficiència. També es tindran en consideració les especificacions fixades pel Reglament d’Ascensors. 

Pel que fa a l’enllumenat d’emergència es dissenyarà segons les especificacions fixades en el  DB SU‐4, així com 
les de la ITC‐28 del REBT que facin referència a l’enllumenat d’evacuació. 

 

MD 5.5.8 Telecomunicacions 

No escau. 



MD 5.5.9 Sistemes de ventilació  

No escau. 

 
MD 5.5.10 Instal∙lacions tèrmiques  

El  projecte  no  preveu modificar  la  climatització  existent  de  la  sala  de  butaques.  Per  altre  banda  si  que  es 
climatitzarà la planta primera amb dos splits individuals. 

Les  instal∙lacions  tèrmiques  compliran  les  exigències  tècniques  de  benestar  i  higiene,  eficiència  energètica  i 
seguretat que estableix el RITE 07 (RD 1027/2007). 

 

Instal∙lació de calefacció 

No s’intervé a la instal∙lació de calefacció existent.  
 

Instal∙lació d’aigua calenta sanitària (ACS) 

No s’intervé a la instal∙lació de d’ACS existent.  
 

Incorporació d’energia solar tèrmica per a producció d’ACS 

No escau 
  
MD 5.5.11 Instal∙lacions de protecció contra incendi 

La dotació d’instal∙lacions de protecció contra incendis que es preveu és la següent:  

  Conjunt de l’edifici  hidrant exterior d’incendi 

  Sala de butaques  1 BIE i 2 extintors portàtils 

i hauran de satisfer l’exigència bàsica SI 4 d’Instal∙lacions de protecció en cas d’incendi. 

Es  comprovarà que  l’edifici estigui protegit  amb un hidrant d’incendi, per  a  l’ús dels bombers,  situat  a  la  via 
pública a menys de 100 m de la façana accessible, donant compliment al D. 241/94 de Condicions urbanístiques i 
de protecció en cas d’incendi complementàries de la NBE‐CPI/91. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. NORMATIVA APLICABLE  
 

 



Normativa tècnica general d’Edificació   

 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 
105 

  Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en 
matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10) 

Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 

Ley 8/2013, de 26 de juny (BOE 27/6/2013) 

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1329/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas  

D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

Ley de Contratos del sector público 

Ley 30/2007 (BOE: 31.10.07) 

Desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector público 

RD 817/2009 (BOE: 15.05.09) 

Llei de l’Obra pública 

Llei 3/2007 (DOGC: 06.07.07) 

 

 
REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

 

Ús de l’edifici  

 

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a 
l’interior de l’habitatge. 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el 
trabajo”. (O. 09/03/1971) 

Altres usos 



Segons reglamentacions específiques 

 

Accessibilitat  

 
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso 
universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de 
l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10 

Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques                                                         

Llei 20/91 (DOGC 25/11/91) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 

Seguretat estructural 

 
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 

 

Seguretat en cas d’incendi 

 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de 
l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10) 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 

 
 
 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 
 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA‐1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA‐2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA‐3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 



SUA‐5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA‐6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA‐7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA‐8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA‐9 Accessibilitat 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de 
l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10) 

 

Salubritat 
 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Protecció contra el soroll 
 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 

Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009). En vigor des de 17.11.09 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 

Estalvi d’energia 
 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE‐1 Limitació de la demanda energètica 

HE‐2 Rendiment de les Instal∙lacions Tèrmiques 

HE‐3 Eficiència energètica de les instal∙lacions d’il∙luminació 

HE‐4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

HE‐5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 



23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10).

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 

 
 

Sistemes estructurals 

 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) 
i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 

NCSE‐02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE‐08 Instrucción de hormigón estructural  

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

Instrucció d'Acer Estructural EAE  

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)   
El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i 
que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE‐A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació. 

NRE‐AEOR‐93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges  

O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) 
i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria 
d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 



 

Sistema de condicionaments, instal∙lacions i serveis 

 

Instal∙lacions d’ascensors 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre ascensores  

RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98) 

Reglamento de aparatos elevadores 

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 
25/11/81) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  1314/1997, 
excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 

ITC‐MIE‐AEM‐1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores electromecánicos. 

O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91). Derogada pel  RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten 
als articles vigents del reglament anteriorment esmentats. 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC‐MIE‐AEM‐1 y aprobación de prescripciones técnicas              derogada pel RD 1314/1997 

llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats 

Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 

Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre 
ascensors 

O 31/06/99  (DOGC: 11/06/99), correcció d’errades (DOGC: 05/08/99) 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Condicions tècniques de seguretat als ascensors 

O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90) 

Aclariments de diferents articles del “Reglamento de aparatos elevadores” 

O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) 

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 

Instrucció 6/2006  

 

Instal∙lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Ordenances municipals 



Instal∙lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 

Criterios higiénico‐sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel∙losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis 
públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de 
Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal∙lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 

Instal∙lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal∙lacions Tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008), modificat pel RD 238/2013 (BOE 13/4/2013) en 
alguns articles 

Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia 

RD 1369/2007  (BOE 23.10.2007) 

Criterios higiénico‐sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel∙losi  



D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Instal∙lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Instal∙lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

ITC‐ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC‐ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 

ITC‐ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Gas‐oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI‐IP‐03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 

 



 

Instal∙lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

CTE DB HE‐5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC‐LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008. 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 3275/1982 (BOE: 1/12/82) correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Connexió d’instal∙lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió 

RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00) 

Procediment administratiu aplicable a les instal∙lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA‐ENDESA relatives a les instal∙lacions de xarxa i a les instal∙lacions d’enllaç  

Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió  

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 

Condicions de seguretat en les instal∙lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges  

Instrucció 9/2004, de 10 de maig, Direcció General de Seguretat industrial 

Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal∙lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al 
règim d’inspecció periòdica. 

Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines 

Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la inscripció de les instal∙lacions 
d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica  

Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines  

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Instal∙lacions d’il∙luminació 

CTE DB HE‐3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

CTE DB SUA‐4 Seguretat enfront al risc causat per il∙luminació inadequada 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

REBT ITC‐28 Instal∙lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

 

Instal∙lacions de telecomunicacions 



Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en 
el interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003. 

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción 
de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el 
interior de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

Norma tècnica de les infraestructures  comunes de telecomunicacions als edificis per a l’accés al servei de telecomunicacions per 
cable 

D 116/2000  (DOGC: 27/03/00) 

Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels senyals de radiodifusió, 
televisió i altres serveis de dades associats, procedents d’emissions terrestres i de satèl∙lit. 

D 117/2000 (DOGC: 27/03/00) 

 

Instal∙lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal∙lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Instal∙lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA‐8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

 



 

Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios 

Real Decreto 235/2013, de 5 d’abril (BOE 13/4/2013) 

 
 
 

Control de qualitat 
 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de 
l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10) 

EHE‐08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego  

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE‐08. 

RC‐92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 

O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92) 

UC‐85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC‐08 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC: 3/8/98) 

 



 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009), modificat per Llei 9/2011 (DOGC30/12/2011), Llei 5/2012 DOGC 23/3/2012) i 
desplegat per D16/2010 (DOGC 18/2/2010) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)  

 

Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 
105 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Ordre VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i 
les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria 
d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10) 

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  

D 206/1992 (DOGC 7/10/92) 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  ANNEXOS A LA MEMÒRIA 



ANNEX 1  

Informe de l’àrea d’activitats de l’Ajuntament  de Les Franqueses del vallès per la justificació del compliment 
del DB SI del CTE. 
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Data: 14/04/2014 
Referència : Àrea d’Activitats JAM/ep 
Assumpte: Informe prevenció incendis 

INFORME DE L’ÀREA D’ACTIVITATS 
 

TITULAR:  Ajuntament de Les Franqueses del Vallès 
EMPLAÇAMENT:   Centre Cultural de Corró d’Avall 

 
En relació al Centre Cultural de Corró d’Avall, s’emet el següent informe en matèria de 
prevenció i seguretat en cas d’incendi. 
 
A l’edifici en qüestió li és d’aplicació el Codi Tècnic de l’Edificació, d’acord amb el 
Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació 
(CTE). 
 
D’acord amb el CTE es considera a l’establiment un ús de pública concurrència. 
 
· Compliment DB SI 1. Propagació interior 
 
A l’edifici s’han de considerar dos sectors d’incendi independents, un on s’inclogui 
només la caixa escènica i l’altre on s’incorpori la resta de l’edifici, ja que d’acord amb 
la taula 1.1 del DB SI 1, les caixes escèniques han de constituir un sector d’incendi 
diferenciat. 
 
D’acord amb la definició del codi tècnic de l’edificació la caixa escènica ha de ser un 
sector d’incendis que compleixi les següents condicions:  
 
• Ha d'estar compartimentat respecte de la sala d'espectadors mitjançant elements EI120 
excepte a la boca de l'escena , la qual es pot tancar mitjançant un teló EI 60 de material 
incombustible el temps de tancament no excedeix de 30 segons si pot suportar una 
pressió de 0,4 kN/m2 en ambdós sentits sense que el seu funcionament es vegi afectat. 
• El tancament del teló ha de ser automàtic , però també ha de poder activar manualment 
des de dos punts , un situat a l'escenari i un altre a lloc d'accés segur , fora de l' espai de 
l'escenari . Quan es posi en funcionament , s'ha d'activar una senyal òptica d'advertència 
a l'escenari. 
• Ha de disposar d'una cortina d'aigua d'activació automàtica i manual des de l’escenari i 
des d'un altre punt situat en lloc d'accés segur. 
• Ha de disposar de vestíbuls d'independència en tota comunicació amb la sala 
d'espectadors. 
• A sobre de l'escena només han d'existir locals tècnics que serveixin per a ús directe de 
la escena. 
• El recorregut d'evacuació des de qualsevol punt de l' escenari fins a alguna sortida del 
sector no ha d'excedir de 25 mi les portes de sortida han d'obrir en el sentit de la 
evacuació. 
• Les passarel·les, galeries o similars existents per a ús d'actors o empleats han disposar 
de sortides d'evacuació. 
• Les passarel·les i escales de l'escenari han de tenir una amplada de 0,80 m , com a 
mínim. 
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• La part superior de la caixa escènica ha de disposar d'un sistema adequat per a 
l’eliminació del fum en cas d'incendi . 
 
En quant als locals i zones de risc especial, no és possible determinar-los amb les dades 
de que disposem. 
 
Els elements constructius han de complir les condicions de reacció al foc que estableix 
la taula 4.1 del DB SI 1: 
 
En zones ocupables: 

- De sostres i parets: C-s2, d0 
- De terres: EFL 

 
Els tancaments formats per elements tèxtils, tals com carpes, seran classe M2 conforme 
a UNE 23727:1999 “Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. 
Clasificación de los materiales utilizados en la construcción”. 
 
Els elements decoratius i de mobiliari compliran les següents condicions: 
 

a) Butaques i seients fixes entapissats. Passen els assaigs segons les normes 
següents: 
- UNE-EN 1021-1:2006 “VAloración de la inflamabilidad del mobiliario 

tapizado – Parte 1: fuente de ignición: cigarrillo en combustión”. 
- UNE-EN 1021-2:2006 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario 

tapizado – Parte 2: fuente de ignición: llama equivalente a una cerilla”. 
 

b) Elements tèxtils suspesos, com telons, cortines, cortinatges, etc: 
Classe 1 conforme a la norma UNE-EN 13773:2003 “Textiles y productos textiles. 
Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificación”. 
 
 

· Compliment DB SI 3. Evacuació d’ocupants 
 
El càlcul de l’ocupació és el següent: 
 
Zona Ocupació 
Pati de butaques 216 persones 
Bar (29,64 m2) 30 persones 
Vestíbul (29,64 m2) 15 persones 
Escenari 55 persones 
Planta altell 32 persones 
Planta soterrani Zona ocupació nul·la 
 
TOTAL 348 persones 
 
Aquest càlcul de l’ocupació és aproximat ja que es desconeix l’ús real al que es preveu 
destinar les diferents estances de l’edifici. 
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Número i sortides d’evacuació 
 
D’acord amb les característiques de l’edifici, aquest ha de comptar com a mínim amb 
dues sortides de planta o recinte. Els recorreguts d’evacuació fins a una sortida de planta 
no pot excedir de 50m. 
 
Dimensionat dels mitjans d’evacuació 
 
L’amplada de les portes i passos ha de ser, tenint en compte que es disposa de 3 portes 
per a la sortida i que el nombre d’ocupants es reparteix a maneres iguals per a cada 
porta: 
 
348/3 = 116 
A ≥ P/200 ≥ 0,80m  A ≥ 116/200 = 0,58m  A ≥ 0,80m 
 
Per tant, l’amplada de les portes i passos ha de ser com a mínim de 0,80 metres. 
 
L’amplada de les escales no protegides per a evacuació ascendent serà igual a: 
 
A ≥ P/160 
 
L’ocupació de la planta altell es de 24 persones al costat dret i de 8 al costat esquerra, 
per tant: 
 
Adreta ≥ 24/160 = 0,15m 
Aesquerra ≥ 8/160 = 0,05m 
 
Portes situades en recorreguts d’evacuació 
 
Al tenir una ocupació prevista de més de 50 persones, les portes previstes com a sortida 
de planta o d’edifici seran abatibles amb eix de gir vertical i el seu sistema de 
tancament, o bé no actuarà mentre hi hagi activitat en les zones a evacuar, o bé 
consistirà en un dispositiu de fàcil i ràpida obertura. 
 
Es considera que satisfà l’anterior requisit funcional els dispositius d’obertura 
mitjançant maneta o polsador conforme a la norma UNE-EN 179:2009, quan es tracti de 
l’evacuació de zones ocupades per persones que en la seva majoria estiguin 
familiaritzats amb la porta considerada, així com en cas contrari, quan es tracti de portes 
amb obertura en el sentit de la evacuació els de barra horitzontal d’empenta o de 
lliscament conforme a la norma UNE-EN 1125:2009. 
 
Al tenir una ocupació prevista major a 100 persones, les portes obriran en el sentit de 
l’evacuació.   
 
Senyalització dels mitjans d’evacuació 
 
S’utilitzaran les senyals d’evacuació definides en la norma UNE 23034:1988, d’acord 
amb els següents criteris: 
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a) Les sortides de recinte, planta o edifici tindran una senyal amb el rètol 

“SORTIDA”, fàcilment visibles. 
b) La senyal amb el rètol “Sortida d’emergència” ha d’utilitzar-se en tota sortida 

prevista per a ús exclusiu en cas d’emergència. 
c) Han de disposar-se senyals indicatives de direcció dels recorreguts d’evacuació, 

visibles des de tot origen d’evacuació des d’on no es percebin directament les 
sortides o les seves senyals indicatives. 

d) En els punts dels recorreguts d’evacuació en els que existeixin alternatives que 
puguin induir a error, es disposaran les senyals abans citades. 

e) En dits recorreguts, junt a les portes que no siguin sortida i que puguin induir a 
error en la evacuació de persones ha de disposar-se la senyal amb el rètol “Sense 
sortida”. 

 
Les senyals han de ser visibles inclús en cas de fallada del subministrament a 
l’enllumenat normal.  
 
 
· Compliment DB SI 4. Instal·lacions de protecció contra incendis 
 
Dotació d’instal·lacions de protecció contra incendis 
 
L’edifici ha de comptar amb els següents mitjans contra incendis: 
 
· Extintors: Un d’eficàcia 21A-113B a cada 15 m de recorregut en cada planta, com a 
màxim, des de tot origen d’evacuació. 
· Boques d’incendi equipades 
· Hidrants exteriors 
 
 
·Compliment DB SI 6. Resistència al foc de l’estructura 
 
Aquest informe no contempla el compliment de la resistència al foc de l’estructura ni 
dels materials utilitzats, ja que no es disposa de la documentació necessària i es 
considera que ja es va justificar en el seu moment en l’expedient d’obres inicial i en les 
posteriors modificacions que hi puguin haver. 
 
 
Les Franqueses del Vallès, 14 d’abril de 2014. 
 
 
Francisco Juan Salado Benitez 
Enginyer Industrial 
 
 



ANNEX 2  

Justificació del compliment de: 

‐ REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i demolició 

‐ DECRET 89/2010, Reguladors dels enderrocs i altres residus de la construcció 

‐ DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis 
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DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc
tipus

quantitats
DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

REFORMA SALA BUTAQUES CENTRE CULTURALObra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0 00 0 00d
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CORRÓ D'AVALL - LES FRANQUESES DEL VALLÈS
LES FRANQUESES DEL VALLÈS Comarca : VALLÈS ORIENTAL

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

REFORMA SALA BUTAQUES CENTRE CULTURAL

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3
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és residuEls materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir

 abocador

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu
reutilització

mateixa obra altra obra

no no

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000ui
te
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es

 d
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2 terres reutilitzades i terres portades a abocador

no

Residus d'enderroc 

mateixa obra altra obra

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 7,107 0,004 5,855

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

……… - 0,000 - 0,000

evestiment aplacat de fustes encadellades 0,010 12,900 0,075 3,608

revestiment tèxtil de parets 0,001 0,840 0,005 0,168C
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0,7556 20,85 t 0,8344 9,63 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 1,9754 0,0896 2,0601

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,8426 0,0407 0,9361
formigó 170101 0,0320 0,8387 0,0261 0,5992

petris 170107 0,0020 0,1808 0,0118 0,2714
guixos 170802 0,0039 0,0903 0,0097 0,2236
altres 0,0010 0,0230 0,0013 0,0299a
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totals d'enderroc 

Residus de construcció

   embalatges 0,0380 0,0981 0,0285 0,6562

fustes 170201 0,0285 0,0278 0,0045 0,1035
plàstics 170203 0,0061 0,0363 0,0104 0,2381

paper i cartró 170904 0,0030 0,0191 0,0119 0,2732
metalls 170407 0,0004 0,0150 0,0018 0,0414

totals de construcció 2,07 t 2,72 m3
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   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                               

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos  els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

- altres

-
-
-

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

Terres contaminades
Residus que contenen PCB

-

especificar
especificar -

-
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

gestió dins obra

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

minimització
Enderroc, Rehabilitació, 
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6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0 00 t 0 00 m3
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                    fusta en bigues reutilitzables

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

p g g
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
4.-

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

5.-
6.-

                    altres : 0,00 t 0,00 m

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 0ec
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0,00
0 00

(m3)
0,00
0 00

0,00
0 00

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

Terres per a l'abocador

g / / p p 0
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0

Total 0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,84
Maons, teules i ceràmics 40 0,84

0,00 0,000,00
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0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

0,00
0,00

cal separar

no inert
no inert

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells 
a l'obra supera les quantitats de ...

tipus de residu

Maons, teules i ceràmics 40 0,84
Metalls 2 0,01
Fusta 1 0,03
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,02
Paper i cartró 0,50 0,02
Especials* inapreciable inapreciable

ilit
a

ci
ó 

i A
m

p
lia

ci
ó 

   
   

 O
fic

in
a

 C
on

no no especial
si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

no no especial
no no especial
no no especial

no inert
no no especial

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
C t id   G i  i lt   i l
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R.D. 105/2008

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu esp si si
* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar
la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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gestió fora obra

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
-

-

-

tipus de residu
a determinar
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    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  (decret 161/2001)
gestor adreça codi del gestor

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

a determinar

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l 15 00

PRESSUPOST 
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Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12 00 €/m3 5 00 €/m3 5 00 €/m3 70,00 €/m3
Classificació      

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
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Valoritzador / Abocador         

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport      

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m
Especials**: num. transports a 200 €/ transport

Excavació m   ( 20%) 12,00 €/m 5,00 €/m 5,00 €/m 70,00 €/m
Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 0,81 -

Maons i ceràmics 1,26 18,96

Petris barrejats 0,37 5,50

Metalls 0,06 0,84

- 1,83
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3,24

-

-

9,71 4,04

0,00

-

runa neta

0,28 -

6,32 -

-

- -

-

Metalls 0,06 0,84

Fusta 0,14 2,10

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,32 4,82

Paper i cartró 0,37 5,53

Guixos i no especials 8,25 123,70

Altres 5,10 76,46

Perillosos Especials 0,00

61,17 25,49 -

- 0,70 -
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0,00 0,00

0,28

- 1,84 -

- 41,23

- 1,61 -

-

237,90

Elements Auxiliars
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €
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Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

70,88 100,00 3,24

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

412,01p p g

m3

euros

El volum dels residus és de : 12,35

El pressupost de la gestió de residus és de : 412,01
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documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES
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Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

CONTENIDOR 9 M 3
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Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

unitats 1
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Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

CONTENIDOR 5 M 3

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -
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             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L
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Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

4 
/ 

6 
 R

ES
ID

US
  E

nd
er

ro
c,

 R
eh

a
b

-
-
-
-
-
-



)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
plec de condicions

tècniques

Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat.
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FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET  89/2010

FIANÇA

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 
descrites  el càlcul inicial de generació de residus  a efectes del càlcul de la fiança  s'estima que es podrà reduir en un 

T 0,00 T
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Percentatge de reducció per 
minimització

Previsió inicial de l'Estudi

0,00
22,92

Total excavació (tones)

Total construcció i enderroc (tones)

Si  l  i i  d l Pl  d  tió d  id  (  h  d' l b  l t ti t )   difi  l  i i  d  

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s estima que es podrà reduir en un 
percentatge del:
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( Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de 
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest 
document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de LES FRANQUESES DEL VALLÈS

Residus d'excavació * 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc * 0 T 11 euros
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150,00

euros/T 0,00

Total fiança **

0,0

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
** Fiança mínima 150€

euros/T 0,00
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ANNEX 3  

Justificació estudi lumínic de la sala de butaques 
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CAT93_AUDITORI LES FRANQUESES
28.05.2014

Artemide, S.A.
España
c/Vico 12-18, Bajos
08021 Barcelona

Proyecto elaborado por Sergi Lliró
Teléfono +34 934783911

Fax +34 933707306
e-Mail proyectos@artemide.es

AUDITORI - FLUO / Resumen

Altura del local: 7.000 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:197

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 166 28 5282 0.167

Suelo 49 89 9.01 262 0.102

Techo 30 133 13 239 0.095

Paredes (81) 7 57 0.56 879 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 11.94 W/m² = 7.18 W/m²/100 lx (Base: 248.19 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) � (Luminaria) [lm] � (Lámparas) [lm] P [W]

1 52
Artemide Architectural M204000 + M188100 
ALGORITMO DIRECT FLUO T16-SLS 
1X54W ND + DIFFUSOR (1.000) 

2488 4450 57.0

Total: 129352 Total: 231400 2964.0
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CAT93_AUDITORI LES FRANQUESES

28.05.2014

Artemide, S.A.
España
c/Vico 12-18, Bajos
08021 Barcelona

Proyecto elaborado por Sergi Lliró
Teléfono +34 934783911

Fax +34 933707306
e-Mail proyectos@artemide.es

AUDITORI - FLUO / Rendering (procesado) en 3D
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CAT93_AUDITORI LES FRANQUESES

28.05.2014

Artemide, S.A.
España
c/Vico 12-18, Bajos
08021 Barcelona

Proyecto elaborado por Sergi Lliró
Teléfono +34 934783911

Fax +34 933707306
e-Mail proyectos@artemide.es

AUDITORI - FLUO / Rendering (procesado) de colores falsos
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CAT93_AUDITORI LES FRANQUESES

28.05.2014

Artemide, S.A.
España
c/Vico 12-18, Bajos
08021 Barcelona

Proyecto elaborado por Sergi Lliró
Teléfono +34 934783911

Fax +34 933707306
e-Mail proyectos@artemide.es

AUDITORI - FLUO / Trama de cálculo 1 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 102

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado: (6.917 m, 12.511 m, 
1.000 m)

Trama: 11 x 11 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

178 86 381 0.48 0.23
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0 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

Sobre els components 

Sobre l'execució 

Sobre el control de l'obra acabada 

Sobre normativa vigent 

1 CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 

SISTEMA SUSTENTACIÓ  

SISTEMA ESTRUCTURA 

SISTEMA ENVOLVENT 

SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 

SUBSISTEMA PARTICIONS 

1 FUSTERIES INTERIORS 

1.1 Portes de fusta 

1.2 Portes metàl.liques 

1.3 Portes tallafocs 

SUBSISTEMA PAVIMENTS  

1 CONTINUS 

SUBSISTEMA CEL RAS  

SUBSISTEMA REVESTIMENTS  

1 APLACATS 

2 PINTATS 

SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL.LACIONS 

SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL  

1 CLIMATITZACIÓ 

1.1 Generació 

1.2 Transport 

1.3 Emissors 

2 IL.LUMINACIÓ 

2.1 Interior 

2.2 Emergència 

SUBSISTEMA SEGURETAT  

1 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

SUBSISTEMA CONNEXIONS  

1 ELECTRICITAT 

1.1 Connexió a xarxa 

1.2 Instal·lació comunitaria i interior 

1.3 Posta a terra 

SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES 

  



CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  
 
Sobre els components 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb 
el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el 
marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 
del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres 
Directives europees que li siguin d’aplicació.  
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de 
productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb 
les corresponents directives Europees.  

Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.2 Control de 
recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 
Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel 
projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació 
comprendrà, almenys, els següents documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació 
corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin 
transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o 
disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques 
tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb 
l'establert en l’article 5.2.3; i  
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en 
l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.  
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, equips i 
sistemes emparats per ella.  

Control de recepció mitjançant assaigs 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i 
proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats 
per la D.F.  
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa 
sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 
  

Sobre l’execució.  
Condicions generals.  
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construcció, 
d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director 
de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les 
instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.  

Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.3 
Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, 
els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les 
verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació 
aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada 
poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions 
que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.  
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius.  
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques 
d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

 
Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o 
totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves 
de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 
 

Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", 
estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament 
l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables 
sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.  
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan 
referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 



 
CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 
SISTEMA SUSTENTACIÓ 
 
SISTEMA ESTRUCTURA 
  
SISTEMA ENVOLVENT 
 
 
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 
 
SUBSISTEMA PARTICIONS 
 

1 FUSTERIES INTERIORS 

Tenen per objectiu el tancament de les obertures interiors, dotant l’edifici de les prestacions d’accés a les diferents dependències. També 
inclou el tancament d’armaris empotrats.   

  

1.1 Portes de fusta  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
Components 
Folrat de bastiment de base amb peça de galze i tapajunts o el propi bastiment col·locat directament sobre fàbrica. 
Escairada de fusta de pes específic ≥ a 450kg/m3 i humitat ≤15%.  
Ribets de fusta quan disposin d’envidrament. 
Protecció de pintura, lacat o vernís. 
Accessoris i ferramentes, junts perimetrals, etc... 
Característiques tècniques mínimes 
Els taulers de fusta llistonats i els de fusta contra-xapada compliran les normes UNE corresponents. 
Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i escairades amb els requeriments reglamentaris: 
assaigs, distintius i marcatges CEE. 
Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, i els eixos seran rectilinis. Les unions es faran amb maclatges rígids, formant 
angles rectes. 
Execució 
Condicions prèvies 
L’emmagatzematge serà en lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes. 
El bastiment ha d’estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos, encastat al terra o fixat mecànicament.  
Fases d’execució  
Presentació de la porta. 
Col·locació de la ferramenta. 
Fixació definitiva . 
Neteja i protecció. 
Toleràncies d'execució. Horitzontalitat: ± 1 mm. Aplomat: ± 3 mm. Pla previst de la fulla respecte al bastiment: ± 1 mm. Posició de la 
ferramenta: ± 2 mm. Portes. Franquícia entre les fulles i el bastiment: ≥ 0,2 cm. Franquícia entre les fulles i el paviment: entre 0,2 cm i 0,4 
cm. Fixacions entre cada fulla i el bastiment: ≥3.  
Control i acceptació 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç. La fulla que no porti 
tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors. 
Amidament i Abonament  
m² de llum d’obra d’element col·locat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per a la seva col·locació, elements de connexió, 
tapajunts i ferramentes. No s’inclou el cost de la col·locació dels bastiments, les pintures ni els vernissos. 
Els elements singulars d’ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (ut) completament acabades i posades a l’obra segons 
especificacions de la D.F. 
  
1.2 Portes metàl·liques  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 



UNE. 
UNE 85103:1991 EX. Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y características. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
Components 
Folrat de bastiment de base amb peça de galze i tapajunts o el propi bastiment col·locat directament sobre fàbrica. 
Porta metàl·lica col·locada,  
Mecanismes per a un funcionament correcte d'obertura i tancament, amb els tapajunts col·locats o trapa metàl·lica practicable. 
Característiques tècniques mínimes 
Els perfils i xapes compliran les normes UNE corresponents. 
Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i esquadries amb els requeriments reglamentaris: 
Assaigs, distintius i marcatges CEE. 
En el cas d’acer laminat en calent i conformat fred, els perfils aniran protegits amb imprimació anticorrosiva. 
Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, i els eixos seran rectilinis. Les unions es faran amb maclatges rígids, formant 
angles rectes. 
Execució 
Condicions prèvies 
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte. S'ha de 
col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que 
mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra. 
Fases d’execució 
Replanteig. 
Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts.  
Muntatge de les fulles mòbils. 
Eliminació dels rigiditzadors. 
Col·locació dels mecanismes i els tapajunts. 
Neteja de tots els elements. 
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm. Nivell previst: ± 5 mm. Horitzontalitat: ± 1 mm. Aplomat: ± 2 mm/m 
Control i acceptació 
Ha d'obrir i tancar correctament. No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. Distància entre ancoratges galvanitzats: ≤ 60 
cm. Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems: ≤ 30 cm. Franquícia entre la fulla i el bastiment: ≤ 0,2 cm El bastiment ha d'estar ben 
aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar 
lliures. La porta, un cop incorporada a l'obra, ha de complir els requisits de resistència mecànica, seguretat d'ús i higiene i salut establerts 
a la norma UNE 85103. Franquícia entre la fulla i el paviment: ≥ 0,2 cm, ≤ 0,4 cm.  

Amidament i Abonament  
Unitat amidada segons les especificacions de la D.T. 
  
1.3 Portes tallafocs  
Portes amb resistència al foc durant un termini de temps determinant, mantenint les funcions d’integritat i aïllament tèrmic, portes de fulles 
batents amb eix de gir vertical i portes de fulles corredisses. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB SI; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
Classificació dels productes de la construcció i els elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de 
resistència davant del foc. R.D. 312/2005 
UNE 
UNE 85102:1991 EX. Puertas y cancelas deslizantes correderas rectas. Definiciones, clasificación y características. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
Components 
Porta de fusta o metàl·lica tallafocs amb reblert de material aïllant d’accionament manual o automàtic, bastiment de base, mecanismes i 
accessoris. 
Característiques tècniques mínimes 
Sistema de tancament exigit en portes previstes com a sortida de planta o d’edifici i per evacuació de més de 50persones. Per ocupants 
habituals amb maneta o polsador, i per ocupants no habituals barra antipànic segons s’estableix en normes UNE-EN 179:2003 VC1, i 
1125:2003 VC1. 
Execució 
Condicions prèvies 
Durant el procés de col·locació s'han d'utilitzar uns elements que garanteixin la protecció contra els impactes i uns altres que mantinguin 
l'escairat fins que el bastiment quedi ben travat. Mecanismes i accessoris. S'ha de col·locar sobre els forats i osques preparats a les fulles 
de la porta. El muntatge s'ha de fer de manera que no es produeixi una pèrdua d'aïllament a la temperatura al voltant del pany, seguint les 
instruccions tècniques del fabricant. 



Fases d’execució 

Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts. 

Replanteig. En el forat de la situació dels elements d'ancoratge. 
Fixació. Del bastiment, de les guies i col·locació del full. 

Col·locació i ajust dels mecanismes d’obertura tant a la porta com al bastiment. 

Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm, anivellament: ± 1 mm, aplomat: ≤3 mm (enfora) 
Control i acceptació 
Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst. Ha de funcionar correctament i ha de tenir un accionament suau. Ha de quedar fixat 
a la fulla per mitjà de cargols. 
Portes de fulles batents. El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació (en el cas de més de 50 persones o locals de risc mig i alt) i de manera 
que l'obertura de la porta no disminueixi l'amplària real de la via d'evacuació. Alçària de col·locació dels mecanismes d'obertura: 1 m (± 50 
mm) El bastiment ha de quedar travat al parament amb platines d'ancoratge, 3 a cada muntant i al travesser, agafades amb morter. La 
part inferior ha d'estar encastada un mínim de 3 cm en el paviment. 
Portes de fulles corredisses. Les guies de recorregut han de quedar horitzontals, per a les portes d'accionament manual, o inclinades 
amb una pendent cap el punt mitjà de la porta ≥ 2%, en les d'accionament automàtic, i han de ser netes. Els mecanismes de rodament 
han de ser autolubricants per tal de facilitar el desplaçament de les fulles. Els topalls de recorregut de les guies han de permetre l'obertura 
total de les fulles, sense disminuir l'amplària real de la via d'evacuació. Els perfils tallafocs del bastiment han d'estar travats al parament 
pels tres costats, amb platines d'ancoratge a distàncies ≤ 60 cm. La guia ha de quedar sòlidament fixada al suport i en la posició indicada 
en el plànol de muntatge. 
Amidament i Abonament 
ut amidada segons les especificacions de la D.T. 
  
SUBSISTEMA PAVIMENTS 
 
1 CONTINUS 
Revestiment de sòls en interiors executats de forma continua amb un conglomerant i un material d'addició, podent rebre diferents tipus 
d'acabat. 
Poden ser de formigó, terratzo continu, de morters o de resines sintètiques. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el 
paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
Components 
Conglomerant, àrids, aigua, additius en massa, productes d’acabat, pintura, desmoldejant, resina d’acabat, malla electrosoldada de rodons 
d’acer, làmina impermeable, juntes, materials de revestiment i sistemes de fixació. 
Característiques tècniques mínimes 
Conglomerant. Ciment. Complirà les exigències en quant a composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la 
Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. 
Materials bituminosos. Podran ser de barreja en calent constituïda per un conglomerant bituminós i àrids minerals. 
Materials sintètics. Resines sintètiques, etc... 
Àrids. La sorra podrà ser de mina, riu, platja rentada, matxucat o barreja d'elles. La grava podrà ser de riu, matxucat o pedrera. 
Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. 
Additius en massa. Podran ser pigments.  
Productes d'acabat. Pintura. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució: aigua (és el cas de la 
pintura al tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...) o dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a 
l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, pintures 
bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com: cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines 
sintètiques, etc...). Desmoldejant, servirà de material desencofrant per als motlles o patrons d'imprimir, en cas de paviments continus de 
formigó amb teixidura “in situ” permetent extreure teixidures de les superfícies de formigó durant el seu procés d'enduriment. No alterarà 
cap de les propietats del formigó, haurà de ser estable, servirà al formigó com producte impermeabilizante impedint el pas de l'aigua, 
alhora que dota al formigó de major resistència a la gelada. Així mateix serà un element de guarit que impedirà l'evaporació de l'aigua del 
formigó.  
Resina d'acabat. Haurà de ser incolora, i permetrà ser acolorida en cas de necessitat. Haurà de ser impermeable a l'aigua, resistent a la 
base, als àcids ambientals, a la calor i als llamps UV (no podrà groguejar en cap cas). Evitarà la formació de fongs i microorganismes. 
Podrà aplicar-se en superfícies seques o humides, amb fred o calor, podrà repintar-se i disposarà d'una excel·lent rapidesa d'assecat. 
Realçarà els colors, formes, teixidures i volums dels paviments acabats. 
Malla electrosoldada de rodons d'acer.  
Làmina impermeable.  
Juntes. Pel reomplert de les juntes s’utilitzaran: elastòmers, perfils de PVC, bandes de llautó, etc... Pel segellat de juntes, material elàstic 
de fàcil introducció en les juntes. Els tapajunts podran ser: perfils o bandes de material metàl·lic o plàstic. 
Sistema de fixació.  
Control i acceptació 



Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Conglomerant, Àrids, Material 
d'addició, Ciments, Aigua i Arenes (àrids).  
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, 
Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de 
resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant 
l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de 
lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 
Execució.  
Condicions prèvies 
En cas de paviment continu amb aglomerat bituminós i amb asfalt fos, sobre la superfície del formigó del forjat o solera es donarà una 
emprimació amb un reg d'emulsió de betum. En cas de paviment de formigó continu tractat superficialment, amb morter de resines 
sintètiques o morter hidràulic polimèric, s'eliminarà la beurada superficial del formigó del forjat o solera mitjançant gratat amb raspalls 
metàl·lics. En cas de paviment continu de formigó tractat amb morter hidràulic, si el forjat o solera tenen mes de 28 dies, es gratarà la 
superfície i s'aplicarà una emprimació prèvia, d'acord amb el tipus de suport i el morter a aplicar. 
En tots els casos es respectaran les juntes de la solera o forjat. En els paviments situats a l'exterior, se situaran juntes de dilatació formant 
una quadrícula de costat no major de 5 m que alhora faran paper de juntes de retracció. En els paviments situats a l'interior, se situaran 
juntes de dilatació coincidint amb les de l'edifici, i es mantindran en tot el gruix del revestiment. Quan l'execució del paviment continu es 
faci per bandes, es disposaran juntes en les arestes longitudinals de les mateixes. 
Fases d’execució 
Paviment continu amb morter de resines sintètiques. En cas de morter autoanivellant, aquest s'aplicarà amb espàtula dentada fins a un 
gruix no menor de 2 mm. En cas de morter no autoanivellant, aquest s'aplicarà mitjançant plana o espàtula fins a un gruix no menor de 4 
mm.  
Paviment continu amb morter hidràulic polimèric: el morter es compactarà i allisarà mecànicament fins a gruix no menor de 5 mm. 
Paviment de terratzo continu. Preparació i comprovació de la superfície d’assentament. Preparació dels junts. Col·locació del morter 
d’emprimació. Col·locació de la malla de fibra de vidre. Col·locació de la malla alveolar. Col·locació del morter d’acabat. Rebaixat, polit i 
abrillantat. En el paviment o hi ha d’haver esquerdes, taques, canvis de tonalitat ni d’altres defectes superficials. La superfície del paviment 
ha de ser polida i abrillantada. No s’hi ha de veure marques ni senyals de la polidora. La superfície acabada ha de ser plana i ha de tenir 
una textura uniforme i una coloració homogènia. Gruix de la capa del morter d’emprimació: 3mm. Gruix de la capa del morter d’acabat: 
10mm. Absorció d’aigua (UNE 127-002). 
Paviment de formigó. Acabat sense additius. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. Col·locació de l'armadura, si és el 
cas. Col·locació i vibratge del formigó. Realització de la textura superficial. Protecció del formigó i cura. No hi ha d'haver esquerdes ni 
discontinuïtats. La superfície acabada ha d'estar remolinada mecànicament o lliscada. Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el 
nivell previstos. Hi ha d'haver junts transversals de retracció cada 25m² amb distàncies entre ells no superiors als 5 m. Els junts han de ser 
d'una fondària ≥ 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm, i han de complir les especificacions del seu plec de condicions. Hi ha d'haver junts 
de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts en les trobades amb d'altres 
elements constructius. Aquests junts han de ser d'1cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junts de 
formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar que coincideixin amb els junts de retracció. Duresa Brinell 
superficial de la capa de morter (UNE EN ISO 6506/1) mesurada amb una bola de 10 mm de diàmetre ≥ 3 kg/mm2. Resistència 
característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies serà ≥ 0,9 x Fck. Toleràncies d'execució: Gruix: ± 10% del gruix; 
Nivell: ± 10 mm; Planor: ± mm/3 m. El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient d’entre 5°C i 40°C. S'ha de vibrar fins a 
aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la 
resistència prevista, s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de durar com a mínim 15 dies en temps calorós i 
sec, i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
Acabats. Amb empedra. serà amb pedres anivellades sobre capa de morter de 5 cm. S'estendrà la beurada de ciment sobre les juntes, 
regant-se posteriorment durant 15 dies. S'eliminaran les restes de beurada i es netejarà la seva superfície. Amb graveta. Serà amb capa 
de barreja de sorra i grava d'almenys 3 cm d'gruix col·locada sobre el terreny, de manera que quedi solta o ferma. Amb terratzo in situ. 
Serà amb capa de 2 cm de sorra sobre el forjat o solera, sobre la qual s'estendrà una capa de morter de 1,50 cm, malla electrosoldada i 
altra capa de morter de 1,50 cm. Una vegada piconada i anivellada aquesta capa, s'estendrà el morter d'acabat disposant banda per a 
juntes en quadrícules de costat no major de 1,25 m. Es farà mitjançant polit amb màquina de disc horitzontal de la capa de morter 
d'acabat. Amb aglomerat bituminós. Serà amb capa d'aglomerat hidrocarbonat estesa mitjançant procediments mecànics fins a gruix de 
40 mm. L'acabat final es farà mitjançant compactació amb corrons, durant la qual, la temperatura de l'aglomerat no baixarà de 80ºC. 
Tractat superficialment. S'aplicarà el tractament superficial del formigó (enduridor, recobriment), en capes successives mitjançant, brotxa, 
raspall, corró o pistola. De formigó tractat amb morter hidràulic: serà mitjançant aplicació del morter hidràulic sobre el formigó per 
espolvorejar amb un morter en sec o a la plana amb un morter en pasta. 
Amb morter hidràulic polimèric. L'acabat final podrà ser de pintat amb resines epoxi o poliuretà, o mitjançant un tractament superficial del 
formigó amb enduridor. De formigó tractat superficialment amb enduridor-colorant. Podrà rebre un acabat mitjançant aplicació d'un agent 
desmoldejant, per a posteriorment obtenir teixidura amb el model o patró triat; aquesta operació es realitzarà mentre el formigó segueixi en 
estat d'enduriment plàstic. Una vegada endurit el formigó, es procedirà al rentat de la superfície amb aigua a pressió per a desincrustar 
l'agent desmoldejant i matèries estranyes. Per a finalitzar, es realitzarà un segellat superficial amb resines, projectades mitjançant sistema 
airless d'alta pressió en dues capes, obtenint així el rebuig de la resina sobrant, una vegada segellat el porus en la seva totalitat. 
Juntes. En cas de junta de dilatació: l'ample de la junta serà de 10 a 20 mm i la seva profunditat igual al del paviment. El segellat podrà ser 
de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts per pressió o ajustament. En cas de juntes de retracció: l'ample de la junta serà de 5 a 
10 mm i la seva profunditat igual a 1/3 del gruix del paviment. El segellat podrà ser de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts. 
Prèviament la junta es realitzarà mitjançant un calaix practicat a màquina en el paviment. Segons el CTE DB HS punt 2.2.3. 
Control i acceptació 
Comprovació del suport: Es comprovarà la neteja del suport i emprimació. Gruix de la capa de base i de la capa d'acabat. Disposició i 
separació entre bandes de juntes. Planor amb regla de 2m. 
Amidament i abonament 
m² de paviment continu realment executat. Incloent pintures, enduridors, formació de juntes eliminació de restes i neteja. 
m3 de volum realment executat. 
Paviment de formigó acabat amb additius. Mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la D.T. Aquests criteris inclouen 
l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la 
unitat. No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. No és d'abonament en aquesta unitat d'obra 
el reg de cura. No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. No s'inclou dins d'aquesta unitat 
d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent. Estesa amb regle vibratori, queda inclòs el muntatge i 
desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas en que sigui necessari. 
  
SUBSISTEMA CEL RAS 



Parament horitzontal col·locat sota del forjat, subjecte mitjançant estructura vista o no, amb la finalitat de reduir l’alçada d’un local, i/o 
augmentar l’aïllament acústic i tèrmic, i ocultar possibles instal·lacions o parts de l’estructura. El cel ras pot estar format per: plaques 
d'escaiola, plaques de fibres minerals o vegetals, plaques de guix laminat, plaques metàl·liques o lamel·les de PVC o metàl·liques. Els 
tipus de cel ras poden ser: per a revestir amb sistema fix, de cara vista amb sistema fix, de cara vista amb sistema desmuntable amb 
entramat vist, de cara vista amb sistema desmuntable amb entramat ocult. 
  
Normes d’aplicació 
Requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat. D 259/2003. 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SI, Documents Bàsics Seguretat contra incendis. CTE-DB HR, Documents Bàsics Protecció enfront 
al soroll.  
Yesos y escayolas para la construcción y Especificaciones técnicas de los prefabricados de yesos y escayolas. R.D 1312/1986. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
  
Components 
Plaques, estructura d’armat de plaques per cel ras continu, sistemes de fixació, material per a reomplir les juntes entre planxes per a cel 
ras continu, estructura oculta travada per a cel ras amb plaques i Elements decoratius com ara motllures. 
Característiques tècniques mínimes 
Plaques. Panell d'escaiola, acabat: amb: cara exterior llisa o en relleu, amb/sense fissurat i/o material acústic incorporat, etc... Les plaques 
d'escaiola no tindran una humitat superior al 10% en pes, en el moment de la seva col·locació. Panells metàl·lics. De xapa d'alumini, (gruix 
mínim de xapa 0,30 mm, gruix mínim de l’anoditzat, 15 micres), de xapa d'acer zincat, lacat, etc... amb acabat perforat, llis o en reixeta, 
amb o sense material absorbent acústic incorporat. Placa rígida de conglomerat de llana mineral o altre material absorbent acústic. 
Plaques de cartró-guix amb/sense cara vista revestida per làmina vinílica. Placa de fibres vegetals unides per un conglomerant, serà 
incombustible i estarà tractada contra la podriduda i els insectes. Panells de tauler contraxapat. Lamel·les de fusta, alumini, etc... 
Estructura d'armat de plaques per a sostres continus. Estructura de perfils d'acer galvanitzat o alumini amb acabat anoditzat (gruix mínim 
10 micres), longitudinals i transversals. 
Sistema de fixació. Element de suspensió, mitjançant vareta roscada d'acer galvanitzat amb ganxo tancat en ambdós extrems, perfils 
metàl·lics, galvanitzacions, tirants de reglatge ràpid, etc... en cas que l'element de suspensió siguin canyes, aquestes es fixaran mitjançant 
pasta d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques. L’element de fixació al forjat, si és de formigó, podrà ser mitjançant clau d'acer galvanitzat 
fixat mitjançant tir de pistola i ganxo amb rosca, si són blocs d’entrebigat, podrà ser mitjançant tac de material sintètic i dolla roscada 
d'acer galvanitzat, si són biguetes, podrà ser mitjançant abraçadora de xapa galvanitzada. 
Element de fixació a placa. Per a sostres continus podrà ser mitjançant filferro d'acer recuit i galvanització, paletada d'escaiola i fibres 
vegetals o sintètiques, perfils laminats ancorats al forjat, amb o sense perfileria secundària de suspensió, i caragolam per a la subjecció de 
les plaques, etc,... Per a sostres registrables, podrà ser mitjançant perfil en T d'alumini o xapa d'acer galvanitzada, perfil en O amb pinça a 
pressió, etc..., podent quedar vist o ocult. 
Material de reomlert de juntes entre planxes per a sostres continus. Podrà ser de pasta d'escaiola. 
Escaiola. Complirà les especificacions recollides en el Plec general de condicions per a la recepció de guixos i escaioles RY-85 . 
Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades.  
Estructura oculta de travada de les plaques: podrà ser mitjançant varetes roscades, perfils en T d'alumini o xapa d'acer galvanitzat amb 
creuetes de travada en les trobades, etc... La rematada perimetral, podrà ser mitjançant perfil angular d'alumini o xapa d'acer 
galvanitzada. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Plaques d'escaiola, Guixos, 
Escaioles i Perfils d'alumini anoditzat.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
L'apilament dels materials haurà de fer-se a cobert, protegint-los de la intempèrie. Les plaques es traslladaran en vertical o de cantell, 
evitant-ne la manipulació horitzontal. Per a col·locar les plaques caldrà realitzar ajustaments previs a la seva col·locació, evitant forçar-les 
perquè encaixin en el seu lloc. S'hauran disposat, fixat i acabat totes les instal·lacions situades sota forjat; les instal·lacions que hagin de 
quedar ocultes haurien de sotmetre's prèviament a les proves necessàries per al seu correcte funcionament. Preferiblement s'hauran 
realitzat les particions, la fusteria de buits exteriors i caixes de persianes estaran col·locades i preferiblement envidriades, abans de 
començar la col·locació del cel ras. S'evitaran els contactes bimetàl·lics: Zinc amb acer, coure, plom o acer inoxidable; Alumini amb plom o 
coure; Acer dolç amb plom, coure o acer inoxidable; Plom amb coure o acer inoxidable; Coure amb acer inoxidable. S'hauran obtingut els 
nivells en tots els locals objecte d'actuació, marcant-se de forma indeleble tots els paraments i elements singulars i/o sobresortints dels 
mateixos, tals com pilars, marcs, etc... D'aquesta manera s'haurà triat l'altura del cel ras tenint en compte que, com a mínim, aquesta serà 
de 10 cm. 
Fases d’execució 
Replanteig del nivell del cel ras. 
Fixació dels tirants de filferro al sostre.  
Col·locació de les plaques.  
Segellat dels junts. 
Sistema fix i entramat de perfils. Replanteig dels eixos de la trama de perfils. Col·locació i suspensió dels perfils de la trama. Col·locació 
de les plaques. 
Sistema desmuntable i suspensió amb barra roscada. Replanteig dels eixos de la trama de perfils. Col·locació dels perfils perimetrals, 
entrega als paraments i suspensió de la resta de perfils de la trama. Col·locació de les plaques. 
Sostres continus. Es disposaran un mínim de 3 elements de suspensió, no alineats i uniformement repartits per metre quadrat. La 
col·locació de les planxes es realitzarà disposant-les sobre llistons de pam que permetin la seva anivellació, col·locant les unions de les 
planxes longitudinalment en el sentit de la llum rasant, i les unions transversals alternades, quan es tracti de plaques d'escaiola. En cas de 
fixacions metàl·liques i varetes suspensores, aquestes es disposaran verticals i el lligat es realitzarà amb doble filferro de diàmetre mínim 



0,70 mm. Quan es tracti d'un sistema industrialitzat, es disposarà l'estructura subjectant ancorada al forjat i cargolada a la perfilaria 
secundària (si n'hi ha), així com la perimetral. Les plaques es cargolaran perpendicularment a la perfileria i alternades. En cas de fixació 
amb canyes, aquestes es rebran amb pasta d'escaiola de 80l d'aigua per 100kg d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques. Aquestes 
fixacions podran disposar-se en qualsevol adreça. Les planxes perimetrals estaran separades 5 mm dels paraments verticals. Les juntes 
de dilatació es disposaran cada 10 m i es formaran amb un tros de planxa rebuda amb pasta d'escaiola a un dels costats i lliure en l'altre. 
Sostres registrables. Les varetes roscades que s'usin com a element de suspensió, s'uniran per l'extrem superior a la fixació i per l'extrem 
inferior al perfil de l'entramat, mitjançant maniguet o rosca. Les varetes roscades que s'usin com a elements de travada, es col·locaran 
entre dos perfils de l'entramat, mitjançant maniguet. La distància entre varetes roscades, no serà superior a 120 cm. Els perfils que formen 
l'entramat i els perfils de rematada es situaran convenientment anivellats, a les distàncies que determinin les dimensions de les plaques i a 
l'altura prevista en tot el perímetre. La subjecció dels perfils de rematada es realitzarà mitjançant tacs i cargols de cap pla, distanciats un 
màxim de 50 cm entre si. La col·locació de les plaques s'iniciarà pel perímetre, donant a l'angle de xapa i sobre els perfils de l'entramat. La 
col·locació de les plaques acústiques metàl·liques, s'iniciarà pel perímetre transversalment al perfil o, donant suport per un extrem a 
l'element de rematada i fixada al perfil o mitjançant pinces, la suspensió es reforçarà amb un cargol de cap pla del mateix material que les 
plaques. 
Control i acceptació 
El reomplert d'unions entre planxes, s'efectuarà amb fibres vegetals o sintètiques i pasta d'escaiola, en la proporció de 80l d'aigua per 
cada 100kg d'escaiola, i s'acabaran interiorment amb pasta d'escaiola en una proporció de 100l d'aigua per cada 100kg d'escaiola. El fals 
sostre quedarà net, amb la seva superfície plana i al nivell previst. El conjunt quedarà estable i indeformable. Abans de realitzar qualsevol 
tipus de treballs en el fals sostre, s'esperarà almenys 24 hores. Per a la col·locació de lluminàries, o qualsevol altre element, es respectarà 
la modulació de les plaques, suspensions i travada. El fals sostre quedarà net, amb la seva superfície plana i al nivell previst. El conjunt 
quedarà estable i indeformable. 
  
Amidament i abonament 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, obertures ≤ 1 m2, 
no es dedueixen; obertures > 1 m2; es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que 
comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
  
SUBSISTEMA REVESTIMENTS 
 
1 APLACATS 
Revestiment per a acabats de paraments verticals exteriors o interiors, amb plaques de pedra natural o artificial rebudes al suport 
mitjançant ancoratges vists o ocults, o bé fixades a un sistema de perfils ancorats al seu torn al suport, amb extradós replè amb morter o 
no. 
  
Components 
Plaques de pedra natural o artificial, sistema de fixació, separador de plaques i material de segellat de juntes. 
Característiques tècniques mínimes 
Plaques de pedra natural o artificial. Podran tenir un gruix mínim de 30 mm en cas de pissarres, granits, calcàries i marbres, o de 40 mm 
en cas de pedres de marès, duent els trepants necessaris per a l'allotjament dels ancoratges. El granit no estarà meteoritzat, ni presentarà 
fissures. La pedra calcària serà compacta i homogènia de fractura. El marbre serà homogeni i no presentarà masses terrosas. 
Sistema de fixació. Ancoratges: Sistema de subjecció de l'ancoratge al suport, amb trauejats al suport ataconats amb morter, cartutxos de 
resina epoxi, fixació mecànica (tacs d'expansió), fixació a un sistema de perfils subjectes mecànicament al suport regulables en tres 
dimensions, etc... En qualsevol cas no seran acceptables ancoratges d'altres materials amb menor resistència i comportament a 
l'agressivitat ambiental que els d'acer inoxidable. 
Sistema de fixació de l’aplacat als ancoratges. Vists, podran ser perfils longitudinals i continus en forma de T, abraçant el cantell de les 
peces preferentment en horitzontal, d'acer inoxidable o d'alumini lacat o anoditzat. Ocults, subjectaran la peça pel cantell, mitjançant un 
pivot o platina, pivots de diàmetre mínim de 5 mm i una longitud de 30 mm, i platines de gruix mínim de 3 mm, ample de 30 mm i 
profunditat de 25 mm. Passadors d'ancoratge fixats mecànicament al suport amb perforació de la placa.  
Plaques rebudes amb morter. Aquest sistema no serà recomanable en exteriors. 
Separador de plaques. Podrà ser de clorur de polivinil de gruix mínim 1,50 mm. 
Material de segellat de juntes. Podrà ser beurada de ciment, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Plaques de pedra, Pel·lícula 
anòdica sobre alumini destinat a l’arquitectura, Acer i Morters. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents 
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen 
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, 
les seves característiques aparents. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es verificarà abans de l'execució que el suport està llis. Replanteig dels paraments segons D.T. A cada placa se li hauran practicat les 
ranures i orificis necessaris per al seu ancoratge al parament de suport. Es realitzarà la subjecció prèvia dels ancoratges al suport per a 
assegurar la seva resistència. Aquesta subjecció pot ser: amb morter hidràulic (sistema tradicional), cal esperar que el morter prengui i 
s'endureixi suficientment. No s'usarà escaiola ni guix en cap cas. Es poden emprar acceleradors d'enduriment, amb resines d'ús ràpid. 
Amb tac d'expansió d'ús immediat.  
Fases d’execució 
Les plaques es col·locaran sustentat-les exclusivament dels ganxos o dispositius preparats per a la seva elevació. La subjecció es 
confiarà exclusivament als dispositius d'ancoratge previstos i provats abans del subministrament de les plaques. Si es reben els 
ancoratges amb trauejats de morter, es farà humitejant prèviament la superfície del forat. Els ancoratges es rebran en els orificis practicats 
en els cantells de les plaques, i en els trauejats oberts en el parament base. En cas de façanes ventiladas, els orificis que han de 
practicar-se en l'aïllament per al muntatge dels ancoratges puntuals s'emplenaran posteriorment amb projectors portàtils del mateix 
aïllament o retallades del mateix adherits amb coles compatibles. En cas de risc elevat d'incendi de l'aïllament de la cambra per l'acció 
d'espurnes bufadors de soldadura, etc., es construiran tallafocs en la cambra amb xapes metàl·liques. Les fusteries, baranes i tot element 
de subjecció aniran fixats sobre la fàbrica, i mai sobre l’aplacat. Les juntes de dilatació de l'edifici es mantindran a l’aplacat. Es realitzarà 
un extradosat amb morter de ciment en els sòcols i en les peces de major secció.  
Acabats. En cas d’aplacats ventilats, es realitzarà un rejuntat amb beurada de ciment. En aplacats amb extradossats de morter no es 
disposaran les juntes plenes, aquestes es segellaran amb morter plàstic i elàstic de gruix mínim 6 mm. 
Control i acceptació 



Comprovació exterior,dues cada 200 m². Comprovació interior, 2 cada 4 habitatges o equivalent. Es comprovarà que el suport estigui llis. 
Es comprovaran les característiques dels ancoratges (d’acer galvanitzat o inoxidable), el gruix i la distància entre els mateixos. 
Comprovació de l’aplomat amb regla de 2m i rejuntat, si s’escau.  
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures ≤ 1,00 
m², no es dedueixen; Obertures > 1,00 m² i ≤ 2,00 m², deducció del 50%; Obertures > 2,00 m², deducció 100%. Als forats que no es 
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se 
el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
  
2 PINTATS 
Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i instal·lacions, amb preparació 
prèvia de la superfície, situats tant a l'interior com a l'exterior, que serveixen com element decoratiu o protector. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-A, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Acer, Pintat estructures d’acer. 
Components 
Emprimació, pintures, vernissos i additius en obra. 
Característiques tècniques mínimes 
Emprimació. Preparació de la superfície a pintar, podrà ser: emprimació anticorrosiva, emprimació per a galvanitzacions i metalls no ferris, 
emprimació per a fusta o tapaporus, emprimació segelladora per a guix i ciment, etc... 
Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució, aigua (és el cas de la pintura al 
tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...); mitjà de dissolució, dissolvent orgànic (és el cas de la 
pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, 
pintures bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, 
resines sintètiques, etc...).  
Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig del següent capítol: Pintura. 
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents 
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen 
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, 
les seves característiques aparents. 
Execució 
Condicions prèvies 
L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i l'acabat requerit. La superfície d'aplicació estarà anivellada i uniforme. La 
temperatura ambienti no serà major de 28 ºC a l'ombra ni menor de 12 ºC durant l'aplicació del revestiment. L’assolellament no incidirà 
directament sobre el pla d'aplicació. En temps plujós se suspendrà l'aplicació en paraments no protegits. Temps d'assecat especificats pel 
fabricant. S’evitaran, en les zones pròximes als paraments en període d'assecat, la manipulació i treball amb elements que desprenguin 
pols o deixin partícules en suspensió.  
Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal·lacions, baixants, etc... I es protegiran abans d’iniciar el pintat.  
Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescències salines i l'alcalinitat amb tractament químic; 
s’eliminaran les taques superficials produïdes per floridura i es desinfectarà amb fungicides. Les taques d'humitats internes que duguin 
dissoltes sals de ferro, s'aïllaran amb productes adequats. En cas de pintura ciment, s'humitejarà totalment el suport. 
Superfícies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes fungicides, es substituiran els nusos mal 
adherits. Es realitzarà una neteja general de la superfície i es comprovarà el contingut d'humitat. Se segellaran els nusos mitjançant goma 
laca, assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels mateixos i s'escataran les superfícies. 
Superfícies metàl·liques. Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es realitzarà un rascat d'òxids mitjançant 
raspall metàl·lic, seguit d'una neteja manual acurada de la superfície. S'aplicarà un producte que desgreixi a fons de la superfície. 
Fases d’execució 
Pintura al tremp. S'aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus del maó, guix o ciment i una mà d'acabat. 
Pintura a la calç. S'aplicarà una mà de fons amb pintura a la calç diluïda, fins a la impregnació dels porus del maó o ciment i dues mans 
d'acabat.  
Pintura al silicat. S'aplicarà una mà de fons i altra d'acabat.  
Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores.  
Pintura plàstica, acrílica, vinílica. Si és sobre maó, guix o ciment, s'aplicarà una mà d’emprimació selladora i dues mans d'acabat; si és 
sobre fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació tapaporus, posterior escatat i dues mans d'acabat.  
Pintura a l'oli. S'aplicarà una mà d’emprimació amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps entre 24 i 48 hores.  
Pintura a l'esmalt. Prèvia emprimació del suport s'aplicarà una mà de fons amb la mateixa pintura diluïda en cas que el suport sigui guix, 
ciment o fusta, o dues mans d'acabat en cas de superfícies metàl·liques.  
Pintura martelè. S'aplicarà una mà d’emprimació anticorrosiva i una mà d'acabat a pistola.  
Laca nitrocel·lulòsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació no grassa i en cas de superfícies metàl·liques, una 
mà d’emprimació antioxidant; a continuació, s'aplicaran dues mans d'acabat a pistola.  
Vernís hidròfug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicarà el nombre de mans.  
Vernís gras o sintètic. Es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d'un escatat fi del suport, s'aplicaran dues mans d'acabat. 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta: humitat, segons exposició 
(exterior o interior) i nusos. Maó, guix o ciment: humitat inferior al 7 % i absència de pols, taques o eflorescències. Ferro i acer: neteja de 
brutícia i òxid. Galvanització i materials no ferris: neteja de brutícia i desgreixat de la superfície. Preparació del suport: emprimació 
selladora, anticorrosiva, etc... Pintat: nombre de mans. Aspecte i color, escrostonament, falta d'uniformitat, etc... 
Amidament i abonament 
m² de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del suport i de la pintura, mà de fons i mà/s d'acabat 
totalment acabat, i neteja final. 
  
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS 
SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL 
  
1 CLIMATITZACIÓ  
És la instal·lació que es fa servir per a condicionar l’interior d’un edifici: modificant la temperatura, el contingut d’humitat, el moviment i la 
puresa de l’aire amb la finalitat d’aconseguir el confort desitjat. 



Els sistemes possibles són els següents: 
Pel sistema de refrigeració: Condensats per aire o per aigua. 
Per la seva construcció: Partits o compactes. 
Per la forma d’impulsar l’aire: directa o amb conductes. 
Per la seva disposició: Verticals o horitzontals. 
Pel seu tamany: Petits : portàtils, de mur o finestra. 
Mitjans: consoles, murals. 
Grans: Armaris, de sostre, de coberta o partits múltiples (multi-split). 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat i elements de la instal·lació. 
UNE 100171:1989 IN Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación, UNE 100171:1992 ERR Climatización. Aislamiento 
térmico. Materiales y colocación, UNE 100172:1989 Climatización. Revestimiento termoacústico interior de conductos, UNE-EN 60335-
1:1997 Seguridad en los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora: 
Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigorificas. RD 3099/1977. 
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 1244/1979. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
UNE. UNE-EN 378-1:1996 Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de seguridad y medioambientales. Parte 1: Requisitos 
básicos, UNE-EN 60335-1:1997 Seguridad en los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales, UNE-EN 60335-
2-40:1999 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para las bombas de calor eléctricas, 
los acondicionadores de aire y los deshumidificadores. 
Conductes: 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
UNE. UNE 100101:1984 Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias. 
Conductes metàl·lics: 
UNE. UNE 100102:1988 Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos, UNE 100103:1984 Conductos de chapa metálica. 
Soportes, UNE 100104:1988 Climatización. Conductos de chapa metálica. Pruebas de recepción. 
Conductes de fibra mineral o poliisocianurat: 
UNE. UNE 100105:1984 Conductos de fibra de vidrio para transporte de aire. 
Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas. Real Decreto 3099/1977. 
Instrucciones complementarias MI-IF con arreglo a lo dispuesto en el reglamentos de seguridad para plantas einstalaciones 
frigoríficas. B.O.E.29; 03.02.78. 
Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua caliente y climatización. B.O.E.99; 
25.04.81. 
Reixes i difusors: 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
1.1 Generació 
Són els elements que generen aigua o aire climatitzat per a la instal·lació. 
Bomba de calor: Es pot utilitzar com a màquina refrigeradora o calefactora. La seva font energètica pot ser l’electricitat. A l’hivern el 
sistema pot estar connectat a una caldera generadora d’un circuit d’aigua calenta que dóna suport a la bomba de calor o que n’anul·la el 
seu funcionament a l’hivern. 
Refrigeradora: S’utilitza només com a màquina refredadora a l’estiu; la seva font energètica pot ser l’electricitat. 
De coberta (roof-top): Es col·loca a coberta i a més de generadora és emissora directa de l’aire climatitzat al local. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel seu correcte funcionament. 
Control i acceptació 
Bomba de calor: Dimensions i potència. 
Refrigeradora: Dimensions i potència. 
De coberta (roof-top): Dimensions i potència. 
  
Execució 
Bomba de calor, refrigeradora i de coberta. 
Ha de quedar fixada sòlidament a l'estructura de suport pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el sistema de 
fixació disposat pel fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni sorolls a l'estructura de suport. Tots els materials que intervenen a la 
instal·lació han de ser compatibles entre si. Les parts mòbils de l'aparell, s'han de poder moure lliurement sense entrar en contacte amb 
elements de l'obra, el conducte o la pròpia instal·lació. Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la 
de control, amb cables de les seccions i tipus indicats a les instruccions tècniques del fabricant i que compleixin les especificacions fixades 
a les seves partides d'obra. La prova de servei ha d'estar feta. El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica 
del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra 
de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Les connexions de la instal·lació frigorífica i les connexions de desguàs han de ser estanques. Han d'anar segellades amb el sistema 
d'estanquitat aprovat pel fabricant. Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes 
que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les 



dues parts de les unions s'ha d'interposar el material necessari per a la obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i 
pressió de servei. 
Control i acceptació 
Replanteig i ubicació de màquines. Prova de desguàs de climatitzadores i fan-coils. Connexió a quadres elèctrics. Proves de funcionament 
elèctric, hidràulic i d’aigua. 
  
Verificacions 
Característiques de màquines climatitzadores, fan-coils i refredadores. L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts 
adequats. Posta en marxa de la instal·lació. 
  
Amidament i abonament  
ut de la bomba de calor i refrigeradora. 
  
1.2 Transport  
Conjunt d’elements del sistema de transport del fluid refrigerant o portador de calor des de l’aparell generador fins a l’aparell emissor.  
  
Components  
Tubs: Poden ser de coure llisos i secció circular i de polietilè reticulat. 
Aïllaments: Es col·locarà aïllament en tramades molt llargues fins als emissors amb protecció exterior de xapa si va per l’exterior. 
Circuladores: Per garantir la correcta circulació del fluid fins a tots els emissors. 
Regulació i control: Conjunt d’elements que regulen i controlen el correcte funcionament de la instal·lació. Poden haver-hi: sondes de 
temperatura, claus de regulació, centraletes de programació, elements de dilatació i seguretat. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel seu correcte funcionament. 
Control i acceptació 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni 
deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat 
i l'adherència amb les parets. La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, 
evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel 
seu manteniment i conservació. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. 
Tubs: Poden anar superficials o col·locats en safata o espai específic per aquest ús. Els tubs han de ser accessibles. Les canonades 
s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a 
prop del paviment o del sostre. En els trams encastats caldrà protegir els tubs contra l’oxidació i especialment evitar el contacte directe 
amb el guix o altres productes que deteriorin el ferro o el coure. La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 
30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera 
que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. 
Entre l'abraçadora del suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. No s'ha de soldar el suport al tub. La canonada no pot travessar 
xemeneies ni conductes. La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm. El pas a través 
d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir 
>= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. Les unions, canvis de direcció i sortides es podran fer amb 
accessoris soldats o roscats, assegurant l’estanquitat fent servir estopes, pastes o cintes estanques. Cal preveure elements de lliure 
dilatació als tubs, intercalant lira de dilatació o maneguets elàstics. Han de tenir lliure moviment en els suports, sota paviment o encastats 
aniran sota una beina de protecció.  
Aïllaments: L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament de les vàlvules i d'altres 
accessoris de la instal·lació. Poden ser d’escumes elastomèriques, llana de vidre o llana de roca. Si el recorregut dels tubs és exterior cal 
protegir l’aïllament del sol i la pluja amb un folrat d’alumini o xapa d’acer galvanitzat. 
Regulació i control: La seva execució serà la corresponent a les especificacions tècniques del fabricant i industrial seguint especificacions 
de la D.F. 
Control i acceptació 
Connexions entre tubs i elements, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports. Col·locació i direcció dels elements. 
Diàmetres de tubs i elements. Distància mín. d’encreuament amb altres instal·lacions. Proves de funcionament elèctric, hidràulic i aigua. 
Replanteig i muntatge de canonades i conductes, alineació i distància entre suports. Proves de pressió hidràulica. Aïllament de 
canonades, comprovació de gruixos i característiques del material d’aïllament. 
  
Verificacions 
Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Prova d’estanquitat, de lliure dilatacions, eficiència tèrmica i 
funcionament. Totes les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha 
de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
  
Amidament i abonament 
ml del tub i l’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements, 
completament instal·lat i comprovat. 
ut de la resta d’elements que conformen la instal·lació. 
  
1.3 Emissors  
És l’element últim de la instal·lació que ens emet fred o calor per aire. Pot ser l’emissió directament de l’aparell o mitjançant conductes i 
reixetes. 
  
Tipus  
De sostre: Estan ubicats al sostre. Poden anar encastats a cel ras. 
De consola: Es col·loquen recolzats a terra tipus moble. Poden anar amb acabat de fàbrica o embolcall a mida. 
Murals: Estan ubicats a la paret o al sostre amb acabat de fàbrica. 
Climatitzadora: Aparell gran situat amb pressa exterior d’aire. Necessita conductes i reixetes per fer arribar l’aire al lloc desitjat. 
Conductes: Elements de transport que condueixen l’aire fins el lloc desitjat. 



Reixes: Elements que aporten a l’espai l’aire que ve del conducte. 
Difusors: Elements que reparteixen i difonen l’aire. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel seu correcte funcionament. 
Control i acceptació 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. S'han de comprovar que les característiques tècniques 
dels aparells corresponen a les especificades al projecte. 
  
Execució 
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora: 
Les posicions de les unitats han de ser les reflectides a la D.T. o, en el seu defecte, les indicades per la D.F. Els equips han de quedar 
fixats sòlidament als suports pels punts previstos a les instruccions d'instal·lació del fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni sorolls 
als suports. Els suports han de ser adequats al tipus d'aparell que han de subjectar. Tots els materials que intervenen en la instal·lació han 
de ser compatibles entre si. Les parts mòbils de l'aparell, com ara ventiladors i comportes, s'han de poder moure lliurement sense entrar 
en contacte amb elements de l'obra, el conducte o la pròpia instal·lació. Els cables elèctrics i els tubs frigorífics han d'entrar als aparells 
pels punts previstos pel fabricant. Les connexions dels equips i aparells a les canonades han d'estar fetes de manera que entre la 
canonada i l'aparell no es transmeti cap esforç, degut al propi pes i les vibracions. Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per 
tal de facilitar l'accés a l'equip en cas de reparació o substitució. Els conductes d'interconnexió han de quedar acoblats amb la unitat 
interior i respectar la distància horitzontal i vertical entre ambdues unitats, que s'indiquen a les instruccions d'instal·lació. El muntatge s'ha 
de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'aparell. 
Les connexions de la instal·lació frigorífica i les connexions de desguàs han de ser estanques; han d'anar segellades amb el sistema 
d'estanquitat aprovat pel fabricant. Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes 
que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les 
dues parts de les unions s'ha d'interposar el material necessari per a la obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i 
pressió de servei. 
Per a unitats connectades a conductes, la unitat interior ha de quedar connectada al conducte al que dóna servei. No s'han de transmetre 
esforços ni vibracions entre l'aparell i els conductes. 
Conductes Si els conductes van penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° respecte a la vertical. Els suports 
s'han de col·locar a prop de les unions entre els trams. El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball. Conductes metàl·lics. 
Les unions entre conductes es fan per mitjà de les corresponents tires d'unió transversal subministrades amb el conducte i que s'encaixen, 
fent-hi un doblec, a cada conducte. Si la pressió de treball del conducte és menor o igual a 50 mca, el suport s'ha d'unir a les parets del 
conducte amb cargols autoroscants, o amb reblons. Si la pressió és superior a 50 mca, en conductes penjats del sostre s'han d'unir els 
braços del suport per sota del conducte per mitjà d'un perfil angular sobre el qual queda recolzat. La distància entre suports ha de ser 
menor o igual a 3 m. En conductes penjats de la paret, la unió s'ha de fer per punts de soldadura. El suport del conducte ha de quedar 
encastat a la paret o al sostre, segons quina sigui la seva situació. Dist. màx. suports verticals: per a conductes de fins a 2 m de perímetre: 
<= 8 m, per a conductes de perímetre superior a 2 m: <= 4 m. Conductes de fibra mineral o poliisocianurat. Han d'estar fetes totes les 
unions i tots els junts han d'estar segellats. La superfície per segellar ha de ser neta i seca i ha d'estar a una temperatura >= 10°C. Les 
unions han d'estar comprimides i a tocar. L’execució de plecs i unions per conducte, colzes, reduccions, etc. s'han de fer segons les 
UNE’s vigents. També han de complir aquesta norma els reforços i la separació de suports d'acord amb la pressió de treball i la rigidesa 
del plafó. El segellat ha de ser continu al llarg de les unions longitudinals i transversals. La cinta ha de cavalcar >= 25 mm sobre cada 
peça que s'ha d'unir. El recobriment ha de quedar a la superfície exterior del conducte. Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans 
de la seva col·locació. Es tindrà cura de no embrutar els conductes durant les operacions de muntatge. Tots els components que 
conformen el conducte han de ser compatibles entre si. No s'han de transmetre esforços entre els conductes o accessoris i el sistema de 
suport. 
Reixes i difusors 
Ha de quedar plana sobre l'allotjament. La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de muntatge per mitjà 
del marc collat amb visos o a pressió. La reixeta recolzada sobre el bastiment, ha de quedar situada en el seu allotjament i exercir una 
certa pressió. Ha de ser manipulable manualment. Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de brutícia, la 
seva part inferior ha de quedar a una distancia mínima de 10 cm del terra. Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany 
de grandària superior o igual a 10 mm, aleshores aquesta ha d'anar col·locada a una distancia mínima de 2 m del terra, mesurada 
respecte la seva part inferior. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Abans de començar els treballs de 
muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. 
Control i acceptació 
Replanteig i ubicació de màquines i elements. Prova de desguàs de climatitzadores i fan-coils. Connexió a quadres elèctrics. Proves de 
funcionament elèctric, hidràulic i aigua. Replanteig i muntatge de canonades i conductes, alineació i distància entre suports. Proves de 
pressió hidràulica. Aïllament de canonades, comprovació de gruixos i característiques del material d’aïllament. 
  
Verificacions 
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora: 
Els aparells han de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o sorolls inacceptables. Característiques de 
màquines i muntatge d’elements de control. 
Conductes 
Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport. El conducte col·locat ha de resistir els esforços deguts al seu propi pes, al moviment 
de l'aire i a les vibracions que es puguin produir durant el funcionament.  
Reixes i  difusors 
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 
especificades al projecte. 
  
Amidament i abonament 
ut dels emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora, reixes i difusors. 
m² o ml, segons mides, dels conductes. 
  
2 IL·LUMINACIÓ  
  
Normes d’aplicació  
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE-3, Eficiència energètica de les instal·lacions. DB SU-4, Seguretat enfront al risc causat 
per il·luminació inadequada. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  



Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT 2002. RD 842/2002. Instrucciones Técnicas Complementarias. Instrucción 
9/2004. 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. Resolució 4/11/1988. 
Procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic de baixa tensió. D 363/2004. 
Guia Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Procediment administratiu per a l'aplicació del REBT. 
Instrucció 7/2003.  
Condicions de seguretat en els les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d'habitatges. Instrucció 9/2004. 
Les llumeneres que s’utilitzin en enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60598 i la UNE-EN 60598-2-5 en el cas de 
projectors d’exterior. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
  
2.1 Interior  
És la que fa referència als espais amb fonts lluminoses artificials, amb aparells d’enllumenat que reparteixen, filtren o transformen la llum 
emesa per una o més làmpades (d’incandescència o descàrrega) i que inclou tots els dispositius necessaris pel suport, fixació i protecció 
de les llumeneres.  
  
Components 
Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència i altres equips de descàrrega i inducció. Les llumeneres podran 
ser: empotrades, adosables, suspeses, amb gelosia, amb difusor continu, estanques, antideflagrants... 
Accessoris per fluorescència: reactància, condensador i cebadors. 
Làmpades: s’haurà d’indicar la marca d’origen, la potència en watts (làmpada més equip auxiliar), la tensió en volts i el flux nominal en 
lúmens i l’índex de rendiment de color. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació. Distància mín. encreuaments amb altres 
instal·lacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts i mecanismes. 
Característiques i situació d’equips d’enllumenat (marca, model i potència). Proves de funcionament: Encesa de l’enllumenat.  
  
Execució 
Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva col·locació.  
La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la situació de la llumenera i 
la fixació al suport es connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà com a 
mínim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de control únics en quadres elèctrics. Les zones on el seu ús 
sigui temporal es col·locaran detectors de presència o temporitzadors. Es col·locaran sistemes d’aprofitament de la llum natural segons les 
especificacions del CTE. 
  
Verificacions 
La prova de servei per a comprovar el funcionament de l’enllumenat consistirà en l’accionament dels interruptors d’encesa de l’enllumenat 
amb totes les llumeneres equipades amb les làmpades corresponents. 
  
Amidament i abonament  
ut d’equip de llumenera, inclòs l’equip d’encesa, fixacions, fixació amb regletes i petit material. Es pot incloure la part proporcional de 
difusors, gelosies o reixes. 
  
2.2 Emergència  
És la que en cas de fallida de l’enllumenat normal, subministra la il·luminació necessària per facilitar la visibilitat als usuaris de manera que 
puguin abandonar l’edifici, evitar situacions de pànic i permetre la visió de les senyals indicatives de les sortides i la situació dels equips i 
mitjans de protecció existents. 
  
Components 
Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència. 
Làmpades: Poden ser d’incandescència o fluorescència han d’assegurar l’enllumenat d’un local. En cada aparell d’incandescència 
existiran dues làmpades com a mínim. En el cas de fluorescència el mínim serà una làmpada. 
Bateria: La bateria d’acumuladors elèctrics o la font central ha d’alimentar les làmpades. 
Equips de control i unitats de comandament: Són els dispositius de posta en servei, recàrrega i posta en estat de repòs. 
El dispositiu de posta en estat de repòs pot estar incorporat a l’aparell o situat a distància. En els dos casos, el restabliment de la tensió 
d’alimentació normal ha de provocar automàticament la posta en alerta o bé posar en funcionament una alarma sonora. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació. Distància mín. encreuament amb altres 
instal·lacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts. Característiques 
i situació d’equips d’enllumenat. (marca, model i potència). Proves de funcionament: Encesa de l’enllumenat.  
  
Execució 
Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva col·locació.  



La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la situació de la llumenera i 
la fixació al suport es connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà com a 
mínim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de control únics en quadres elèctrics. 
  
Verificacions 
Les llumeneres és situaran 2m per sobre del nivell de terra; com a mínim es disposaran en els següents punts: portes en recorreguts 
d’evacuació, escales, en qualsevol canvi de nivell, en canvis de direcció i trobades amb passadissos, sobre les senyals de seguretat, als 
locals que alberguin equips generals de les instal·lacions de protecció contra incendis. 
La instal·lació serà fixa, amb font pròpia d’energia i entrarà automàticament en funcionament al produir-se una fallida d’alimentació. Es 
considera fallida el descens de la tensió d’alimentació per sota del 70% del seu valor nominal. 
  
Amidament i abonament  
ut d’equip d’enllumenat d’emergència, inclòs les llumeneres, làmpades, equips de control i unitats de comandament, la bateria 
d’acumuladors elèctrics o la font central d’alimentació, fixacions, connexió amb els aïllaments necessaris i petit material. 

  
SUBSISTEMA SEGURETAT 

1 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació per a la detecció, el control i l’extinció de l’incendi, i també la transmissió d’alarma als 
ocupants de l’edifici.  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB SI, Seguretat en cas d'incendis. DB SU2, Seguretat enfront al risc d'impacte o 
enganxada i DB SU4, Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, RIPCI. RD 1942/93. 
Designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la certificació de productes. RD 
1942/1993. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
UNE. UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de 
seguridad. Vías de evacuación. 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.  
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
Components 
Extintors portàtils: Aparell portàtil d’extinció, de pes i dimensions adequades pel seu transport i ús manual. 
Sistema de columna seca: Instal·lació d’extinció per a ús exclusiu dels bombers formada per: presa d’aigua a façana, columna ascendent 
d’acer galvanitzat, sortida de planta i clau de seccionament. 
Sistema de boques d’incendi: Instal·lació d’extinció per a ús exclusiu dels bombers formada per: font de proveïment d’aigua, xarxa de 
canonades i Boca d’Incendi Equipada.  
Sistema de detecció i alarma: Instal·lació que fa possible la detecció i posterior transmissió d’un senyal d’alarma a l’edifici. Està formada 
per: centraleta, detectors i xarxa elèctrica independent. 
Sistema d’extinció automàtica: Instal·lació que fa possible la detecció i posterior extinció automàtica de l’incendi. Està formada per: presa 
d’aigua de la xarxa, dipòsit acumulador, grup de pressió, ruixadors, tubs de distribució, columna i vàlvules.  
Hidrants exteriors: Aparell hidràulic connectat a la xarxa d’abastament d’aigua.  
Senyalització dels recorreguts d’evacuació: Plaques de senyalització dels diferents components de la instal·lació de protecció i extinció 
d’incendis.  
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació i les corresponents a les especificades en les normes UNE 
corresponent a cada component. 
Control i acceptació 
Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix allò subministrat a 
l’obra amb el que hi ha indicat en el projecte tan pel que fa a mides, qualitats i materials. 
  
Execució 
Extintors portàtils: Poden ser de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, 
en el seu defecte, la indicada per la D.F. S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. Alçària 
sobre el paviment de la part superior de l'extintor: <= 1700 mm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 50 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 
mm. Sobre paret: el suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament. Dins d'armari i muntat superficialment: l'armari 
ha de quedar fixat sòlidament, pla, aplomat i anivellat sobre el paviment. Sobre rodes: L'extintor ha d'anar col·locat sobre el seu suport 
mòbil de forma estable i segura, de tal manera que permeti el seu transport sense perill de despendre's. 
Sistema de columna seca: Presa d’aigua a façana. Els ràcord seran de 70mm. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu 
defecte, la indicada per la D.F. Les vàlvules i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. La connexió siamesa, així com la 
vàlvula d'accionament, han d'anar connectades directament a la canonada de la columna seca. La palanca de la vàlvula de seccionament 
de les boques tipus IPF-40, ha de quedar inclosa dins de l'armari o nínxol de la connexió siamesa. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 
mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Si porta bastiment ha de quedar anivellat, aplomat i enrasat amb la paret, amb les frontisses al 
costat inferior. Fondària del nínxol: 300 mm. Si està muntat en armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret, amb les 
frontisses al costat inferior. La porta ha de girar lliurement i el pany ha d'obrir i tancar amb facilitat. Els enllaços ràpids han de quedar 
tapats amb les tapes corresponents. Alçària entre enllaços ràpids des del paviment: 900 mm. Sortides de planta. Els ràcord seran de 
45mm amb tapa. Columna ascendent d’acer galvanitzat DN 80mm. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la 
indicada per la D.F. Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir 



alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer 
únicament per mitjà dels accessoris corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris roscats o soldats). Si cal 
aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllaç de con elàstic de compressió. El pas a través 
d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir 
>= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha 
d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. Les canonades s'han d'estendre 
perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o 
del sostre. La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar 
convenientment si han d'anar aïllats. Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del 
tub. Distància entre suports: en vertical cada 2 o 6 metres depenent del diàmetre, en horitzontal de 0,8 a 6 metres depenent del diàmetre. 
Toleràncies d'instal·lació: nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total. Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha 
d'aconseguir preferentment amb tefló. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres 
elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Sistema de boques d’incendi: Presa d’aigua. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Les 
vàlvules i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. La connexió siamesa, així com la vàlvula d'accionament, han d'anar 
connectades directament a la canonada de la columna seca. La palanca de la vàlvula de seccionament de les boques tipus IPF-40, ha de 
quedar inclosa dins de l'armari o nínxol de la connexió siamesa. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 
mm. Si porta bastiment ha de quedar anivellat, aplomat i enrasat amb la paret, amb les frontisses al costat inferior. Fondària del nínxol: 
300 mm. Si està muntat en armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret, amb les frontisses al costat inferior. La 
porta ha de girar lliurement i el pany ha d'obrir i tancar amb facilitat. Els enllaços ràpids han de quedar tapats amb les tapes 
corresponents. Alçària entre enllaços ràpids des del paviment: 900 mm. Tubs d’acer galvanitzat. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. 
o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no 
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han 
de fer únicament per mitjà dels accessoris corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris roscats o soldats). Si 
cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllaç de con elàstic de compressió. El pas a 
través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de 
sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha 
d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. Les canonades s'han d'estendre 
perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o 
del sostre. La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar 
convenientment si han d'anar aïllats. Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del 
tub. Distància entre suports: en vertical cada 2 o 6 metres depenent del diàmetre, en horitzontal de 0,8 a 6 metres depenent del diàmetre. 
Toleràncies d'instal·lació: nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total. Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha 
d'aconseguir preferentment amb tefló. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres 
elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Boca d’Incendi Equipada. Poden ser del tipus BIE 25 o BIE 45 en funció del diàmetre del ràcord. Boques d'incendi tipus BIE-25 i BIE-45 
amb armari, muntades superficialment a la paret. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: fixació de l'armari a la 
paret, connexió a la xarxa d'alimentació, col·locació de la tapa de l'armari amb la inscripció "Trenqueu-lo en cas d'incendi". La posició ha 
de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. La vàlvula i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. 
La vàlvula s'ha de connectar directament a la xarxa d'alimentació. L'armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret. Els 
enllaços per a la connexió dels elements han d'estar sòlidament fixats a aquests elements. El vidre de la tapa ha de quedar fixat 
sòlidament. Alçària del centre de l'armari al paviment: 1500 mm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 
mm. Les unions roscades han de quedar segellades amb cinta d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni 
malmetre la rosca. 
Sistema de detecció i alarma: Centraleta. Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos. Ha de quedar amb els 
costats aplomats i anivellats. La porta ha d'obrir i tancar amb facilitat. Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de 
detecció de la zona. Alçària des del paviment: 1200 mm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat: ± 3 mm. Abans de 
començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. La seva instal·lació no ha d'alterar les 
característiques de l'element. Les connexions es faran amb els estris adequats. Detectors poden ser: Iònics de fums, tèrmics de fum, 
termovelocimètrics, detectors de CO. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. La base s'ha 
de fixar sòlidament a la superfície mitjançant tacs i visos. El cos ha de quedar sòlidament acoblat a la base. Els detectors autònoms de 
CO: Els senyals lluminosos d'alarma i servei han de quedar encarats al punt d'accés a la zona que han de protegir; han d'anar connectats 
a la xarxa general d'alimentació elèctrica, a 230 V. Detectors de fums, gas, de CO i tèrmics no autònoms: El senyal lluminós d'alarma ha 
de quedar encarat al punt d'accés de la zona que ha de protegir; han de quedar connectats pel sistema de dos conductors a la xarxa que 
els correspon, d'una central de detecció, a 24 V. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm. Abans de començar els treballs de muntatge, 
es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. S'ha de 
comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Les connexions es faran amb els estris 
adequats. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). Xarxa 
elèctrica: veure capítol corresponent a electricitat. 
Sistema d’extinció automàtica: Serà l’adequat al tipus de foc previsible i la configuració del sector d’incendi. Caldrà un estudi o projecte 
específic. 
Hidrants exteriors: L'eix d'enllaç ràpid ha de quedar vertical i encarat cap amunt. Tot el conjunt ha de quedar fixat sòlidament al fons del 
pericó, que ha de complir les condicions fixades en el plec de condicions de la seva partida d'obra. La vàlvula de tancament i les unions 
han de ser estanques a la pressió de treball. Ha d'anar connectat a la xarxa d'alimentació. Les boques han de quedar tapades amb les 
tapes corresponents. 
Senyalització dels recorreguts d’evacuació: L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport en la posició indicada a la D.T., amb les 
modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la D.F. Ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos previstos per la seva 
fixació. La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal. El caràcter numèric ha d'estar en un pla 
vertical i correctament orientat. Toleràncies d'execució: nivell: ± 5 mm, aplomat: ± 1 mm/15 cm. El parament on s'ha de col·locar ha d'estar 
totalment acabat. No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col·locació. No s'ha de foradar la placa per fixar-la. 
S'han d'utilitzar els forats existents. 
  
Control i acceptació 
Comprovar característiques dels detectors, polsadors, elements de la instal·lació, mànegues i ruixadors, així com la seva ubicació i 
muntatge. Instal·lació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i subjecció. Prova hidràulica de mànegues i ruixadors, i 
prova de funcionament dels detectors i de la central. 
  
Verificacions 



Elements: Tipus, col·locació, fixació i situació. A les Bies i a la columna seca caldrà fer prova d’estanquitat i resistència mecànica abans de 
la posta en servei. Dades de la central de detecció d’incendis. 
Tubs: Material, diàmetre i subjecció. Xarxa de canonades d’alimentació als equips de mànega i ruixadors: característiques i muntatge. 
  
Amidament i abonament  
ut els elements. 
ml els tubs. 
  
SUBSISTEMA CONNEXIONS 
 
1 ELECTRICITAT 
  
Normes d’aplicació  
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB HE 5, Contribució fotovoltàica mínima d'energia elèctrica. DB-HR, Protecció enfront 
del soroll. 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002. 
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. D 363/2004, Instrucció 7/2003. 
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. Instrucció 9/2004. 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. DOGC 30/11/1988. 
Reglament sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. RD 3275/82. 
Normes sobre ventilació y acceso de ciertos centros de transformación. BOE: 26/6/84. 
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968. 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energia eléctrica. RD 1955/2000. 
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019. 
Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 1.08.84. 
Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. RD 875/1984. 
Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de tensión. RD 7/1988. 
UNE. Totes les UNE corresponents als elements que composen la instal·lació. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

  

  
1.1 Connexió a xarxa 
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la caixa general de protecció (CGP). La seva funció és la de 
connectar-se a la xarxa elèctrica. La xarxa normalment pertany a una companyia que la manté i l’explota i n’assegura un servei regulat i 
regular. Les dades que cal tenir en compte de la xarxa o companyia per realitzar la connexió són: la potència necessària de l’edifici, la 
continuïtat del servei i la necessitat o no d’Estació transformadora. Cal conèixer les especificacions de la companyia o Ajuntament per tal 
de realitzar correctament la connexió. Tota la instal·lació assolirà el màxim equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran 
sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per avaries afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota 
la instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en cadascun dels casos. 
  
Components  
Els components de la connexió a xarxa seran els següents: 
Escomesa. Connexió des de la xarxa de distribució fins a la caixa general de protecció. 
Caixa general de protecció. S’allotgen els elements de protecció de les línies generals d’alimentació. Assenyala l’inici de la propietat de les 
instal·lacions elèctriques dels usuaris. 
Característiques tècniques mínimes. 
Escomesa. Passarà per zones de domini públic o creant servitud de pas. Cal consultar amb l’empresa de serveis. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent. 
Control i acceptació 
Escomesa: dels tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Caixa general de protecció: material i dimensions. 
  
Execució 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a 
les instruccions de la direcció facultativa. En general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els 
objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de 
subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la 
instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. S’ha de treballar sense tensió a la xarxa. 
Escomesa: Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió i esforços mecànics o danys. 
Les rases han de seguir el traçat correctament alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs 
amb altres instal·lacions com ara sanejament, gas, aigua i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. 
El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable adequades al diàmetre del tub. 
Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la DF. El terreny interior de la rasa haurà d’estar 
net de residus, vegetació i aigua. 
Caixa General Protecció: Cal fixar-ne la situació de comú acord entre la propietat i la companyia. D’acord amb la demanda la instal·lació 
constarà d’una única CGP o més. La col·locació serà a la façana exterior dels edificis amb lliure i permanent accés. Si la façana no llinda 
amb la via pública es col·locarà en el límit entre la propietat pública i privada. Per una escomesa soterrada el nínxol a paret tindrà unes 



mesures aprox. de 60x30x150cm, separat 30 cm de terra. Si la escomesa és aèria el muntatge serà superficial i la distància de terra serà 
de 3 a 4 metres. Si hi ha 1 únic usuari o dos usuaris alimentats des d’un mateix punt, no s’admet muntatge superficial, el nínxol a la paret 
ha de tenir aprox. 55x50x20cm i l’alçada de lectura de l’equip entre 0,70 i 1,80 m. No s’han de transmetre esforços entre el conductor i la 
caixa. Toleràncies d’instal·lació + - 20mm i aplomat + - 2%. 
Control i acceptació 
Escomesa: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents. Tubs i accessoris: Connexions de tubs i caixes, segellat i 
ancoratges.  
Característiques de: Caixa transformador i Caixa general de protecció : disposició, col·locació i distàncies. 
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Traçat de rases i caixes en la instal·lació 
encastada. Subjecció de cables. Quadres generals: Aspecte exterior i interior i dimensions. Connexionat de circuits exteriors a quadres. 
  
Verificacions 
Escomesa: Característiques segons diàmetre i cablejat.  
Caixa general de protecció: Alçada de col·locació, distàncies altres instal·lacions i connexions. 
  
Amidament i abonament  
ml el tub, inclosa part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat;  
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat. 
ut de la caixa general de protecció.  
  
1.2 Instal·lació comunitària i interior 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la línia general d’alimentació (LGA) fins al punt de connexió a l’interior. La seva 
funció és la de distribuir l’electricitat des de la caixa general de protecció fins a la connexió interior. Tota la instal·lació assolirà el màxim 
equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per 
avaries afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota la instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en 
cadascun dels casos. Principalment en allò que disposa el Reglament electrotècnic de Baixa Tensió, i les seves instruccions 
complementàries, així com les recomanacions de les NTE-IEB,IEP,IPP,IAT,IAA, les de la companyia subministradora, normes particulars, 
instal·lacions d’enllaç. Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de 
materials, etc. 
  
Components  
Línia general d’alimentació(LGA): Connecta CGP amb la centralització en un sol lloc de comptadors. Poden ser de coure o alumini. 
Derivació individual (DI): Tram que enllaça el final de línia general d’alimentació i subministra energia elèctrica a una instal·lació d’usuari. 
Emplaçament els comptadors: Es poden ubicar en local o armari. S’utilitza per a la col·locació dels comptadors de tots els abonats d’un 
mateix edifici.  
Està compost per aquests elements: 
Interruptor general de maniobra (IGM): És obligat per a més de 2 usuaris. 
Fusible de seguretat: Element del circuit elèctric que es situa a l’inici de les línies, la missió del qual és protegir-les d’intensitats produïdes 
per tallacircuits. 
Comptador: Dispositiu que mesura l’energia elèctrica consumida en kilowatts per hora ó en kilovolt ampers reactius per hora. 
Derivació individual: Part de la instal·lació d’enllaç que subministra energia a partir del final de la línia general d’alimentació.  
Quadre interior de la unitat privativa: Conjunt d’aparells que es col·loquen en una instal·lació individual amb l’objectiu de protegir l’usuari 
de qualsevol anomalia que es pugui produir en la instal·lació. 
Caixa per a l’interruptor de control de potència: Està ubicat l’interruptor de control de potència i integra tots els dispositius necessaris per 
assegurar: el comandament, protecció de les sobrecàrregues i tallacircuits. 
Dispositius generals de comandament i protecció: Interruptor general automàtic (IGA)d’accionament manual. Interruptor diferencial(ID), 
Interruptors: Omnipolars, Magnetotèrmics, per a cada un dels circuits interiors. 
Tubs, canals i safates: És el lloc per on passa el cablejat; poden ser de diferents mides i materials. 
Cable o conductor: El conjunt format per un o diversos fils conductors reunits amb o sense recobriment protector. 
Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a l’interior de tubs protectors. Poden ser amb 
muntatge encastat o superficial. 
Mecanismes: Són els elements finals de la instal·lació interior. Poden ser endolls, interruptors i commutats. Aniran encastats o muntats 
superficialment. 
Característiques tècniques mínimes. 
Línia general d’alimentació(LGA): Ha de ser no propagadora d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. Cables unipolars aïllats. 
Derivació individual (DI): Ha de ser no propagador d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda.  
Emplaçament els comptadors: Fàcil i lliure accés. Ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilació i il·luminació 
suficient. 
Caixa per a l’interruptor de control de potència: La intensitat de l’interruptor de control de potència serà en funció del tipus de 
subministrament i tarifa a aplicar, segons contractació. 
Dispositius generals de comandament i protecció: Secció mínima dels conductors segons circuit. 
Cable o conductor: Tensió assignada 0,6/1kV. 
Control i acceptació 
Conductors i mecanismes: Identificació, segons especificacions e projecte. Distintiu de qualitat AENOR. 
Comptadors, equips i quadres: Homologació per part del MICT. 
Accessoris i material elèctric: Marca AENOR homologada pel Ministeri de Foment. 
La resta de components de la instal·lació s’hauran d’acceptar en obra conforme a la documentació de projecte, documentació del 
fabricant, la normativa, especificacions de projecte, i indicacions de la direcció facultativa durant l’execució de les obres. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la 
instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un 
replanteig previ que ha de ser aprovat per la direcció facultativa. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han 
d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Línia general d’alimentació(LGA) i Derivació individual (DI): Passarà per espais d’ús comunitari amb conductes aïllats per l’interior, amb 
tubs encastats, o muntatge superficial. La unió dels tubs serà roscada o embotida. Si la longitud és excessiva es disposaran els registres 
adequats. Es procedirà a la col·locació dels conductes elèctrics, fent servir passa fils guies impregnades amb substàncies que permetin el 



lliscament per l’interior. La canalització permetrà l’ampliació de la secció dels conductors fins al 100%. La secció dels cables serà com a 
mínim de 10mm2 si són de coure o de 16 mm2 si són d’alumini. 
Emplaçament dels comptadors: Es construiran amb materials no inflamables, no hi travessaran cap conducció ni instal·lació que no siguin 
elèctriques. Ha de ser de fàcil i lliure accés. Tindrà un ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilació i 
il·luminació suficient. El pany serà normalitzat. Per a 16 comptadors es centralitzarà en un armari si n’hi ha més de 16 és centralitzen en 
un local. En tots els casos: Les portes han d’obrir cap enfora. L’interior s’ha d’enguixar i pintar de color blanc. Es col·locarà una bunera a 
l’interior connectada a la xarxa de sanejament.  
Comptadors: S'han d'instal·lar a l'interior del local o a la façana, en lloc accessible fàcilment, a prop de l'entrada i a una alçada de 
col·locació dels comptadors serà 0,25m des del terra i com a màxim 1,80m alçada de lectura del comptador més alt. Segons el grau 
d'electrificació s'ha d'instal·lar la protecció contra contactes indirectes (interruptors diferencials) i PIA (Interruptors magnetotèrmics) 
necessaris. Han d'estar fixats sobre una paret, mai sobre un envà. Sobre les bases s'han de col·locar els fusibles de seguretat. Un cop 
instal·lat i connectat a la xarxa, no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor 
de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectades als borns de la fase per pressió del cargol. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el 
mateix pla que el parament. La posició ha de ser la fixada a la documentació tècnica. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element 
ha de quedar fixat sòlidament al suport. Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que 
ha de complir les especificacions fixades per la direcció facultativa. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies 
d'instal·lació: posició: ± 20 mm i aplomat: ± 2%. 
Quadre interior de la unitat privativa: Anirà col·locat sobre una paret, mai sobre un envà. Tots els elements que es col·loquin al quadre 
compliran: La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. Tots els conductors han de quedar connectats als borns 
corresponents. Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.Quan es col·loca a pressió 
ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme 
de fixació disposat per a tal fi. Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una caixa també 
aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats amb aquesta finalitat pel fabricant. Els interruptors han de ser 
capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes. Els interruptors que admetin la regulació d'algun 
paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del paràmetre exigides en la DT. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. ICP: 
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable. Ha d'estar localitzat el més a prop possible de l'entrada de la derivació individual. PIA: En 
el cas d’habitatges ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit. 
Tubs : Els canvis de direcció s'han de fer de manera adequada a cada material. Tubs rígids: es faran mitjançant corbes d'acoblament, 
escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció. Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb 
maniguets amb rosca. Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, 
alineació: ± 2%, <= 20 mm/total. Tubs flexibles: No pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni 
entre aquests i les caixes de mecanismes. S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'efectuar 
el tractament superficial. Toleràncies d'instal·lació: penetració dels tubs dins les caixes: ± 2 mm. Encastat: el tub s'ha de fixar al fons d'una 
regata oberta al parament, coberta amb guix. Recobriment de guix: >= 1 cm. Sobre sostremort: El tub ha de quedar fixat al sostre o 
recolzat en el cel ras. Muntat sobre paviment: El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. Ha de quedar fixat al paviment base 
amb tocs de morter cada metre, com a mínim. 
Canals i safates : El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un mínim d'un per tram, fixades al sostre o als paraments amb perns 
d'ancoratge. Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les canals s'han de fer amb peces d'unió fixades amb cargols 
o reblons. Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments. Han de tenir continuïtat elèctrica, connectant-les al 
conductor de terra cada 10 m, com a màxim. Els finals de canalitzacions i els laterals de les caixes de derivació han d'estar coberts 
sempre amb tapetes de final de tram i laterals de caixa, respectivament. Distància entre les fixacions: <= 2,5 m. Toleràncies d'instal·lació: 
nivell o aplomat: <= 0,2%, 15 mm/total, desploms: <= 0,2%, 15 mm/total. 
Cable o conductor: S'han considerat els tipus següents: Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament 
de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV. Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, 
sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a base de poliolefina, de baixa 
emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K (AS). S'han considerat els tipus de col·locació següents: Cables UNE RFV, 
RV, RZ1K per anar col·locats en tubs. Cables UNE RV, RZ1K per anar muntats superficialment. L'execució de la unitat d'obra inclou les 
operacions següents: estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas, connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas. Els 
empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament 
o enrotllament dels fils. El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats 
no quedin danyades. Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació. RV-
K O RZ1-K: El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. El cable ha de portar una identificació mitjançant 
anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció. No han d'haver-hi empalmaments entre les caixes de 
derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà 
mecànicament mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat. Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: Cables unipolars: radi mínim 
de quinze vegades el diàmetre del cable. Cables multiconductors: radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. Penetració del 
conductor dins les caixes: >= 10 cm. Toleràncies d'instal·lació: Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm. RV-K O RZ1-K 
superficial: la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al 
projecte. Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm.Distància vertical entre fixacions: <= 150cm. 
Caixes de derivació: La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. La posició ha de ser la fixada a la 
documentació tècnica. Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió de terra. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 
mm, aplomat: ± 2%. 
Mecanismes: La posició ha de ser la reflectida a la documentació tècnica o, en el seu defecte, la indicada per la direcció facultativa. 
Toleràncies d'instal·lació: Posició: ± 20 mm. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar 
en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base per pressió de 
cargols. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha 
de quedar fixat sòlidament al suport. Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha 
de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies 
d'instal·lació: aplomat: ± 2% 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts i mecanismes. Traçat de rases 
i caixes en la instal·lació encastada. Subjecció de cables. Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i 
potència). Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament). Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 
Quadres generals: Aspecte exterior, interior i dimensions. Característiques tècniques dels components del quadre: interruptors, 
automàtics, diferencials, relès, etc.) Fixació d’elements i connexionat. Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves 
proteccions. Connexionat de circuits exteriors a quadres. 



Proves de funcionament: Comprovació de la resistència de la xarxa de terra; Comprovació d’automàtic; Encès de l’enllumenat; Circuit de 
força; Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 
  
Verificacions 
Proves de funcionament de la instal·lació. Potència contractada, tensió a la instal·lació. 
Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
  
Amidament i abonament 
ml conductors, tubs, canals, safates i dispositius generals de comandament i protecció. Per unitat: comptador, quadre, caixes de derivació, 
mecanismes.  
  
1.3 Posta a terra 
És la instal·lació de protecció, independent a la xarxa elèctrica, unida directament a terra, que te com a missió evacuar els corrents de 
defecte o de derivació que es produeixen per a eventual falta d’aïllament. A aquesta presa de terra es connectaran, quan n’hi hagi en 
projecte, les parts metàl·liques dels dipòsits de gasoil, instal·lacions de calefacció, d’aigua, de gas canalitzat, i antenes de ràdio i televisió.  
  
Components  
Punt de connexió a terra: És un electrode de materials inalterables com: coure, acer galvanitzat o sense galvanitzar amb protecció 
catòdica o de fosa de ferro.  
Conductors de posta a terra: Seran de coure rígid nu, acer galvanitzat o un altre metall amb un alt punt de fusió. 
Línies d’enllaç amb la terra: amb conductor nu soterrat al terreny. 
Arquetes de connexió.  
Línia principal de terra i les seves derivacions: el conductor anirà aïllat amb tubs de PVC rígid o flexible. 
Placa o piqueta de connexió a terra. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la direcció facultativa. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els 
materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.) 
Punt de connexió a terra. La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser 
accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. La posició i 
quantitat han de ser les fixades per la direcció facultativa i han de constar a la documentació tècnica. Quan es col·loca muntat 
superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. S’ha de: connectar sobre els conductors de terra; situar en un lloc 
accessible; permetre mesurar la resistència de la presa de terra corresponent; assegurar la continuïtat elèctrica; ha d’estar situat a prop de 
la presa de terra. Les instal·lacions que ho necessitin han de disposar d'un nombre suficient de punts de posada a terra, convenientment 
distribuïts, que estiguin connectats al mateix electrode o conjunt d'electrodes. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. 
Toleràncies d'execució:- posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2% 
Placa o piqueta de connexió a terra. Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. Ha de quedar: fàcilment localitzable 
per a la realització periòdica de proves d'inspecció i control; unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors 
dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc. El contacte amb el conductor del 
circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes electroquímics. Han d'estar clavades de tal forma que 
el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. En el cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m. 
Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del cable per a la humectació periòdica del pou 
de terra. Toleràncies d'execució: posició: ± 50 mm 
Conductor de coure nu.Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de connexió de 
material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs visitables. El cargol ha de portar un dispositiu per tal 
d'evitar que s'afluixi. Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques. El circuit de 
terra no serà interromput per a la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles. El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres 
elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat. El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. 
Col·locat superficialment: El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de 
canals i safates. Distància entre fixacions: <= 75 cm. En malla de connexió a terra: El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases 
reblertes posteriorment amb terra garbellada i compactada. El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior 
del cable en mm. 
Control i acceptació 
Tot el que fa referència a la seva execució en especial comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
  
Amidament i abonament 
ut punt de connexió a terra, arquetes de connexió, placa o piqueta de connexió a terra. 
ml conductors de posta a terra, línies d’enllaç amb la terra, línia principal de terra  
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III. AMIDAMENTS



 AMIDAMENTS
AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
PROJECTE REFORMA INTERIOR DEL CENTRE CULTURAL PARROQUIAL DE  CORRÓ D'AVALL
Av. Mossèn Pere Baixeres, s/n
Corró d'Avall 08520

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS MEDICIÓ

CAPÍTOL 01 ENDERROCS

01.01 m² ENDERROC DE CEL RAS EXISTENT H<7,50m
Enderroc de cel ras existent. S'inclouen tots els mitjans necessaris per la seva
correcta execució. S'inclouen tots el mitjans necessaris per la seva correcta
execució.
Sala auditori 1 270,00 270,00 270,00

270,00

01.02 m² ENDERROC DE REVESTIMENT DE PARET EXISTENT
Enderroc de revestiment de paret existent format per aplacat d'una zona amb
fusta i una altre amb teixit, així com els elements de suports. S'inclouen tots
els mitjans necessaris per la seva correcta execució.
Sala auditori 1 353,00 353,00 353,00

353,00

01.03 u DESMUNTATGE I MUNTATGE DE BUTAQUES
Desmuntatge i muntatge de butaques. S'inclouen tots els mitjans i materials
necessaris per la seva correcta execució i muntatge.
Sala auditori 1 216,00 216,00 216,00

216,00

01.04 m DESMUNTATGE I MUNTATGE DE SAFATA
D'INSTAL·LACIONS

Desmuntatge i muntatge de safata d'instal·lacions. S'inclouen tots els mitjans
necessaris per la seva correcta execució.
Sala auditori 42,00 42,00 42,00

42,00

01.05 u DESMUNTATGE, PINTAT I MUNTATGE DE REIXETA DE
VENTIL·LACIÓ

Desmuntatge, pintat i muntatge de reixeta de ventil·lació. S'inclouen tots els
mitjans necessaris per la seva correcta execució.
Caixa escènica 1 6,00 6,00 6,00

6,00

01.06 u CONTENIDORS
Previsió de zona de contenidors per abocament de residus provocats per
l'enderroc d'elements.
Contenidors a l'exterior de l'edifici 5 5,00 5,00

5,00
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 AMIDAMENTS
AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
PROJECTE REFORMA INTERIOR DEL CENTRE CULTURAL PARROQUIAL DE  CORRÓ D'AVALL
Av. Mossèn Pere Baixeres, s/n
Corró d'Avall 08520

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS MEDICIÓ

CAPÍTOL 02 PAVIMENTS

02.01 m2 PAVIMENT CONTINU MULTICAPA DE RESINES tipus
TECNOFLOOR Tw-3040 o similar

Paviment continu multicapa de resina epoxi, amb capa d'imprimació, capa
base acuosa i acabat, tipus TECNOFLOOR Tw-3040 o similar, per a revestiment
de paviments de formigó, mitjançant una capa d'imprimació d'epoxi base
aigua de dos components tipus "PRIMER EPw-1070" o similar, previ fressat,
neteja i retiratada del suport per tal de garantir la seva adherència. La capa
base serà mitjançant la pintura epoxi "TECNOFLOOR Tw-3040" de dos
components i la última capa es barreja amb "TECNOPLASTIC F" per aconseguir
CLASE C-2. S'inclouen tots els mitjans necessaris per la seva correcta execució.
Sal auditori i vestíbul 1 240,00 240,00 240,00

240,00

02.02 m SÒCOL D'ALUMINI ANODITZAT DE 100 MM
Sòcol d'alumini anoditzat de 100 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu.
S'inclouen tots els mitjans necessaris per la seva correcta execució.
Sala auditori 1 59,50 59,50 59,50

59,50

02.03 m2 FRESSAT DE PAVIMENT DE FORMIGÓ EXISTENT
Fressat de paviemnt continu de formigó existent. S'inclouen tots els mitjans
necessaris per la seva correcta execució.
Sala auditori i vestíbul 1 240,00 240,00 240,00

240,00
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 AMIDAMENTS
AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
PROJECTE REFORMA INTERIOR DEL CENTRE CULTURAL PARROQUIAL DE  CORRÓ D'AVALL
Av. Mossèn Pere Baixeres, s/n
Corró d'Avall 08520

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS MEDICIÓ

CAPÍTOL 03 REVESTIMENTS

03.01 m² TRASDOSSAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT. H FINS A
3.5M

Trasdossat de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà
variable, muntants cada 600 mm de 36 mm d'amplària i canals de 36 mm
d'amplària, 1 placa estàndar de 15 mm, fixada mecànicament. Fins a alçada
3.5m.
Sala auditori 1 96,90 96,90 96,90

96,90

03.02 m² TRASDOSSAT DE PLAQUES ACÚSTIQUES DE GUIX
LAMINAT. H 7.5

Trasdossat de plaques de guix laminat acústic format per estructura senzilla
normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 1850 mm, muntants cada 600 mm de 36 mm d'amplària i canals de
36 mm d'amplària, 1 placa acústica de15 mm de gruix, fixada mecànicament.
H fins a 7.50m.
Sala auditori 1 347,00 347,00 347,00

347,00

03.03 m PERFIL DE PLANXA D'ACER ACABAT GALVANITZAT L
Perfil de planxa d'acer acabat galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, col·locat amb
fixacions mecàniques L. S'inclouen tots els treballs de taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col · locat en obra amb soldadura o atornillat, així
com tots els mitjans i materials necessaris per la seva correcta execució. Nota:
Segons plànols de projecte.

Sala auditori 1 91,40 91,40 91,40

91,40

03.04 m PERFIL DE PLANXA D'ACER ACABAT GALVANITZAT T
Perfil de planxa d'acer acabat galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, col·locat amb
fixacions mecàniques T. S'inclouen tots els treballs de taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col · locat en obra amb soldadura o atornillat, així
com tots els mitjans i materials necessaris per la seva correcta execució. Nota:
Segons plànols de projecte.

Sala auditori 1 45,70 45,70 45,70

45,70

03.05 m² APLACAT DE LLISTONS DE FUSTA MASSISA DE MARPLE
Subministrament i muntatge d'aplacat vertical de llistons de fusta massisa de
"Marple", de dimensions de 6X4X237cm i 6x12x237cm, segons plànols de
projecte. S'inclouen tots els mitjans i materials necessaris per al seu correcte
muntatge, així com el vernís d'acabat que ha de cumplir la reacció al foc de
C-S² D0.

Sala auditori 216 216,00 216,00

216,00

03.06 m2 TRASDOSSAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT. H FINS A
7.36M

Trasdossat de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà
variable, muntants cada 600 mm de 36 mm d'amplària i canals de 36 mm
d'amplària, 1 placa estàndar de 15 mm, fixada mecànicament. Fins a alçada
7.50m.
Sala auditori 1 55,50 55,50 55,50

55,50
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 AMIDAMENTS
AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
PROJECTE REFORMA INTERIOR DEL CENTRE CULTURAL PARROQUIAL DE  CORRÓ D'AVALL
Av. Mossèn Pere Baixeres, s/n
Corró d'Avall 08520

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS MEDICIÓ

CAPÍTOL 04 TANCAMENTS

04.01 u  CONJUNT DE DUES FULLES BATENTS PER A PORTA
INTERIOR

Conjunt de dues fulles batents per a porta interior, de 40 mm de gruix de 180
cm d'amplària total i 210 cm alçària, de DM per a pintar. S'inclouen tots els
mitjans i materials necessaris per la seva correcta execució, així com la
ferramenta.
Vestíbul 2 2,00 2,00

2,00
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 AMIDAMENTS
AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
PROJECTE REFORMA INTERIOR DEL CENTRE CULTURAL PARROQUIAL DE  CORRÓ D'AVALL
Av. Mossèn Pere Baixeres, s/n
Corró d'Avall 08520

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS MEDICIÓ

CAPÍTOL 05 CELS RASOS

05.01 Pa SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ESTRUCTURA  PER
SUPORT DE CEL RAS

Subministrament i muntatge d'estructura metàl · lica per a formació de suport
auxiliar del cel ras... Mitjançant: Estructura metàl · lica, formada en calent
S-275 JR, formada per bigues tipus IPE i tub rectangular tipus 100x50 de 4
mm de gruix o similars, sorrejat segons grau ISO Sa 2. s'inclou els elements
necessaris per a la correcta fixació i execució, així com la pintura
anticorrosiva. Nota: A justificar segons estructura existent.

1 1,00 1,00

1,00

05.02 m2 CEL RAS DE FUSTA TIPUS IDEATEC
Cel ras composat per panells tipus Ideacustic 16 de DM estàndar, en melamina
"maple" de 2430x288x16mm, col·locats sobre perfileria metàl·lica, inclou
remats laterals perimetrals en negre. La perfileria vista serà de color negre.
S'inclouen tots el mitjans i materials necessaris per la seva correcta execució.
Segons plànol detall.
Sala auditori_sostre 237,00 237,00
Sala auditori_tabiques 4 15,00 1,00 60,00 297,00

297,00

05.03 m2 CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT
Cel ras continu de plaques de guix laminat transformades de 12,5 mm de
gruix amb plom laminat d'1 mm de gruix entramat d'acer galvanitzat format
per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats
cada 300 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 0,6 m , per
a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
Vestíbul 1 5,50 5,50 5,50

5,50
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 AMIDAMENTS
AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
PROJECTE REFORMA INTERIOR DEL CENTRE CULTURAL PARROQUIAL DE  CORRÓ D'AVALL
Av. Mossèn Pere Baixeres, s/n
Corró d'Avall 08520

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS MEDICIÓ

CAPÍTOL 06 PINTURES

06.01 m2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE GUIX
Pintat de parament vertical de guix laminat, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat
Sala auditori i vestíbul 1 499,40 499,40 499,40

499,40

06.02 m2 PINTAT PORTES EXISTENTS D'ACER
Pintat de portes existentsd'acer, amb pintura partícules metàl·liques, amb
dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat
Sala auditori 1 11,00 11,00 11,00

11,00

06.03 u PINTAT DE PORTES CEGUES DE FUSTA

Pintat de portes cegues de 90x210cm de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una
capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat
Vestíbul 4 4,00 4,00

4,00

06.04 m PINTAT DE SÒCOL D'ALUMINI
Lacat sòcol d'alumini color negre
Sala auditori 1 59,50 59,50 59,50

59,50

06.05 m2 PINTAT DE PARAMENT HORITZONTAL DE GUIX
Pintat de parament horitzonatl de guix laminat, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat
Sala auditori i vestíbul 1 5,00 5,00 5,00

5,00
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 AMIDAMENTS
AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
PROJECTE REFORMA INTERIOR DEL CENTRE CULTURAL PARROQUIAL DE  CORRÓ D'AVALL
Av. Mossèn Pere Baixeres, s/n
Corró d'Avall 08520

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS MEDICIÓ

CAPÍTOL 07 CLIMATITZACIÓ

07.01 ud CONJUNT 1X1 SPLIT PARET MARCA MITSUBISHI
MSZ-SF35VE O SIMILAR

Subministrament i instal · lació de Conjunt 1x1 (unitat exterior i interior) Split
paret Marca Mitsubishi o similar, inclou:

* 1 unitat de Subministrament, muntatge i posada en funcionament de
Conjunt SPLIT-PARET MSZ-SF35VE, bomba de calor, gamma domèstica
(R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 3.5 kW en fred i 4.0 kW en calor. Fins i
tot p.p. d'accessoris auxiliars de muntatge.

Inclou suports per a les unitats, connexió frigorífica i elèctrica entre unitats,
termostat i comandament de control, càrrega de gas refrigerant, filtre,
homologacion i garantia de les unitats, desguàs de condensats i connexió a
baixant més proper mitjançant sifó així com tots els accessoris necessaris per
al seu correcte funcionament i muntatge.
sala altillo 1 1,00 1,00

1,00

07.02 ud CONJUNT 1X1 SPLIT PARET MARCA MITSUBISHI
MSZ-SF42VE O SIMILAR

Subministrament i instal · lació de Conjunt 1x1 (unitat exterior i interior) Split
paret Marca Mitsubishi o similar, inclou:

* 1 unitat de Subministrament, muntatge i posada en funcionament de
Conjunt SPLIT-PARET MSZ-SF42VE, bomba de calor, gamma domèstica
(R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 4.2 kW en fred i 5.4 kW en calor. Fins i
tot p.p. d'accessoris auxiliars de muntatge.

Inclou suports per a les unitats, connexió frigorífica i elèctrica entre unitats,
termostat i comandament de control, càrrega de gas refrigerant, filtre,
homologacion i garantia de les unitats, desguàs de condensats i connexió a
baixant més proper mitjançant sifó així com tots els accessoris necessaris per
al seu correcte funcionament i muntatge.

sala altillo 1 1,00 1,00

1,00
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 AMIDAMENTS
AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
PROJECTE REFORMA INTERIOR DEL CENTRE CULTURAL PARROQUIAL DE  CORRÓ D'AVALL
Av. Mossèn Pere Baixeres, s/n
Corró d'Avall 08520

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS MEDICIÓ

CAPÍTOL 08 ELECTRICITAT

SUBCAPÍTOL 08.01 QUADRE ELÈCTRIC

08.01.01 P.A ACTUACIÓ EN QUADRE ELÈCTRICO EXISTENT
Partida alçada d'actuació en quadre elèctric existent per a la instal · lació de
les proteccions magnetotèrmiques i diferencials de les noves línies
d'enllumenat i força segons esquema unifilar adjunt. S'inclou mà d'obra,
retolació de les noves línies en el quadre, proteccions diferencials i
magnetotèrmiques de la casa Schneider Electric, part proporcional d'accessoris
i cablejat en quadre per al seu correcte funcionament així com ampliació de
l'envoltant del quadre en cas de ser necessari.

1 1,00 1,00

1,00

SUBCAPÍTOL 08.02 SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ

08.02.01 m TUB CORRUGAT DIÀM. 16MM
Subministrament i instal · lació de tub corrugat diàmetre 16mm no propagador
de la flama per a distribució del cablejat de la instal · lació interior. Instal · lat
tant en trams horitzontals com verticals. Inclòs subministrament i instal · lació
amb tots els accessoris, maneguets, grapes i cargols per a la seva correcta
instal · lació

E1 1 156,00 156,00
E2 1 156,00 156,00
A/A1 1 45,00 45,00
A/A2 1 47,00 47,00
INTERUPTOR OSRAM 1 30,00 30,00
MANIOBRA 1 342,00 342,00

776,00

08.02.02 m TUB PVC RÍGID M20
Tub de PVC rígid M20, GP-7 estanc no propagador de la flama, roscat pels dos
extrems, color gris brillant, rosca mètrica equivalent. Instal · lat tant en trams
horitzontals com verticales.Incluido subministrament i instal · lació amb tots
els accessoris, maneguets, grapes i cargols per a la seva correcta instal · lació.
A/A-1 1 9,00 9,00
A/A-2 1 6,00 6,00

15,00

08.02.03 Pa PETIT MATERIAL
Subministrament i instal · lació de petit material com caixes de derivació tant
de superfície com encastades, grapes, claus, etc Així com tots els accessoris
necessaris per al correcte funcionament de la instal · lació.

1,00
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 AMIDAMENTS
AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
PROJECTE REFORMA INTERIOR DEL CENTRE CULTURAL PARROQUIAL DE  CORRÓ D'AVALL
Av. Mossèn Pere Baixeres, s/n
Corró d'Avall 08520

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS MEDICIÓ

SUBCAPÍTOL 08.03 CABLEJAT ELÈCTRIC

08.03.01 m CABLE BIPOLAR DE 2,5 MM² + TT AFUMEX
Instal · lació i subministrament cablejat general d'enllumenat i força composta
per cable bipolar més terra lliure de halògens RZ1-K (AS) 0.6/1KV de 2,5 mm2
de secció. inclou la part proporcional de diferents accessoris i elements de
subjecció. Segons norma R.E.B.T.
E1 1 156,00 156,00
E2 1 156,00 156,00
A/A-1 1 45,00 45,00
A/A-2 1 47,00 47,00
interruptor osram 1 30,00 30,00

434,00

08.03.02 m CABLE UNIPOLAR DE 2.5 MM² AFUMEX - 450/750V
Instal · lació i subministrament cablejat general d'enllumenat i força composta
per cable unipolar lliure d'halògens RZ1-K (AS) 450/750V de 2.5 mm2 de
secció, inclou la part proporcional de diferents accessoris i elements de
subjecció. Segons norma R.E.B.T.
Maniobra 1 684,00 684,00

684,00

SUBCAPÍTOL 08.04 MECANISMES

08.04.01 ud DISPOSITIU DE ENCESA DALI MCU
Instal · lació i subministrament de dispositiu de gestió de l'enllumenat DALI
MCU de la casa Osram acabat en blanc Inclou caixa d'encastar, mecanisme,
així com tots els accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.

E1 2 2,00
E2 2 2,00

4,00

SUBCAPÍTOL 08.05 ENLLUMENAT INTERIOR

08.05.01 ud LLUMINARIES ARTEMIDE CODI M204001 1X28-54W DALI
O SIMILAR

Llumenera fluorescent Artemide Codi M204001 regulable DALI 1x28-54W o
similar. Inclòs subministrament, tubs fluorescents, fixacions, cablejat fins
caixa de derivació, muntatge i connexionat. Totalment instal · lada i en
funcionament.

26 26,00 26,00

26,00

08.05.02 ud ACCESSORIS ARTEMIDE CODI M204900 O SIMILAR
EMPOTRAT MÒDUL ESTRUCTURAL

Subministrament i instalacion d'accessori Artemide Codi M204900 Algorisme
system o similar, encastat mòdul estructural 2368mm. Inclou fixacions i
connexions. Totalment instal · lat.

26 26,00 26,00

26,00

08.05.03 ud ACCESSORIS ARTEMIDE CODI M197300 O SIMILAR
EMPOTRAT O TAPA TERMINAL

Subministrament i instalacion d'accessori Artemide Codi M197300 Algorisme
system encastat tapa terminal (2 PZ). Inclou fixacions i connexions. Totalment
instal · lat.

20 20,00 20,00

20,00

08.05.04 ud ACCESSORIS ARTEMIDE CODI M073240 O SIMILAR KIT
CONEXIÓ RÀPIDA

Subministrament i instalacion d'accessori Artemide Codi M073240 Algorisme
system kit de connexió ràpid 5 pols. Inclou fixacions i connexions. Totalment
instal · lat.

20 20,00 20,00

20,00

08.05.05 ud ACCESSORIS  ARTEMIDE CODI M188200 O SIMILAR
DIFUSOR 2368MM

Suministro e instalacion de accesorio Artemide Código M188200 Algoritmo
system difusor 2368mm para flujo. Incluye fijaciones y conexionado.
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 AMIDAMENTS
AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
PROJECTE REFORMA INTERIOR DEL CENTRE CULTURAL PARROQUIAL DE  CORRÓ D'AVALL
Av. Mossèn Pere Baixeres, s/n
Corró d'Avall 08520

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS MEDICIÓ

Totalmente instalado.

26 26,00 26,00

26,00
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 AMIDAMENTS
AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
PROJECTE REFORMA INTERIOR DEL CENTRE CULTURAL PARROQUIAL DE  CORRÓ D'AVALL
Av. Mossèn Pere Baixeres, s/n
Corró d'Avall 08520

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS MEDICIÓ

CAPÍTOL 09 CONTRAINCENDIS

09.01 ud TRABAJOS DE ACOMETIDA
Partida Alzada correspondiente a la realización de los trabajos necesarios en
concepto de acometida de agua des de red general exterior existente hasta
armario de contador, según dictamine la compañía suministradora.

1,00

09.02 ud ARMARIO DE ACOMETIDA
Armario para acometida incluye puesta en obra, recibido de armario en la
situacion indicada en planos y homologación de compañía. Incluye tapa,
desguace, pasatubos, acoplamientos y todos los accesorios necesarios segun
compañía de agua. Previsión de ubicación empotrada en fachada lateral.

1,00

09.03 ud ACOMETIDA CONTRA INCENDIOS
Conjunto de llaves de paso, llaves de retención, pletinas, filtro y contador para
la acometida contra incendios con la red pública, según indicaciones de
compañía suministradora. Incluirá contador de agua en caso necesario, así
como todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.

1,00

09.04 ml TUBERÍA ACERO 1 1/2"
Instalación y suministro de tubería de acero galvanizado de 1 1/2". Incluyendo
parte proporcional de accesorios y soportación, así como pruebas hidráulicas
de la instalación y puesta en marcha y pintado con dos capas de pintura de
color rojo. Totalmente montado y conexionado.

15,00

09.05 ud BIE-25 EN ARMARIO SUPERFICIE
Suministro e instalación de boca de incendio equipada en armario metálico
pintado en rojo con cerco cromado y cristal, devanadera movil, lanza de triple
efecto, soporte,  válvula de corte con manómetro de 0 a 16 bares y manguera
de 20 m. Incluye carteles señalizadores y homologación.

1,00
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 AMIDAMENTS
AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
PROJECTE REFORMA INTERIOR DEL CENTRE CULTURAL PARROQUIAL DE  CORRÓ D'AVALL
Av. Mossèn Pere Baixeres, s/n
Corró d'Avall 08520

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS MEDICIÓ

CAPÍTOL 10 VARIS

10.01 Pa REVISIÓ DE LES INSTAL.LACIONS EXISTENTS
Revisió de la instal.lació existent, a justificar segons Direcció Facultativa.
Sala auditori 1 1,00 1,00

1,00

10.02 Pa RÈTOL EXTERIOR
Subministrament i muntatge de rètol acer corten o similar, segons dimensions
i detall de projecte. S'inclouen tots els mitjans i materials necessaris per la
seva col.locació.
Zona exterior 1 1,00 1,00

1,00

10.03 Pa REPARACIÓ I REPÀS DE PAVIMENT EXISTENT
Reparació i repàs de paviment existent a la sala del auditori
Sala auditori 1 1,00 1,00

1,00

10.04 ud LEGALITZACIONS
Legalización ante Servicios u Organismos Oficiales de la totalidad de las
instalaciones que lo requieran.

1,00

10.05 ud TREBALLS  AUXILIARS
Treballs d'ajuda en obra per a tasques auxiliars a la instal · lació, com ara la
realització i posterior segellat de forats en paret, regates, forats en forjats i
altres treballs necessaris per deixar la instal · lació en correcte estat i en
funcionament.

1,00

10.06 Pa IMPREVISTOS
Partida abierta para imprevistos de 1.500 € de este capítulo.

1,00

10.07 Pa MEDIOS DE ELEVACIÓN
Partida alzada de medios de elevación para transporte de material a planta
piso, colocación de elementos como bandejas, iluminación, clima en techos
altos, colocación de maquinaria a cubierta, etc. Especificar precio por hora de
medio de elevación y los medios utilizados.

1,00

 Pàgina 12



 AMIDAMENTS
AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
PROJECTE REFORMA INTERIOR DEL CENTRE CULTURAL PARROQUIAL DE  CORRÓ D'AVALL
Av. Mossèn Pere Baixeres, s/n
Corró d'Avall 08520

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS MEDICIÓ

CAPÍTOL 11 SEGURETAT I SALUT

11.01 Pa SEGURETAT I SALUT
Mesures de protecció personals i col · lectives a realitzar per a tot el personal i
la pròpia obra, en compliment de la Normativa de Seguretat i Higiene en el
treball. Segons mesuraments de l'estudi de seguretat i criteris de la Direcció
Facultativa.

1,00
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IV. PRESSUPOST 



PRESSUPOST, DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT

AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
PROJECTE REFORMA INTERIOR DEL CENTRE CULTURAL PARROQUIAL DE  CORRÓ
D'AVALL
Av. Mossèn Pere Baixeres, s/n
Corró d'Avall 08520

CAPÍTOL 01 ENDERROCS
01.01 m² ENDERROC DE CEL RAS EXISTENT H<7,50m

Enderroc de cel ras existent. S'inclouen tots els mitjans necessaris per la
seva correcta execució. S'inclouen tots el mitjans necessaris per la seva
correcta execució.

Descomposición:Descomposició
A0121000 h Oficial de Primera 0,040

A0150000 h Manobre especialista 0,040

C1101200SS u Mitjans necessaris per la seva correcta execució. 1,000

Medición del pressupost UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS
Sala auditori 1 270,00 270,00 270,00

270,00
01.02 m² ENDERROC DE REVESTIMENT DE PARET EXISTENT

Enderroc de revestiment de paret existent format per aplacat d'una zona
amb fusta i una altre amb teixit, així com els elements de suports. S'in-
clouen tots els mitjans necessaris per la seva correcta execució.

Descomposición:Descomposició
A0121000 h Oficial de Primera 0,030

A0150000 h Manobre especialista 0,150

C1101200DD u Mitjans i materials necessaris per l'execució. 1,000

Medición del pressupost UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS
Sala auditori 1 353,00 353,00 353,00

353,00
01.03 u DESMUNTATGE I MUNTATGE DE BUTAQUES

Desmuntatge i muntatge de butaques. S'inclouen tots els mitjans i mate-
rials necessaris per la seva correcta execució i muntatge.

Descomposición:Descomposició
A0150000 h Manobre especialista 0,012

A0121000 h Oficial de Primera 0,108

C1101200T u Mitjans i materials necessaris per l'execució. 1,200

Medición del pressupost UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS
Sala auditori 1 216,00 216,00 216,00

216,00
01.04 m DESMUNTATGE I MUNTATGE DE SAFATA D'INSTAL·LACIONS

Desmuntatge i muntatge de safata d'instal·lacions. S'inclouen tots els
mitjans necessaris per la seva correcta execució.

Descomposición:Descomposició
A0150000 h Manobre especialista 0,163

A0121000 h Oficial de Primera 0,163

C1101200R u Mitjans i materials necessaris per l'execució. 1,625

Medición del pressupost UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS
Sala auditori 42,00 42,00 42,00

42,00
01.05 u DESMUNTATGE, PINTAT I MUNTATGE DE REIXETA DE VENTIL·LACIÓ

Desmuntatge, pintat i muntatge de reixeta de ventil·lació. S'inclouen
tots els mitjans necessaris per la seva correcta execució.
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PRESSUPOST, DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT

AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
PROJECTE REFORMA INTERIOR DEL CENTRE CULTURAL PARROQUIAL DE  CORRÓ
D'AVALL
Av. Mossèn Pere Baixeres, s/n
Corró d'Avall 08520

Descomposición:Descomposició
A012D000 h Oficial 1a pintor 1,000

A013D000 h Ajudant pintor 1,200

B89ZB000 kg Esmalt sint. 0,150

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidante 0,200

C1101200P u Mitjans i materials necessaris per l'execució. 1,050

Medición del pressupost UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS
Caixa escènica 1 6,00 6,00 6,00

6,00
01.06 u CONTENIDORS

Previsió de zona de contenidors per abocament de residus provocats per
l'enderroc d'elements.

Descomposición:Descomposició
R_C0106 u Contenidors 1,000

Medición del pressupost UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS
Contenidors a l'exterior de
l'edifici

5 5,00 5,00

5,00
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PRESSUPOST, DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT

AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
PROJECTE REFORMA INTERIOR DEL CENTRE CULTURAL PARROQUIAL DE  CORRÓ
D'AVALL
Av. Mossèn Pere Baixeres, s/n
Corró d'Avall 08520

CAPÍTOL 02 PAVIMENTS
02.01 m2 PAVIMENT CONTINU MULTICAPA DE RESINES tipus TECNOFLOOR

Tw-3040 o similar
Paviment continu multicapa de resina epoxi, amb capa d'imprimació, ca-
pa base acuosa i acabat, tipus TECNOFLOOR Tw-3040 o similar, per a re-
vestiment de paviments de formigó, mitjançant una capa d'imprimació
d'epoxi base aigua de dos components tipus "PRIMER EPw-1070" o simi-
lar, previ fressat, neteja i retiratada del suport per tal de garantir la seva
adherència. La capa base serà mitjançant la pintura epoxi "TECNOFLOOR
Tw-3040" de dos components i la última capa es barreja amb "TECNO-
PLASTIC F" per aconseguir CLASE C-2. S'inclouen tots els mitjans neces-
saris per la seva correcta execució.

Descomposición:Descomposició
 A0121000 h   Oficial 1a 0,150

 A0140000 h Manobre 0,150

 B9M111A0 kg Emulsió de resines sintètiques en base aquosa 0,150

 B9M121A1 kg  Emulsió de resines sintètiques en base aquosa 0,450

 B9M131A1 kg Emulsió de resines sintètiques en base aquosa 0,360

DG00001 Pa   Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,100

Medición del pressupost UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS
Sal auditori i vestíbul 1 240,00 240,00 240,00

240,00
02.02 m SÒCOL D'ALUMINI ANODITZAT DE 100 MM

Sòcol d'alumini anoditzat de 100 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu.
S'inclouen tots els mitjans necessaris per la seva correcta execució.

Descomposición:Descomposició
A0127000 h Oficial 1a colocador 0,100

 A0140000 h Manobre 0,010

B0905000 kg   Adhesiu de poliuretà 0,063

 B9UAA010 m   Sòcol d'alumini anoditzat de 100 mm d'alçària 1,020

 A%AUX001 %   Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,002

Medición del pressupost UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS
Sala auditori 1 59,50 59,50 59,50

59,50
02.03 m2 FRESSAT DE PAVIMENT DE FORMIGÓ EXISTENT

Fressat de paviemnt continu de formigó existent. S'inclouen tots els mit-
jans necessaris per la seva correcta execució.

Descomposición:Descomposició
 A0121000 h   Oficial 1a 0,090

 A0140000 h Manobre 0,090

C02011 h Fressadora 0,190

Medición del pressupost UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS
Sala auditori i vestíbul 1 240,00 240,00 240,00

240,00
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PRESSUPOST, DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT

AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
PROJECTE REFORMA INTERIOR DEL CENTRE CULTURAL PARROQUIAL DE  CORRÓ
D'AVALL
Av. Mossèn Pere Baixeres, s/n
Corró d'Avall 08520

CAPÍTOL 03 REVESTIMENTS
03.01 m² TRASDOSSAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT. H FINS A 3.5M

Trasdossat de plaques de guix laminat format per estructura senzilla nor-
mal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà variable, muntants cada 600 mm de 36 mm d'amplària i canals de
36 mm d'amplària, 1 placa estàndar de 15 mm, fixada mecànicament.
Fins a alçada 3.5m.

Descomposición:Descomposició
 A0127000 h   Oficial 1a col·locador 0,262

 A0137000 h   Ajudant col·locador 0,077

B0A44000 cu Tornillos,p/yeso lam. 0,271

 B0A4A400 cu   Visos galvanitzats 0,108

 B0A61600 u   Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 5,415

B0CC1410X m2 Placa de guix laminat acústica i gruix 15 mm 0,930

B6B11111 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals 2,209

 B6B12111 m   Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb 0,901

 B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de 0,425

B7J500ZZ kg Masilla p/junta cartón-yeso 0,722

 B7JZ00E1 m   Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 3,610

 A%AUX001 %   Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,078

Medición del pressupost UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS
Sala auditori 1 96,90 96,90 96,90

96,90
03.02 m² TRASDOSSAT DE PLAQUES ACÚSTIQUES DE GUIX LAMINAT. H 7.5

Trasdossat de plaques de guix laminat acústic format per estructura sen-
zilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix to-
tal de l'envà de 1850 mm, muntants cada 600 mm de 36 mm d'amplària
i canals de 36 mm d'amplària, 1 placa acústica de15 mm de gruix, fixa-
da mecànicament. H fins a 7.50m.

Descomposición:Descomposició
C03021 h Mitjans elevació 0,701

 A0127000 h   Oficial 1a col·locador 0,408

 A0137000 h   Ajudant col·locador 0,119

B0A44000 cu Tornillos,p/yeso lam. 0,421

 B0A4A400 cu   Visos galvanitzats 0,169

 B0A61600 u   Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 8,404

B0CC1410X m2 Placa de guix laminat acústica i gruix 15 mm 1,443

B6B11111 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals 3,427

 B6B12111 m   Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb 1,398

 B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de 0,658

B7J500ZZ kg Masilla p/junta cartón-yeso 1,120

 B7JZ00E1 m   Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 5,603

 A%AUX001 %   Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,121
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PRESSUPOST, DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT

AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
PROJECTE REFORMA INTERIOR DEL CENTRE CULTURAL PARROQUIAL DE  CORRÓ
D'AVALL
Av. Mossèn Pere Baixeres, s/n
Corró d'Avall 08520

Medición del pressupost UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS
Sala auditori 1 347,00 347,00 347,00

347,00
03.03 m PERFIL DE PLANXA D'ACER ACABAT GALVANITZAT L

Perfil de planxa d'acer acabat galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, col·locat
amb fixacions mecàniques L. S'inclouen tots els treballs de taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col · locat en obra amb soldadura o
atornillat, així com tots els mitjans i materials necessaris per la seva cor-
recta execució. Nota: Segons plànols de projecte.

Descomposición:Descomposició
A0125000 h Oficial 1a soldador 0,015

A0135000 h Ayudante soldador 0,015

 B0A5AA00 u   Cargol autoroscant amb volandera 6,000

 B0CHTD28 m  Remat de planxa d'acer laminat amb acabat galvanitzat 1,071

C200P000 h Equipo+elem.aux.p/soldadura eléctrica 0,015

 B0A5AA00U m Perfil d'acer en "L" de planxa acabat galvanitzat 1,100

Medición del pressupost UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS
Sala auditori 1 91,40 91,40 91,40

91,40
03.04 m PERFIL DE PLANXA D'ACER ACABAT GALVANITZAT T

Perfil de planxa d'acer acabat galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, col·locat
amb fixacions mecàniques T. S'inclouen tots els treballs de taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col · locat en obra amb soldadura o
atornillat, així com tots els mitjans i materials necessaris per la seva cor-
recta execució. Nota: Segons plànols de projecte.

Descomposición:Descomposició
A0125000 h Oficial 1a soldador 0,015

A0135000 h Ayudante soldador 0,015

 B0A5AA00 u   Cargol autoroscant amb volandera 6,000

 B0CHTD28 m  Remat de planxa d'acer laminat amb acabat galvanitzat 1,071

C200P000 h Equipo+elem.aux.p/soldadura eléctrica 0,015

 B0A5AA00J m Perfil d'acer en "T" de planxa acabat galvanitzat 1,100

Medición del pressupost UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS
Sala auditori 1 45,70 45,70 45,70

45,70
03.05 m² APLACAT DE LLISTONS DE FUSTA MASSISA DE MARPLE

Subministrament i muntatge d'aplacat vertical de llistons de fusta massi-
sa de "Marple", de dimensions de 6X4X237cm i 6x12x237cm, segons plà-
nols de projecte. S'inclouen tots els mitjans i materials necessaris per al
seu correcte muntatge, així com el vernís d'acabat que ha de cumplir la
reacció al foc de C-S² D0. 

Descomposición:Descomposició
A0127000 h Oficial 1a colocador 0,900
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PRESSUPOST, DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT

AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
PROJECTE REFORMA INTERIOR DEL CENTRE CULTURAL PARROQUIAL DE  CORRÓ
D'AVALL
Av. Mossèn Pere Baixeres, s/n
Corró d'Avall 08520

A0137000 h Ayudante colocador 0,900

B0911000U m2 Aplacat de llistons de fusta color "Maple" 1,200

B0CUU200 m2 Material auxiliar pel muntatge 1,350

A%AUX0010150 % Gastos auxiliares mano de obra 0,322

C1101200SO u Mitjans necessaris per la seva correcta execució. 1,000

Medición del pressupost UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS
Sala auditori 216 216,00 216,00

216,00
03.06 m2 TRASDOSSAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT. H FINS A 7.36M

Trasdossat de plaques de guix laminat format per estructura senzilla nor-
mal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà variable, muntants cada 600 mm de 36 mm d'amplària i canals de
36 mm d'amplària, 1 placa estàndar de 15 mm, fixada mecànicament.
Fins a alçada 7.50m.

Descomposición:Descomposició
 A0127000 h   Oficial 1a col·locador 0,276

 A0137000 h   Ajudant col·locador 0,081

B0A44000 cu Tornillos,p/yeso lam. 0,285

 B0A4A400 cu   Visos galvanitzats 0,114

 B0A61600 u   Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 5,700

B0CC1410X m2 Placa de guix laminat acústica i gruix 15 mm 0,979

B6B11111 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals 2,325

 B6B12111 m   Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb 0,948

 B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de 0,447

B7J500ZZ kg Masilla p/junta cartón-yeso 0,760

 B7JZ00E1 m   Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 3,800

 A%AUX001 %   Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,082

C03021 h Mitjans elevació 0,090

Medición del pressupost UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS
Sala auditori 1 55,50 55,50 55,50

55,50
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PRESSUPOST, DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT

AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
PROJECTE REFORMA INTERIOR DEL CENTRE CULTURAL PARROQUIAL DE  CORRÓ
D'AVALL
Av. Mossèn Pere Baixeres, s/n
Corró d'Avall 08520

CAPÍTOL 04 TANCAMENTS
04.01 u  CONJUNT DE DUES FULLES BATENTS PER A PORTA INTERIOR

Conjunt de dues fulles batents per a porta interior, de 40 mm de gruix
de 180 cm d'amplària total i 210 cm alçària, de DM per a pintar. S'in-
clouen tots els mitjans i materials necessaris per la seva correcta execu-
ció, així com la ferramenta.

Descomposición:Descomposició
 A012A000 h Oficial 1a fuster 1,900

 A013A000 h   Ajudant fuster 0,084

BAQDD186X u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar 2,000

BAZGC370 u Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles batents 1,000

 A%AUX001 %   Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,471

Medición del pressupost UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS
Vestíbul 2 2,00 2,00

2,00
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PRESSUPOST, DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT

AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
PROJECTE REFORMA INTERIOR DEL CENTRE CULTURAL PARROQUIAL DE  CORRÓ
D'AVALL
Av. Mossèn Pere Baixeres, s/n
Corró d'Avall 08520

CAPÍTOL 05 CELS RASOS
05.01 Pa SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ESTRUCTURA  PER SUPORT DE CEL

RAS

Subministrament i muntatge d'estructura metàl · lica per a formació de
suport auxiliar del cel ras... Mitjançant: Estructura metàl · lica, formada
en calent S-275 JR, formada per bigues tipus IPE i tub rectangular tipus
100x50 de 4 mm de gruix o similars, sorrejat segons grau ISO Sa 2. s'in-
clou els elements necessaris per a la correcta fixació i execució, així com
la pintura anticorrosiva. Nota: A justificar segons estructura existent.

Descomposición:Descomposició
R_07.12 Pa Subministrament i muntatge d'estructura  per suport de cel ras 1,000

Medición del pressupost UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS
1 1,00 1,00

1,00
05.02 m2 CEL RAS DE FUSTA TIPUS IDEATEC

Cel ras composat per panells tipus Ideacustic 16 de DM estàndar, en me-
lamina "maple" de 2430x288x16mm, col·locats sobre perfileria metàl·li-
ca, inclou remats laterals perimetrals en negre. La perfileria vista serà
de color negre. S'inclouen tots el mitjans i materials necessaris per la se-
va correcta execució. Segons plànol detall.

Descomposición:Descomposició
C05011 m2 Suministre i col·locació 1,000

Medición del pressupost UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS
Sala auditori_sostre 237,00 237,00
Sala auditori_tabiques 4 15,00 1,00 60,00 297,00

297,00
05.03 m2 CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT

Cel ras continu de plaques de guix laminat transformades de 12,5 mm
de gruix amb plom laminat d'1 mm de gruix entramat d'acer galvanitzat
format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris
col·locats cada 300 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió
cada 0,6 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Descomposición:Descomposició
A0127000 h Oficial 1a colocador 0,350

A0137000 h Ayudante colocador 0,080

B05D7030 kg Yeso con adit.p/col.perfil+placa,UNE-EN 14496 0,500

B0A44000 cu Tornillos,p/yeso lam. 0,180

B0CC1310 m2 Placa yeso lamin. A y espesor 12,5mm 1,000

B7J500ZZ kg Masilla p/junta cartón-yeso 0,450

B7JZ00E1 m Cinta pap.resist.,p/juntas placas yeso laminado 1,800

B84ZB0E0 m2 Entramado metálico oculto,susp.barra roscada,p/fal.techo, 1,000

A%AUX0010150 % Gastos auxiliares mano de obra 0,079

Medición del pressupost UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS
Vestíbul 1 5,50 5,50 5,50

5,50
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PRESSUPOST, DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT

AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
PROJECTE REFORMA INTERIOR DEL CENTRE CULTURAL PARROQUIAL DE  CORRÓ
D'AVALL
Av. Mossèn Pere Baixeres, s/n
Corró d'Avall 08520

CAPÍTOL 06 PINTURES
06.01 m2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE GUIX

Pintat de parament vertical de guix laminat, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Descomposición:Descomposició
 A012D000 h Oficial 1a pintor 0,100

 A013D000 h Ajudant pintor 0,010

 B89ZPD00 kg   Pintura plàstica per a interiors 0,398

B8ZA1000 kg Segelladora 0,153

 A%AUX001 %   Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,026

Medición del pressupost UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS
Sala auditori i vestíbul 1 499,40 499,40 499,40

499,40
06.02 m2 PINTAT PORTES EXISTENTS D'ACER

Pintat de portes existentsd'acer, amb pintura partícules metàl·liques,
amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

Descomposición:Descomposició
 A012D000 h Oficial 1a pintor 0,100

 A013D000 h Ajudant pintor 0,010

B89ZM000 kg   Pintura partícules metàl·liques 0,255

 B8ZAA000 kg   Imprimació antioxidant 0,204

 A%AUX001 %   Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,026

Medición del pressupost UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS
Sala auditori 1 11,00 11,00 11,00

11,00
06.03 u PINTAT DE PORTES CEGUES DE FUSTA

Pintat de portes cegues de 90x210cm de fusta, a l'esmalt sintètic, amb
una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i
dues d'acabat

Descomposición:Descomposició
 A012D000 h Oficial 1a pintor 0,520

 A013D000 h Ajudant pintor 0,050

 B89ZB000 kg   Esmalt sintètic 0,347

 B8ZA1000 kg   Segelladora 0,153

 B8ZA3000 kg   Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 0,150

Medición del pressupost UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS
Vestíbul 4 4,00 4,00

4,00
06.04 m PINTAT DE SÒCOL D'ALUMINI

Lacat sòcol d'alumini color negre

Descomposición:Descomposició
 A012D000 h Oficial 1a pintor 0,547

 A013D000 h Ajudant pintor 0,053
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PRESSUPOST, DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT

AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
PROJECTE REFORMA INTERIOR DEL CENTRE CULTURAL PARROQUIAL DE  CORRÓ
D'AVALL
Av. Mossèn Pere Baixeres, s/n
Corró d'Avall 08520

 B89ZB000 kg   Esmalt sintètic 0,365

 B8ZA1000 kg   Segelladora 0,161

Medición del pressupost UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS
Sala auditori 1 59,50 59,50 59,50

59,50
06.05 m2 PINTAT DE PARAMENT HORITZONTAL DE GUIX

Pintat de parament horitzonatl de guix laminat, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Descomposición:Descomposició
 A012D000 h Oficial 1a pintor 0,160

 A013D000 h Ajudant pintor 0,016

 B89ZPD00 kg   Pintura plàstica per a interiors 0,637

B8ZA1000 kg Segelladora 0,245

 A%AUX001 %   Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,041

Medición del pressupost UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS
Sala auditori i vestíbul 1 5,00 5,00 5,00

5,00
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PRESSUPOST, DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT

AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
PROJECTE REFORMA INTERIOR DEL CENTRE CULTURAL PARROQUIAL DE  CORRÓ
D'AVALL
Av. Mossèn Pere Baixeres, s/n
Corró d'Avall 08520

CAPÍTOL 07 CLIMATITZACIÓ
07.01 ud CONJUNT 1X1 SPLIT PARET MARCA MITSUBISHI MSZ-SF35VE O

SIMILAR

Subministrament i instal · lació de Conjunt 1x1 (unitat exterior i interior)
Split paret Marca Mitsubishi o similar, inclou: 

* 1 unitat de Subministrament, muntatge i posada en funcionament de
Conjunt SPLIT-PARET MSZ-SF35VE, bomba de calor, gamma domèstica
(R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 3.5 kW en fred i 4.0 kW en calor.
Fins i tot p.p. d'accessoris auxiliars de muntatge. 

Inclou suports per a les unitats, connexió frigorífica i elèctrica entre uni-
tats, termostat i comandament de control, càrrega de gas refrigerant, fil-
tre, homologacion i garantia de les unitats, desguàs de condensats i con-
nexió a baixant més proper mitjançant sifó així com tots els accessoris
necessaris per al seu correcte funcionament i muntatge.

Descomposición:Descomposició
A012G000 h Oficial 1a calefactor 9,000

A013G000 h Ajudant calefactor 9,000

BEF47FB7R u Conjunto 1x1 split pared marca mitsubishi msz-sf35ve 1,000

Medición del pressupost UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS
sala altillo 1 1,00 1,00

1,00
07.02 ud CONJUNT 1X1 SPLIT PARET MARCA MITSUBISHI MSZ-SF42VE O

SIMILAR

Subministrament i instal · lació de Conjunt 1x1 (unitat exterior i interior)
Split paret Marca Mitsubishi o similar, inclou: 

* 1 unitat de Subministrament, muntatge i posada en funcionament de
Conjunt SPLIT-PARET MSZ-SF42VE, bomba de calor, gamma domèstica
(R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 4.2 kW en fred i 5.4 kW en calor.
Fins i tot p.p. d'accessoris auxiliars de muntatge. 

Inclou suports per a les unitats, connexió frigorífica i elèctrica entre uni-
tats, termostat i comandament de control, càrrega de gas refrigerant, fil-
tre, homologacion i garantia de les unitats, desguàs de condensats i con-
nexió a baixant més proper mitjançant sifó així com tots els accessoris
necessaris per al seu correcte funcionament i muntatge.

Descomposición:Descomposició
A012G000 h Oficial 1a calefactor 9,000

A013G000 h Ajudant calefactor 9,000

BEF47FB7S u Conjunto 1x1 split pared marca mitsubishi msz-sf42ve 1,000

Medición del pressupost UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS
sala altillo 1 1,00 1,00

1,00
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PRESSUPOST, DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT

AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
PROJECTE REFORMA INTERIOR DEL CENTRE CULTURAL PARROQUIAL DE  CORRÓ
D'AVALL
Av. Mossèn Pere Baixeres, s/n
Corró d'Avall 08520

CAPÍTOL 08 ELECTRICITAT

SUBCAPÍTOL 08.01 QUADRE ELÈCTRIC
08.01.01 P.AACTUACIÓ EN QUADRE ELÈCTRICO EXISTENT

Partida alçada d'actuació en quadre elèctric existent per a la instal · lació
de les proteccions magnetotèrmiques i diferencials de les noves línies
d'enllumenat i força segons esquema unifilar adjunt. S'inclou mà d'obra,
retolació de les noves línies en el quadre, proteccions diferencials i mag-
netotèrmiques de la casa Schneider Electric, part proporcional d'accesso-
ris i cablejat en quadre per al seu correcte funcionament així com amplia-
ció de l'envoltant del quadre en cas de ser necessari.

Descomposición:Descomposició
R_C3.3.017 P.A Actuacion en cuadro eléctrico existente 1,000

Medición del pressupost UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS
1 1,00 1,00

1,00

SUBCAPÍTOL 08.02 SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ
08.02.01 m TUB CORRUGAT DIÀM. 16MM

Subministrament i instal · lació de tub corrugat diàmetre 16mm no pro-
pagador de la flama per a distribució del cablejat de la instal · lació inte-
rior. Instal · lat tant en trams horitzontals com verticals. Inclòs subminis-
trament i instal · lació amb tots els accessoris, maneguets, grapes i car-
gols per a la seva correcta instal · lació

Descomposición:Descomposició
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,025

A013H000 h Ayudante electricista 0,023

BG222510 m Tubo flexible corrugado PVC,DN=16mm,1J,320N,2000V 1,950

A%AUX0010150 % Gastos auxiliares mano de obra 0,009

Medición del pressupost UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS
E1 1 156,00 156,00
E2 1 156,00 156,00
A/A1 1 45,00 45,00
A/A2 1 47,00 47,00
INTERUPTOR OSRAM 1 30,00 30,00
MANIOBRA 1 342,00 342,00

776,00
08.02.02 m TUB PVC RÍGID M20

Tub de PVC rígid M20, GP-7 estanc no propagador de la flama, roscat
pels dos extrems, color gris brillant, rosca mètrica equivalent. Instal · lat
tant en trams horitzontals com verticales.Incluido subministrament i ins-
tal · lació amb tots els accessoris, maneguets, grapes i cargols per a la
seva correcta instal · lació.

Descomposición:Descomposició
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,037

A013H000 h Ayudante electricista 0,080

BG212710S m Tubo rígido PVC,DN=20mm 1,200

BGW21000 u P.p.accesorios p/tubos rígidos PVC 1,200
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PRESSUPOST, DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT

AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
PROJECTE REFORMA INTERIOR DEL CENTRE CULTURAL PARROQUIAL DE  CORRÓ
D'AVALL
Av. Mossèn Pere Baixeres, s/n
Corró d'Avall 08520

A%AUX0010150 % Gastos auxiliares mano de obra 0,021

Medición del pressupost UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS
A/A-1 1 9,00 9,00
A/A-2 1 6,00 6,00

15,00
08.02.03 Pa PETIT MATERIAL

Subministrament i instal · lació de petit material com caixes de derivació
tant de superfície com encastades, grapes, claus, etc Així com tots els ac-
cessoris necessaris per al correcte funcionament de la instal · lació. 

Descomposición:Descomposició
R_C4460D01 PA Pequeño material 1,000

Total quantitats alçades 1,00

1,00

SUBCAPÍTOL 08.03 CABLEJAT ELÈCTRIC
08.03.01 m CABLE BIPOLAR DE 2,5 MM² + TT AFUMEX

Instal · lació i subministrament cablejat general d'enllumenat i força com-
posta per cable bipolar més terra lliure de halògens RZ1-K (AS) 0.6/1KV
de 2,5 mm2 de secció. inclou la part proporcional de diferents accessoris
i elements de subjecció. Segons norma R.E.B.T.

Descomposición:Descomposició
R_C 31009 m Cable bipolar de 2,5 mm² + TT Afumex (suministro+instalación) 1,000

Medición del pressupost UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS
E1 1 156,00 156,00
E2 1 156,00 156,00
A/A-1 1 45,00 45,00
A/A-2 1 47,00 47,00
interruptor osram 1 30,00 30,00

434,00
08.03.02 m CABLE UNIPOLAR DE 2.5 MM² AFUMEX - 450/750V

Instal · lació i subministrament cablejat general d'enllumenat i força com-
posta per cable unipolar lliure d'halògens RZ1-K (AS) 450/750V de 2.5
mm2 de secció, inclou la part proporcional de diferents accessoris i ele-
ments de subjecció. Segons norma R.E.B.T.

Descomposición:Descomposició
R_C4470B12 m Cable unipolar de 2.5 mm² Afumex - 450/750V (suministro+instalación) 1,000

Medición del pressupost UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS
Maniobra 1 684,00 684,00

684,00
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PRESSUPOST, DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT

AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
PROJECTE REFORMA INTERIOR DEL CENTRE CULTURAL PARROQUIAL DE  CORRÓ
D'AVALL
Av. Mossèn Pere Baixeres, s/n
Corró d'Avall 08520

SUBCAPÍTOL 08.04 MECANISMES
08.04.01 ud DISPOSITIU DE ENCESA DALI MCU

Instal · lació i subministrament de dispositiu de gestió de l'enllumenat
DALI MCU de la casa Osram acabat en blanc Inclou caixa d'encastar, me-
canisme, així com tots els accessoris necessaris per al seu correcte fun-
cionament.

Descomposición:Descomposició
R_E032 ud Dispositivo de encendido dali mcu 1,000

Medición del pressupost UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS
E1 2 2,00
E2 2 2,00

4,00

SUBCAPÍTOL 08.05 ENLLUMENAT INTERIOR
08.05.01 ud LLUMINARIES ARTEMIDE CODI M204001 1X28-54W DALI O SIMILAR

Llumenera fluorescent Artemide Codi M204001 regulable DALI
1x28-54W o similar. Inclòs subministrament, tubs fluorescents, fixa-
cions, cablejat fins caixa de derivació, muntatge i connexionat. Total-
ment instal · lada i en funcionament.

Descomposición:Descomposició
R_C44901021 ud Lluminaries artemide codi m204001 1x28-54w dali o similar + Instal.lació +

mitjans aux.
1,000

Medición del pressupost UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS
26 26,00 26,00

26,00
08.05.02 ud ACCESSORIS ARTEMIDE CODI M204900 O SIMILAR EMPOTRAT MÒDUL

ESTRUCTURAL

Subministrament i instalacion d'accessori Artemide Codi M204900 Algo-
risme system o similar, encastat mòdul estructural 2368mm. Inclou fixa-
cions i connexions. Totalment instal · lat.

Descomposición:Descomposició
R_C44901022 ud Accessoris artemide codi m204900 o similar empotrat mòdul estructural +

Instal.lació + mitjans aux.
1,000

Medición del pressupost UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS
26 26,00 26,00

26,00
08.05.03 ud ACCESSORIS ARTEMIDE CODI M197300 O SIMILAR EMPOTRAT O TAPA

TERMINAL

Subministrament i instalacion d'accessori Artemide Codi M197300 Algo-
risme system encastat tapa terminal (2 PZ). Inclou fixacions i conne-
xions. Totalment instal · lat.

Descomposición:Descomposició
R_C44901001 ud Accessoris artemide codi m197300 o similar empotrat o tapa terminal +

Instal.lació + mitjans aux.
1,000

Medición del pressupost UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS
20 20,00 20,00

20,00
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PRESSUPOST, DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT

AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
PROJECTE REFORMA INTERIOR DEL CENTRE CULTURAL PARROQUIAL DE  CORRÓ
D'AVALL
Av. Mossèn Pere Baixeres, s/n
Corró d'Avall 08520

08.05.04 ud ACCESSORIS ARTEMIDE CODI M073240 O SIMILAR KIT CONEXIÓ
RÀPIDA

Subministrament i instalacion d'accessori Artemide Codi M073240 Algo-
risme system kit de connexió ràpid 5 pols. Inclou fixacions i connexions.
Totalment instal · lat.

Descomposición:Descomposició
R_C44901002 ud Accessoris artemide codi m073240 o similar kit conexió ràpida 1,000

Medición del pressupost UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS
20 20,00 20,00

20,00
08.05.05 ud ACCESSORIS  ARTEMIDE CODI M188200 O SIMILAR DIFUSOR 2368MM

Suministro e instalacion de accesorio Artemide Código M188200 Algorit-
mo system difusor 2368mm para flujo. Incluye fijaciones y conexionado.
Totalmente instalado.

Descomposición:Descomposició
R_C44901003 ud Accessoris  artemide codi m188200 o similar difusor 2368mm 1,000

Medición del pressupost UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS
26 26,00 26,00

26,00
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PRESSUPOST, DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT

AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
PROJECTE REFORMA INTERIOR DEL CENTRE CULTURAL PARROQUIAL DE  CORRÓ
D'AVALL
Av. Mossèn Pere Baixeres, s/n
Corró d'Avall 08520

CAPÍTOL 09 CONTRAINCENDIS
09.01 ud TRABAJOS DE ACOMETIDA

Partida Alzada correspondiente a la realización de los trabajos necesarios
en concepto de acometida de agua des de red general exterior existente
hasta armario de contador, según dictamine la compañía suministradora. 

Descomposición:Descomposició
R_C4610008 Pa Trabajos de acometida 1,000

Total quantitats alçades 1,00

1,00
09.02 ud ARMARIO DE ACOMETIDA

Armario para acometida incluye puesta en obra, recibido de armario en
la situacion indicada en planos y homologación de compañía. Incluye ta-
pa, desguace, pasatubos, acoplamientos y todos los accesorios necesa-
rios segun compañía de agua. Previsión de ubicación empotrada en fa-
chada lateral. 

Descomposición:Descomposició
R_C4610002 ud Armario de acometida 1,000

Total quantitats alçades 1,00

1,00
09.03 ud ACOMETIDA CONTRA INCENDIOS

Conjunto de llaves de paso, llaves de retención, pletinas, filtro y conta-
dor para la acometida contra incendios con la red pública, según indica-
ciones de compañía suministradora. Incluirá contador de agua en caso
necesario, así como todos los elementos necesarios para su correcto fun-
cionamiento.

Descomposición:Descomposició
R_C4610003 ud Acometida contra incendios 1,000

Total quantitats alçades 1,00

1,00
09.04 ml TUBERÍA ACERO 1 1/2"

Instalación y suministro de tubería de acero galvanizado de 1 1/2". Inclu-
yendo parte proporcional de accesorios y soportación, así como pruebas
hidráulicas de la instalación y puesta en marcha y pintado con dos capas
de pintura de color rojo. Totalmente montado y conexionado.

Descomposición:Descomposició
R_C4610A04 ml Tubería acero 1 1/2" 1,000

Total quantitats alçades 15,00

15,00
09.05 ud BIE-25 EN ARMARIO SUPERFICIE

Suministro e instalación de boca de incendio equipada en armario metáli-
co pintado en rojo con cerco cromado y cristal, devanadera movil, lanza
de triple efecto, soporte,  válvula de corte con manómetro de 0 a 16 ba-
res y manguera de 20 m. Incluye carteles señalizadores y homologación.

Descomposición:Descomposició
R_C 41001 ud BIE-25 en armario superficie 1,000
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PRESSUPOST, DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT

AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
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D'AVALL
Av. Mossèn Pere Baixeres, s/n
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Total quantitats alçades 1,00

1,00
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PRESSUPOST, DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT

AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
PROJECTE REFORMA INTERIOR DEL CENTRE CULTURAL PARROQUIAL DE  CORRÓ
D'AVALL
Av. Mossèn Pere Baixeres, s/n
Corró d'Avall 08520

CAPÍTOL 10 VARIS
10.01 Pa REVISIÓ DE LES INSTAL.LACIONS EXISTENTS

Revisió de la instal.lació existent, a justificar segons Direcció Facultativa.

Descomposición:Descomposició
R_C0701 Pa Revisió del cablejat 1,000

Medición del pressupost UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS
Sala auditori 1 1,00 1,00

1,00
10.02 Pa RÈTOL EXTERIOR

Subministrament i muntatge de rètol acer corten o similar, segons di-
mensions i detall de projecte. S'inclouen tots els mitjans i materials ne-
cessaris per la seva col.locació.

Descomposición:Descomposició
R_C0702 Pa Rètol exterior 1,000

Medición del pressupost UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS
Zona exterior 1 1,00 1,00

1,00
10.03 Pa REPARACIÓ I REPÀS DE PAVIMENT EXISTENT

Reparació i repàs de paviment existent a la sala del auditori

Descomposición:Descomposició
R_C0703 Pa Reparació i repàs de paviment existent 1,000

Medición del pressupost UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS
Sala auditori 1 1,00 1,00

1,00
10.04 ud LEGALITZACIONS

Legalización ante Servicios u Organismos Oficiales de la totalidad de las
instalaciones que lo requieran.

Descomposición:Descomposició
R_S12001 ud Legalizaciones 1,000

Total quantitats alçades 1,00

1,00
10.05 ud TREBALLS  AUXILIARS

Treballs d'ajuda en obra per a tasques auxiliars a la instal · lació, com
ara la realització i posterior segellat de forats en paret, regates, forats
en forjats i altres treballs necessaris per deixar la instal · lació en correc-
te estat i en funcionament.

Descomposición:Descomposició
R_C49002 ud Trabajos auxiliares 1,000

Total quantitats alçades 1,00

1,00
10.06 Pa IMPREVISTOS

Partida abierta para imprevistos de 1.500 € de este capítulo.

Descomposición:Descomposició
R_C49004 ud Imprevistos 1,000
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PRESSUPOST, DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT

AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
PROJECTE REFORMA INTERIOR DEL CENTRE CULTURAL PARROQUIAL DE  CORRÓ
D'AVALL
Av. Mossèn Pere Baixeres, s/n
Corró d'Avall 08520

Total quantitats alçades 1,00

1,00
10.07 Pa MEDIOS DE ELEVACIÓN

Partida alzada de medios de elevación para transporte de material a
planta piso, colocación de elementos como bandejas, iluminación, clima
en techos altos, colocación de maquinaria a cubierta, etc. Especificar pre-
cio por hora de medio de elevación y los medios utilizados.

Descomposición:Descomposició
R_C49005 PA Medios de elevación 1,000

Total quantitats alçades 1,00

1,00
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PRESSUPOST, DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT

AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
PROJECTE REFORMA INTERIOR DEL CENTRE CULTURAL PARROQUIAL DE  CORRÓ
D'AVALL
Av. Mossèn Pere Baixeres, s/n
Corró d'Avall 08520

CAPÍTOL 11 SEGURETAT I SALUT
11.01 Pa SEGURETAT I SALUT

Mesures de protecció personals i col · lectives a realitzar per a tot el per-
sonal i la pròpia obra, en compliment de la Normativa de Seguretat i Hi-
giene en el treball. Segons mesuraments de l'estudi de seguretat i crite-
ris de la Direcció Facultativa.

Total quantitats alçades 1,00

1,00
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PRESSUPOST
AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
PROJECTE REFORMA INTERIOR DEL CENTRE CULTURAL PARROQUIAL DE  CORRÓ D'AVALL
Av. Mossèn Pere Baixeres, s/n
Corró d'Avall 08520

CODI DESCRIPCIÓ MEDICIÓ PREU IMPORT

CAPÍTOL 01 ENDERROCS

01.01 m² ENDERROC DE CEL RAS EXISTENT H<7,50m 1.463,40
Enderroc de cel ras existent. S'inclouen tots els mitjans necessaris per la seva
correcta execució. S'inclouen tots el mitjans necessaris per la seva correcta
execució.

270,00 5,42

01.02 m² ENDERROC DE REVESTIMENT DE PARET EXISTENT 1.380,23
Enderroc de revestiment de paret existent format per aplacat d'una zona amb
fusta i una altre amb teixit, així com els elements de suports. S'inclouen tots
els mitjans necessaris per la seva correcta execució.

353,00 3,91

01.03 u DESMUNTATGE I MUNTATGE DE BUTAQUES 639,36
Desmuntatge i muntatge de butaques. S'inclouen tots els mitjans i materials
necessaris per la seva correcta execució i muntatge.

216,00 2,96

01.04 m DESMUNTATGE I MUNTATGE DE SAFATA
D'INSTAL·LACIONS

310,38

Desmuntatge i muntatge de safata d'instal·lacions. S'inclouen tots els mitjans
necessaris per la seva correcta execució.

42,00 7,39

01.05 u DESMUNTATGE, PINTAT I MUNTATGE DE REIXETA DE
VENTIL·LACIÓ

273,72

Desmuntatge, pintat i muntatge de reixeta de ventil·lació. S'inclouen tots els
mitjans necessaris per la seva correcta execució.

6,00 45,62

01.06 u CONTENIDORS 813,10
Previsió de zona de contenidors per abocament de residus provocats per
l'enderroc d'elements.

5,00 162,62

TOTAL CAPÍTOL 01 ENDERROCS................................................................................. 4.880,19
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PRESSUPOST
AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
PROJECTE REFORMA INTERIOR DEL CENTRE CULTURAL PARROQUIAL DE  CORRÓ D'AVALL
Av. Mossèn Pere Baixeres, s/n
Corró d'Avall 08520

CODI DESCRIPCIÓ MEDICIÓ PREU IMPORT

CAPÍTOL 02 PAVIMENTS

02.01 m2 PAVIMENT CONTINU MULTICAPA DE RESINES tipus
TECNOFLOOR Tw-3040 o similar

3.727,20

Paviment continu multicapa de resina epoxi, amb capa d'imprimació, capa
base acuosa i acabat, tipus TECNOFLOOR Tw-3040 o similar, per a revestiment
de paviments de formigó, mitjançant una capa d'imprimació d'epoxi base
aigua de dos components tipus "PRIMER EPw-1070" o similar, previ fressat,
neteja i retiratada del suport per tal de garantir la seva adherència. La capa
base serà mitjançant la pintura epoxi "TECNOFLOOR Tw-3040" de dos
components i la última capa es barreja amb "TECNOPLASTIC F" per aconseguir
CLASE C-2. S'inclouen tots els mitjans necessaris per la seva correcta execució.

240,00 15,53

02.02 m SÒCOL D'ALUMINI ANODITZAT DE 100 MM 719,36
Sòcol d'alumini anoditzat de 100 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu.
S'inclouen tots els mitjans necessaris per la seva correcta execució.

59,50 12,09

02.03 m2 FRESSAT DE PAVIMENT DE FORMIGÓ EXISTENT 2.138,40
Fressat de paviemnt continu de formigó existent. S'inclouen tots els mitjans
necessaris per la seva correcta execució.

240,00 8,91

TOTAL CAPÍTOL 02 PAVIMENTS ................................................................................. 6.584,96
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CODI DESCRIPCIÓ MEDICIÓ PREU IMPORT

CAPÍTOL 03 REVESTIMENTS

03.01 m² TRASDOSSAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT. H FINS A
3.5M

2.078,51

Trasdossat de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà
variable, muntants cada 600 mm de 36 mm d'amplària i canals de 36 mm
d'amplària, 1 placa estàndar de 15 mm, fixada mecànicament. Fins a alçada
3.5m.

96,90 21,45

03.02 m² TRASDOSSAT DE PLAQUES ACÚSTIQUES DE GUIX
LAMINAT. H 7.5

16.669,88

Trasdossat de plaques de guix laminat acústic format per estructura senzilla
normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 1850 mm, muntants cada 600 mm de 36 mm d'amplària i canals de
36 mm d'amplària, 1 placa acústica de15 mm de gruix, fixada mecànicament.
H fins a 7.50m.

347,00 48,04

03.03 m PERFIL DE PLANXA D'ACER ACABAT GALVANITZAT L 1.533,69
Perfil de planxa d'acer acabat galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, col·locat amb
fixacions mecàniques L. S'inclouen tots els treballs de taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col · locat en obra amb soldadura o atornillat, així
com tots els mitjans i materials necessaris per la seva correcta execució. Nota:
Segons plànols de projecte.

91,40 16,78

03.04 m PERFIL DE PLANXA D'ACER ACABAT GALVANITZAT T 1.064,81
Perfil de planxa d'acer acabat galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, col·locat amb
fixacions mecàniques T. S'inclouen tots els treballs de taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col · locat en obra amb soldadura o atornillat, així
com tots els mitjans i materials necessaris per la seva correcta execució. Nota:
Segons plànols de projecte.

45,70 23,30

03.05 m² APLACAT DE LLISTONS DE FUSTA MASSISA DE MARPLE 18.226,08
Subministrament i muntatge d'aplacat vertical de llistons de fusta massisa de
"Marple", de dimensions de 6X4X237cm i 6x12x237cm, segons plànols de
projecte. S'inclouen tots els mitjans i materials necessaris per al seu correcte
muntatge, així com el vernís d'acabat que ha de cumplir la reacció al foc de
C-S² D0.

216,00 84,38

03.06 m2 TRASDOSSAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT. H FINS A
7.36M

1.358,09

Trasdossat de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà
variable, muntants cada 600 mm de 36 mm d'amplària i canals de 36 mm
d'amplària, 1 placa estàndar de 15 mm, fixada mecànicament. Fins a alçada
7.50m.

55,50 24,47

TOTAL CAPÍTOL 03 REVESTIMENTS............................................................................ 40.931,06
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CODI DESCRIPCIÓ MEDICIÓ PREU IMPORT

CAPÍTOL 04 TANCAMENTS

04.01 u  CONJUNT DE DUES FULLES BATENTS PER A PORTA
INTERIOR

593,06

Conjunt de dues fulles batents per a porta interior, de 40 mm de gruix de 180
cm d'amplària total i 210 cm alçària, de DM per a pintar. S'inclouen tots els
mitjans i materials necessaris per la seva correcta execució, així com la
ferramenta.

2,00 296,53

TOTAL CAPÍTOL 04 TANCAMENTS............................................................................... 593,06
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CODI DESCRIPCIÓ MEDICIÓ PREU IMPORT

CAPÍTOL 05 CELS RASOS

05.01 Pa SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ESTRUCTURA  PER
SUPORT DE CEL RAS

3.200,00

Subministrament i muntatge d'estructura metàl · lica per a formació de suport
auxiliar del cel ras... Mitjançant: Estructura metàl · lica, formada en calent
S-275 JR, formada per bigues tipus IPE i tub rectangular tipus 100x50 de 4
mm de gruix o similars, sorrejat segons grau ISO Sa 2. s'inclou els elements
necessaris per a la correcta fixació i execució, així com la pintura
anticorrosiva. Nota: A justificar segons estructura existent.

1,00 3.200,00

05.02 m2 CEL RAS DE FUSTA TIPUS IDEATEC 27.326,97
Cel ras composat per panells tipus Ideacustic 16 de DM estàndar, en melamina
"maple" de 2430x288x16mm, col·locats sobre perfileria metàl·lica, inclou
remats laterals perimetrals en negre. La perfileria vista serà de color negre.
S'inclouen tots el mitjans i materials necessaris per la seva correcta execució.
Segons plànol detall.

297,00 92,01

05.03 m2 CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT 100,71
Cel ras continu de plaques de guix laminat transformades de 12,5 mm de
gruix amb plom laminat d'1 mm de gruix entramat d'acer galvanitzat format
per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats
cada 300 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 0,6 m , per
a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

5,50 18,31

TOTAL CAPÍTOL 05 CELS RASOS................................................................................. 30.627,68
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CODI DESCRIPCIÓ MEDICIÓ PREU IMPORT

CAPÍTOL 06 PINTURES

06.01 m2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE GUIX 2.402,11
Pintat de parament vertical de guix laminat, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

499,40 4,81

06.02 m2 PINTAT PORTES EXISTENTS D'ACER 93,94
Pintat de portes existentsd'acer, amb pintura partícules metàl·liques, amb
dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

11,00 8,54

06.03 u PINTAT DE PORTES CEGUES DE FUSTA 75,12

Pintat de portes cegues de 90x210cm de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una
capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

4,00 18,78

06.04 m PINTAT DE SÒCOL D'ALUMINI 1.107,89
Lacat sòcol d'alumini color negre

59,50 18,62

06.05 m2 PINTAT DE PARAMENT HORITZONTAL DE GUIX 38,40
Pintat de parament horitzonatl de guix laminat, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

5,00 7,68

TOTAL CAPÍTOL 06 PINTURES.................................................................................... 3.717,46
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CODI DESCRIPCIÓ MEDICIÓ PREU IMPORT

CAPÍTOL 07 CLIMATITZACIÓ

07.01 ud CONJUNT 1X1 SPLIT PARET MARCA MITSUBISHI
MSZ-SF35VE O SIMILAR

1.218,82

Subministrament i instal · lació de Conjunt 1x1 (unitat exterior i interior) Split
paret Marca Mitsubishi o similar, inclou:

* 1 unitat de Subministrament, muntatge i posada en funcionament de
Conjunt SPLIT-PARET MSZ-SF35VE, bomba de calor, gamma domèstica
(R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 3.5 kW en fred i 4.0 kW en calor. Fins i
tot p.p. d'accessoris auxiliars de muntatge.

Inclou suports per a les unitats, connexió frigorífica i elèctrica entre unitats,
termostat i comandament de control, càrrega de gas refrigerant, filtre,
homologacion i garantia de les unitats, desguàs de condensats i connexió a
baixant més proper mitjançant sifó així com tots els accessoris necessaris per
al seu correcte funcionament i muntatge.

1,00 1.218,82

07.02 ud CONJUNT 1X1 SPLIT PARET MARCA MITSUBISHI
MSZ-SF42VE O SIMILAR

1.540,17

Subministrament i instal · lació de Conjunt 1x1 (unitat exterior i interior) Split
paret Marca Mitsubishi o similar, inclou:

* 1 unitat de Subministrament, muntatge i posada en funcionament de
Conjunt SPLIT-PARET MSZ-SF42VE, bomba de calor, gamma domèstica
(R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 4.2 kW en fred i 5.4 kW en calor. Fins i
tot p.p. d'accessoris auxiliars de muntatge.

Inclou suports per a les unitats, connexió frigorífica i elèctrica entre unitats,
termostat i comandament de control, càrrega de gas refrigerant, filtre,
homologacion i garantia de les unitats, desguàs de condensats i connexió a
baixant més proper mitjançant sifó així com tots els accessoris necessaris per
al seu correcte funcionament i muntatge.

1,00 1.540,17

TOTAL CAPÍTOL 07 CLIMATITZACIÓ........................................................................... 2.758,99
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CODI DESCRIPCIÓ MEDICIÓ PREU IMPORT

CAPÍTOL 08 ELECTRICITAT

SUBCAPÍTOL 08.01 QUADRE ELÈCTRIC

08.01.01 P.A ACTUACIÓ EN QUADRE ELÈCTRICO EXISTENT 1.212,79
Partida alçada d'actuació en quadre elèctric existent per a la instal · lació de
les proteccions magnetotèrmiques i diferencials de les noves línies
d'enllumenat i força segons esquema unifilar adjunt. S'inclou mà d'obra,
retolació de les noves línies en el quadre, proteccions diferencials i
magnetotèrmiques de la casa Schneider Electric, part proporcional d'accessoris
i cablejat en quadre per al seu correcte funcionament així com ampliació de
l'envoltant del quadre en cas de ser necessari.

1,00 1.212,79

TOTAL SUBCAPÍTOL 08.01 QUADRE ELÈCTRIC .............. 1.212,79

SUBCAPÍTOL 08.02 SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ

08.02.01 m TUB CORRUGAT DIÀM. 16MM 923,44
Subministrament i instal · lació de tub corrugat diàmetre 16mm no propagador
de la flama per a distribució del cablejat de la instal · lació interior. Instal · lat
tant en trams horitzontals com verticals. Inclòs subministrament i instal · lació
amb tots els accessoris, maneguets, grapes i cargols per a la seva correcta
instal · lació

776,00 1,19

08.02.02 m TUB PVC RÍGID M20 47,70
Tub de PVC rígid M20, GP-7 estanc no propagador de la flama, roscat pels dos
extrems, color gris brillant, rosca mètrica equivalent. Instal · lat tant en trams
horitzontals com verticales.Incluido subministrament i instal · lació amb tots
els accessoris, maneguets, grapes i cargols per a la seva correcta instal · lació.

15,00 3,18

08.02.03 Pa PETIT MATERIAL 146,88
Subministrament i instal · lació de petit material com caixes de derivació tant
de superfície com encastades, grapes, claus, etc Així com tots els accessoris
necessaris per al correcte funcionament de la instal · lació.

1,00 146,88

TOTAL SUBCAPÍTOL 08.02 SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ 1.118,02

SUBCAPÍTOL 08.03 CABLEJAT ELÈCTRIC

08.03.01 m CABLE BIPOLAR DE 2,5 MM² + TT AFUMEX 499,10
Instal · lació i subministrament cablejat general d'enllumenat i força composta
per cable bipolar més terra lliure de halògens RZ1-K (AS) 0.6/1KV de 2,5 mm2
de secció. inclou la part proporcional de diferents accessoris i elements de
subjecció. Segons norma R.E.B.T.

434,00 1,15

08.03.02 m CABLE UNIPOLAR DE 2.5 MM² AFUMEX - 450/750V 239,40
Instal · lació i subministrament cablejat general d'enllumenat i força composta
per cable unipolar lliure d'halògens RZ1-K (AS) 450/750V de 2.5 mm2 de
secció, inclou la part proporcional de diferents accessoris i elements de
subjecció. Segons norma R.E.B.T.

684,00 0,35

TOTAL SUBCAPÍTOL 08.03 CABLEJAT ELÈCTRIC............ 738,50
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CODI DESCRIPCIÓ MEDICIÓ PREU IMPORT

SUBCAPÍTOL 08.04 MECANISMES

08.04.01 ud DISPOSITIU DE ENCESA DALI MCU 311,36
Instal · lació i subministrament de dispositiu de gestió de l'enllumenat DALI
MCU de la casa Osram acabat en blanc Inclou caixa d'encastar, mecanisme,
així com tots els accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.

4,00 77,84

TOTAL SUBCAPÍTOL 08.04 MECANISMES ...................... 311,36

SUBCAPÍTOL 08.05 ENLLUMENAT INTERIOR

08.05.01 ud LLUMINARIES ARTEMIDE CODI M204001 1X28-54W DALI
O SIMILAR

12.925,12

Llumenera fluorescent Artemide Codi M204001 regulable DALI 1x28-54W o
similar. Inclòs subministrament, tubs fluorescents, fixacions, cablejat fins
caixa de derivació, muntatge i connexionat. Totalment instal · lada i en
funcionament.

26,00 497,12

08.05.02 ud ACCESSORIS ARTEMIDE CODI M204900 O SIMILAR
EMPOTRAT MÒDUL ESTRUCTURAL

7.732,92

Subministrament i instalacion d'accessori Artemide Codi M204900 Algorisme
system o similar, encastat mòdul estructural 2368mm. Inclou fixacions i
connexions. Totalment instal · lat.

26,00 297,42

08.05.03 ud ACCESSORIS ARTEMIDE CODI M197300 O SIMILAR
EMPOTRAT O TAPA TERMINAL

991,40

Subministrament i instalacion d'accessori Artemide Codi M197300 Algorisme
system encastat tapa terminal (2 PZ). Inclou fixacions i connexions. Totalment
instal · lat.

20,00 49,57

08.05.04 ud ACCESSORIS ARTEMIDE CODI M073240 O SIMILAR KIT
CONEXIÓ RÀPIDA

396,60

Subministrament i instalacion d'accessori Artemide Codi M073240 Algorisme
system kit de connexió ràpid 5 pols. Inclou fixacions i connexions. Totalment
instal · lat.

20,00 19,83

08.05.05 ud ACCESSORIS  ARTEMIDE CODI M188200 O SIMILAR
DIFUSOR 2368MM

1.693,90

Suministro e instalacion de accesorio Artemide Código M188200 Algoritmo
system difusor 2368mm para flujo. Incluye fijaciones y conexionado.
Totalmente instalado.

26,00 65,15

TOTAL SUBCAPÍTOL 08.05 ENLLUMENAT INTERIOR...... 23.739,94

TOTAL CAPÍTOL 08 ELECTRICITAT ............................................................................. 27.120,61
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CODI DESCRIPCIÓ MEDICIÓ PREU IMPORT

CAPÍTOL 09 CONTRAINCENDIS

09.01 ud TRABAJOS DE ACOMETIDA 839,30
Partida Alzada correspondiente a la realización de los trabajos necesarios en
concepto de acometida de agua des de red general exterior existente hasta
armario de contador, según dictamine la compañía suministradora.

1,00 839,30

09.02 ud ARMARIO DE ACOMETIDA 338,87
Armario para acometida incluye puesta en obra, recibido de armario en la
situacion indicada en planos y homologación de compañía. Incluye tapa,
desguace, pasatubos, acoplamientos y todos los accesorios necesarios segun
compañía de agua. Previsión de ubicación empotrada en fachada lateral.

1,00 338,87

09.03 ud ACOMETIDA CONTRA INCENDIOS 308,57
Conjunto de llaves de paso, llaves de retención, pletinas, filtro y contador para
la acometida contra incendios con la red pública, según indicaciones de
compañía suministradora. Incluirá contador de agua en caso necesario, así
como todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.

1,00 308,57

09.04 ml TUBERÍA ACERO 1 1/2" 308,40
Instalación y suministro de tubería de acero galvanizado de 1 1/2". Incluyendo
parte proporcional de accesorios y soportación, así como pruebas hidráulicas
de la instalación y puesta en marcha y pintado con dos capas de pintura de
color rojo. Totalmente montado y conexionado.

15,00 20,56

09.05 ud BIE-25 EN ARMARIO SUPERFICIE 370,28
Suministro e instalación de boca de incendio equipada en armario metálico
pintado en rojo con cerco cromado y cristal, devanadera movil, lanza de triple
efecto, soporte,  válvula de corte con manómetro de 0 a 16 bares y manguera
de 20 m. Incluye carteles señalizadores y homologación.

1,00 370,28

TOTAL CAPÍTOL 09 CONTRAINCENDIS ....................................................................... 2.165,42
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CODI DESCRIPCIÓ MEDICIÓ PREU IMPORT

CAPÍTOL 10 VARIS

10.01 Pa REVISIÓ DE LES INSTAL.LACIONS EXISTENTS 1.573,69
Revisió de la instal.lació existent, a justificar segons Direcció Facultativa.

1,00 1.573,69

10.02 Pa RÈTOL EXTERIOR 2.622,82
Subministrament i muntatge de rètol acer corten o similar, segons dimensions
i detall de projecte. S'inclouen tots els mitjans i materials necessaris per la
seva col.locació.

1,00 2.622,82

10.03 Pa REPARACIÓ I REPÀS DE PAVIMENT EXISTENT 2.880,00
Reparació i repàs de paviment existent a la sala del auditori

1,00 2.880,00

10.04 ud LEGALITZACIONS 2.832,65
Legalización ante Servicios u Organismos Oficiales de la totalidad de las
instalaciones que lo requieran.

1,00 2.832,65

10.05 ud TREBALLS  AUXILIARS 2.260,30
Treballs d'ajuda en obra per a tasques auxiliars a la instal · lació, com ara la
realització i posterior segellat de forats en paret, regates, forats en forjats i
altres treballs necessaris per deixar la instal · lació en correcte estat i en
funcionament.

1,00 2.260,30

10.06 Pa IMPREVISTOS 23.624,16
Partida abierta para imprevistos de 1.500 € de este capítulo.

1,00 23.624,16

10.07 Pa MEDIOS DE ELEVACIÓN 1.258,95
Partida alzada de medios de elevación para transporte de material a planta
piso, colocación de elementos como bandejas, iluminación, clima en techos
altos, colocación de maquinaria a cubierta, etc. Especificar precio por hora de
medio de elevación y los medios utilizados.

1,00 1.258,95

TOTAL CAPÍTOL 10 VARIS .......................................................................................... 37.052,57
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CODI DESCRIPCIÓ MEDICIÓ PREU IMPORT

CAPÍTOL 11 SEGURETAT I SALUT

11.01 Pa SEGURETAT I SALUT 1.335,00
Mesures de protecció personals i col · lectives a realitzar per a tot el personal i
la pròpia obra, en compliment de la Normativa de Seguretat i Higiene en el
treball. Segons mesuraments de l'estudi de seguretat i criteris de la Direcció
Facultativa.

1,00 1.335,00

TOTAL CAPÍTOL 11 SEGURETAT I SALUT .................................................................... 1.335,00

TOTAL ........................................................................................................................ 157.767,00
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