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DG  Dades generals  
 

1. Identificació i agents del projecte 

Projecte: Projecte bàsic i d’execució de reforma per a la museïtzació 
de l’església de la Pietat, del Museu Diocesà d’Urgell. 

Tipus d’intervenció: Rehabilitació 

Emplaçament: Carrer Santa Maria, número 16 –  Plaça del Deganat 

C.P. 25.700 – La Seu d’Urgell 

Referència Cadastral: 3408002CG7930N0001BZ 

Municipi: La Seu d’Urgell 

Promotor: Fundació Canònica Pia Autònoma  

“Fundació Museu Diocesà d’Urgell” 

CIF: R-2.500.503-D 

Adreça: Plaça del Deganat  

Telèfon: 973 35 00 54 

e.mail: secret@bisbaturgell.org 

Arquitectes: Lourdes Espar Canal i Àngel Tuset Sánchez 

Nº colꞏlegiats:  22.482/0  i  23.480/1 

CIF: 41.078.820-S  i  41.078.350-M 

Adreça: Regència d’Urgell nº9 p. 3-3 

Telèfon: 973 35 44 26 

e.mail: at2e@coac.net 

 

2. Relació de projectes parcials, documents complementaris i altres tècnics 

 

Estudi de seguretat i salut: Laborsana 

  

Projecte d’implantació 
museogràfica                                    

Carles Fargas i Antoni Garau 

 

  

  

  

      La Seu d’Urgell, a 23 d’octubre de 2019. 
 

  El PROMOTOR                           ELS ARQUITECTES 
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MD Memòria descriptiva  

 

MD 1. Objecte del projecte 

 

Es redacta la present projecte per descriure, definir i valorar les actuacions a realitzar 
per executar les obres de reforma per a la museïtzació de l’església de Pietat , situada 
dins del conjunt catedralici de Santa Maria d’Urgell, a La Seu d’Urgell.  Per tal de 
garantir el nivell de qualitat i d’acabats de les seves instalꞏlacions, donat que en 
aquesta església junt amb l’antiga casa del Deganat, s’hi desenvolupa des de fa més 
de 45 anys l’activitat del Museu Diocesà d’Urgell, i donar compliment al requisits 
mínims segons els documents bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació, i les normatives 
autonòmiques que li siguin d’aplicació.  
 
Aquest projecte es vol incloure al marc del programa dels fons FEDER 2014-2020. 
 
 
El Museu Diocesà d’Urgell i el Pla de Museus de Catalunya 2030 

 
El projecte de remodelació integral de la capella de la Pietat del Museu Diocesà 
d’Urgell, s’emmarca en un projecte global de remodelació i ampliació del Museu, 
orientada a convertir aquest equipament en una peça rellevant del mapa museístic de 
Catalunya, situant-se en el propòsit de l’estratègia nacional dels Museus definida en el 
Pla de Museus de Catalunya 2030.  
 
El Museu Diocesà d’Urgell és un Museu reconegut com a tal pel departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, atesa la seva adscripció al Registre de Museus 
de Catalunya. Com a Museu registrat amb el número 39, i amb relació amb la seva 
situació geogràfica, forma part de la Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran.  
 
Malgrat la riquesa de les seves colꞏleccions, l’equipament museístic actual ha quedat 
molt desfasat i necessita d’un replantejament general, tant des de l’àmbit museològic 
com museogràfic. En aquest sentit, el Bisbat d’Urgell va adquirir una casa annexa a les 
actuals dependències del Museu que permeten la seva ampliació física, actuació 
s’explica gràficament en el plànol número 1. S’ha creat un equip pluridisciplinar que 
està treballant en la redacció del projecte integral per a l’ampliació i la remodelació del 
nou Museu, que té com a premissa bàsica la sostenibilitat, entesa com la perdurabilitat 
de l’equipament i de la seva activitat a llarg termini – fet que requereix d’un 
dimensionament adient del projecte, tant des del punt de vista de les seves 
instalꞏlacions, com de l’equip de gestió, en base a un pressupost. 
 
El projecte de Museu Diocesà d’Urgell pretén convertir l’equipament en un espai de 
referència de l’art sacre del Catalunya, amb la voluntat d’integrar-se, en un futur 
pròxim, a la Xarxa de Museus d’Art de Catalunya, que encapçala el MNAC. La 
remodelació de la capella de la Pietat és un primer graó per bastir aquest nou Museu.  
En aquest sentit, l’exposició temàtica de l’art del renaixement i del barroc a la Seu 
d’Urgell, projectada a la capella de la Pietat, serà un espai demostratiu del que es 
podrà contemplar en el Museu integral que s’està projectant. Paralꞏlelament, atesa la 
dimensió diocesana de les colꞏleccions del Museu, i l’estreta vinculació del Museu amb 
la delegació de Patrimoni del Bisbat d’Urgell, el Museu també pot aspirar a esdevenir 
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un Museu del Territori, amb relació a les peces d’art sacre que es conserven al conjunt 
de les parròquies de la Diòcesi.  
 
El nou equipament que s’està projectant, aposta per establir una relació entre el 
Museu i la societat, ampliant l’accés, la participació i les funcions socials i educatives, 
com a eix de la seva activitat adreçada als públics.  La comunicació serà un dels pilars 
de l’activitat del nou Museu, que posa al visitant al centre de la seva mirada.  A la 
vegada, se seguirà treballant en els àmbits de la conservació preventiva i la 
documentació de les colꞏleccions, posant un èmfasi especial en tot allò que té a veure 
amb la recerca de les obres que s’hi custodien.  
 
 
 MD 2. Antecedents 

  

El Museu Diocesà d’Urgell es crea l’any 1957 durant l’episcopat del bisbe Ramon 
Iglesias Navarri, sent l’última colꞏlecció diocesana que es formà a Catalunya. 
 
Té els seus antecedents en una exposició d’Art Sacre oberta de forma regular a la sala 
Capitular amb les peces del tresor de la Catedral i promoguda pels amics de la Salle-
un grup d’exalumnes que al 1956 proposen al capítol de la Catedral la possibilitat de la 
creació d’un museu. 
 
Aquest primer Museu parteix amb una cinquantena de peces procedents de la 
Catedral i de l’església de la Pietat, i té com a director Mn. Pau Vidal.   
 
A partir d’aquell moment la colꞏlecció es va anar incrementant amb noves 
incorporacions, com alguns documents procedents de l’arxiu capitular, el Beatus, la 
Butlla del papa Silvestre II, i altres objectes procedents de les diferents parròquies de 
la diòcesi que arriben entre els anys seixanta i setanta, a través de la Comissió 
Diocesana per al Patrimoni. 
 
El 15 de juny de 1969 s’obren unes noves instalꞏlacions amb el condicionament de 
l’església de la Pietat com a museu.  Aquest nou espai aporta obres pròpies al fons de 
la colꞏlecció com el retaule de la Pietat i el conjunt de la Dormició, realitzades per 
l’escultor Jeroni Xanxo. 
 
Al 1975 el Bisbe Joan Martí Alanis nomena director a Mn. Albert Vives, càrrec que 
ocuparia fins a l’any 1990.  Durant els primers anys d’activitat va realitzar la confecció 
d’un inventari i d’un catàleg del Museu, que Mn. Vives va anar publicant a la revista 
diocesana Urgellia, desglossat per colꞏleccions.  
 
Als anys vuitanta es fan noves reformes i el 4 de juny de 1988 s’inauguraren les noves 
instalꞏlacions del Museu Diocesà d’Urgell, amb l’ampliació de les sales d’exposició 
permanent a l’antic edifici del Deganat i la capella de Fàtima.  En aquest període 
s’incorporen obres significatives com el calze i la patena de Núria, el retaule de 
Sendes o la nova presentació de la pintura mural de la volta de Baltarga, i l’arc triomfal 
d’Aineto. 
 
A Mn. Albert Vives, el va succeir Mn. Antoni Cagigós i Soro, i l’actual director del 
Museu Diocesà d’Urgell és Mn. Josep Maria Mauri i Prior. 
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MD 2.1  Requisits normatius  

Urbanísticament, el projecte s’ha resolt seguint les directrius marcades pel Pla General 
Municipal d’Ordenació de La Seu d’Urgell, i el Pla de Millora Urbana del Centre Històric 
de La Seu d’Urgell. 
 
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).  I també, s’han 
observat per la redacció del projecte, les normas de la presidencia del gobierno i les 
del ministerio de la vivienda sobre la construcció segons el Decret 462/1971 del 
Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y 
dirección de obras de edificación”. 
 
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’emplaçament i de l’entorn físic 

 
La Seu d'Urgell, capital de la comarca de l'Alt Urgell, està situada a la plana de 
l'Urgellet, entre els rius Segre i Valira, dominada per la serra del Cadí, entre el Pirineu 
axials i el Prepirineu. Limita amb el Principat d'Andorra, el Baridà i el Pallars Sobirà.  
Es troba a una altura de 690 m. respecte el nivell del mar.  El municipi té una 
superfície total de 15,44 Km2.  A més del nucli de la Seu d'Urgell, dins el municipi 
també hi han els nuclis de Castellciutat, El Poble Sec, Sant Antoni, Sant Pere, Santa 
Magdalena i el Serrat de la Capella. 
 
Es tracta de les obres de reforma interior de l’església de Pietat, situada dins del 
conjunt catedralici de Santa Maria d’Urgell, en sòl urbà consolidat.  Solar orientat en 
direcció Nord-Sud, amb una geometria irregular i una topografia amb desnivell suau.   
 
L’accés a l’edifici es realitza per la planta baixa des del Carrer Santa Maria nº16 a 
través del claustre de la Catedral, i també des de la Plaça del Deganat dins del 
recorregut del museu en l’edifici del Deganat.   
 
L’església de La Pietat, està formada per una nau central, i planta alta amb el cor; a 
més té annexa una nau lateral que fa d’eix d’enllaç (amb un desnivell) en planta baixa 
amb el recorregut del museu.  La nau lateral esta composta per tres capelles, 
comunicades totes amb la nau central. 
 
 
 

MD 3. Descripció del projecte 

 

MD 3.1 Descripció general 

Aquesta reforma permetrà adaptar el recorregut del Museu Diocesà d’Urgell a la zona 
de l’Església de la Pietat, de manera accessible, adaptant les instalꞏlacions de 
climatització, enllumenat, seguretat, prevenció d’incendis, etc. S’actuarà per evitar 
humitats i es reconfigurarà la museografia. Es tracta d’una primera actuació completa, 
que seguirà en el futur amb el projecte d’ampliació, que s’està redactant.  
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Respecte als materials d’acabat dels paviments s’unificaran criteris, ja que actualment 
en les capelles laterals en l’accés hi ha un paviment de terratzo de color clar i en 
general hi ha una rajola ceràmica vermella de poca qualitat, molt malmesa.  Els 
paviments afectats per la substitució del material d’acabat, es resoldran amb parquet 
de post de fusta natural envernissada, i es mantindran els paviments de pedra de 
pissarra i es substituirà els de fusta. 
 
En el paviment de la Pietat, una altra actuació important serà la modificació de l’accés 
a la cripta, ara aquest accés serà restringit a tasques de manteniment; es trauran les 
baranes i es tancarà l’escala d’accés amb una trapa, amb mecanisme d’obertura amb 
pistons que permetin una fàcil obertura per manteniment.  I també es traurà el banc 
que oculta la ventilació de la cripta, que ara es resoldrà amb sistema de ventilació 
forçada. Es taparà l’obertura de la cripta, amb una llosa armada, arrebossada amb 
morter de calç per la part inferior i pintada, i a la part superior, es reposarà el paviment 
substituint el parquet amb la mateixa disposició que la existent. La resta de paviment 
existent de fusta es substituirà per tarima. 
 
Per tal de donar compliment de la normativa de seguretat en cas d’incendi, es 
colꞏlocaran detectors d’incendis que cobreixen tot l’àmbit de l’actuació, equipaments 
de protecció contra incendis com, extintors, BIEs, tal i com s’indica als plànols. Aixì 
mateix es farà una sortida d’emergència a la porta nord de l’Església de la Pietat, 
substituint la porta actual de l’Església de La Pietat, a l’exterior per una porta adaptada 
per resoldre la sortida d’emergència des d’aquest espai, així com dotarla de tots els 
mecanismes de seguretat i control. 
 
S’actualitzarà els sistemes de seguretat i detecció d’intrusió, amb càmares de vídeo 
vigilància i detectors volumètrics i sensors de variació de pressió en els punts 
necessaris. 
 
 
Es resoldran les humitats que presenten les parets mitgeres i paviments de les 
capelles laterals.  Consistirà en la retirada del paviment ceràmic, arrancada de la 
solera i excavació de terres; per tal de realitzar una nova solera impermeabilitzada.  
Primer es colꞏlocarà una capa de 20cm. de graves, seguit de 3cm. de sorra, i tela 
impermeable, damunt hi haurà una formació d’una xapa de compressió de 15 cm. de 
gruix armada amb fibres, i per últim el material d’acabat, parquet de 2cm. de guix. Els 
paraments verticals d’aquestes parets mitgeres, que també es veuen afectades per 
taques d’humitat, seran repicades i arrebossades a bona vista amb morer de calç, i s’hi 
colꞏlocarà davant un trasdossat sense aïllament (formant cambra ventilada, segons 
detall específic), aquest serà amb plaques de ciment especials tipus Aquapanel Indoor 
de Knauf o similar, de manera que el suport de les peces quedarà perfectament aïllat i 
protegit.   
 
El mateix tipus de placa esmentada pel trasdossat s’utilitzarà per la colꞏlocació de cel 
ras als sostres d’aquestes capelles, segons es detalla en el projecte. 
 
A les parets de la nau central, amb motius decoratius, s’actuarà a nivell de restauració 
pictòrica, amb els criteris establerts al projecte. 
 
La porta d’accés directe al claustre des de la nau central, s’anularà amb un trasdosat 
per la part interior. 
 
Per tal d’adaptar el recorregut, es substituirà la rampa actual (ja que no compleix el 
requisits normatius), per una plataforma elevadora, i que en resulti un espai adaptat a 
nivell d’accessibilitat. Les escales es refaran dimensionades segons normativa i 
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senyalitzades degudament, amb bandes pododàctils i diferenciació cromàtica de 
frontal i estesa.  
 
S’instalꞏlaran radiadors encastats al paviment a baixa temperatura, ja que aquesta 
zona no està calefactada, complementada amb climatització per aire, el que permetrà 
controlar temperatura, humitat i qualitat de l’aire. També s’adaptarà la instalꞏlació 
elèctrica segons la normativa vigent,  i segons les noves lluminàries, endolls i 
interactius de la museografia. 
 
A la cripta es farà una ventilació creuada i forçada, a baixa velocitat amb un higròmetre 
incorporat que incrementi les renovacions d’aire en cas necessari, per tal d’eliminar 
l’excés d’humitat.  
 
Pel que fa a la ilꞏluminació, es proposa una actuació que compleixi amb la voluntat 
dels museògrafs i a la vegada amb els valors  de seguretat sobre els nivells mínim de 
ilꞏluminació. Es proposa una ilꞏluminació amb Leds integrada a les característiques de 
l’edifici, on es mostri la llum, però que el llum passi a segon pla respecte de l’edifici, on 
es trobi l’equilibri entre els condicionants derivats del objecte, el seu entorn i de les 
necessitats perceptives de l’observador. Es proposa unes làmpades Led amb una 
temperatura de color de 3000K/2700K en funció de la seva situació. 
 
A l’espai residual de la zona inferior del cor, al fons de la nau central es destinarà a 
espai per situar les instalꞏlacions de climatització per aire, segons descripció del 
projecte. Aquest espai es sectoritzarà amb una porta tallafocs segons descripció del 
projecte, per tal complir amb la normativa de seguretat en cas d’incendis. 
 
Pel que es refereix a la museografia, el present projecte neix de la voluntat del Bisbat 
d’Urgell, propietari del Museu Diocesà d’Urgell, d’implementar una nova presentació 
museogràfica al Museu Diocesà d’Urgell que posi en valor tant la capella de la Pietat, 
com les peces de les colꞏleccions del Museu més significatives del període artístic del 
Renaixement, al qual pertany l’esmentada capella, i crear les bases d’un disseny 
museogràfic i gràfic per al desenvolupament posterior d’una futura proposta 
d’exposició permanent per a la globalitat del Museu Diocesà. 
 
Els objectes que es preveu exposar en la capella de la Pietat i en els espais previs 
d’accés a la capella constitueixen una selecció significativa del fons MDU corresponent 
al període que va del segle XVI al segle XVII, tots ells prou significatius en el context 
del patrimoni cultural català en general i representatius de l’especificitat del bisbat i la 
seva història. Bona part, a més, són obres que van ser concebudes específicament per 
a l’Església de la Pietat. Tenim, doncs, l’oportunitat de restituir aquestes obres en 
l’espai que els hi és propi i convertir, així, la globalitat mateixa de l’església de la Pietat 
en l’objecte principal de l’estratègia museogràfica de posada en valor. Aquest fet 
implica possibilitar la continuïtat de l’església de la Pietat com espai de culte i, al 
mateix temps, potenciar el conjunt de valors culturals i espirituals que es deriven 
d’aquesta funció. Per tal d’assolir aquest objectiu, la present proposta posa un èmfasi 
especial en la neteja i la restauració de la decoració pictòrica dels murs de la capella i 
en la ilꞏluminació de la mateixa, ambdós aspectes fonamentals per a recrear una 
atmosfera adient a aquest objectiu. 
 
La posada en valor de la capella de la Pietat ens fa plantejar aquest espai més com un 
espai senyalitzat i no tant com un espai museografiat. 
 
Més enllà de l’especificitat de l’espai i de les obres que s’hi exposaran, la museografia 
de la Pietat s’inscriu dins del discurs global del Museu i ha de respondre als criteris 
generals que regeixen la nova ordenació de les colꞏleccions, basada, en primera 
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instància, en la diferenciació de disciplines artístiques, a fi i efecte de facilitar la 
conservació preventiva dels objectes, i en criteris cronològics. 
 
Dins dels procés expositiu es proposa dos interactius. El primer es centrarà en l’obra 
de Xanxo a l’antiga església de la comunitat de Preveres, dedicada a la Pietat 
(edificada entre 1553 i 1535), amb alꞏlusions tant a la Trajectòria general de l’artista 
com al context de la Capella. El segons interactiu ha de possibilitar l’audició de 
diferents fragments d’àudio de les principals obres de Joan Brudieu i, al mateix temps, 
presentar la figura del mestre de capella Joan Brudieu i el rol dels preveres beneficiats 
en el context de l’organització catedralícia.  
 
S’adjunta al final de la memòria descriptiva, els següents annexes  
 
Annex I – Interactius, pautes de desenvolupament 
 
Interactiu i1 (Jeroni Xanxo – Un Imatger Itinerant) 
 
Interactiu i2 (Joan Brudieu) 
 
Annex II – Guia MUSA Comunicació 
 
 
PROGRAMA DE TREBALLS 
 
El termini d’execució de l’obra és de deu mesos. 
 
A continuació s’adjunta el programa de desenvolupament dels treballs. 
 

La Seu d’Urgell, a 23 d’octubre de 2019. 

 

 

 

 
 
 
 

ANGEL TUSET SANCHEZ i  LURDES ESPAR CANAL 
 

Arquitectes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� �
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FOTOGRAFIES DE L’ESTAT ACTUAL. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Església de la Pietat 
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          Accés a les capells laterals           

   
 
 
 

 
Desnivell entre el museu, i l’església de la Pietat i capelles laterals 
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Les capelles laterals són part de recorregut per arribar a visita la capella de la Pietat 

 
 

                   
Església de la Pietat – Vista al cor (façana Nord) 
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Església de la Pietat – Façana Est (Claustre Catedral) 

 
 
 

 
   Paviment actual  
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MD 3.2  Justificació del compliment de la normativa urbanística

Planejament: Pla General Municipal d’Ordenació de La Seu d’Urgell, i el Pla de 
Millora Urbana del Centre Històric de La Seu d’Urgell. 
 
L’àmbit d’actuació del present projecte es resumeix en una obra de reforma interior, 
sense actuació estructural, on es manté l’ocupació existent, sense augment de 
superfície ni de volum. 
 

 

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

Reforma interior de l’Església de la Pietat, actualment inclosa en el recorregut del 
Museu Diocesà d’Urgell.  En la zona de comunicació amb l’edifici del Deganat hi ha un 
desnivell que es salva amb uns graons i amb una rampa.  Per tal d’adaptar el 
recorregut, es substituirà la rampa actual (ja que no compleix el requisits normatius), 
per una plataforma elevadora.  Per tan, les zones de circulació en aquesta zona 
garanteixen un itinerari accessible. 
 
RELACIÓ DE SUPERFÍCIES 

Superfícies Construïdes i Útils per Planta:  

La superfície construïda de l’Església de la Pietat és de: 
 
 Planta soterrani (cripta)        49,15 m2 
 Planta baixa    267,45 m2 
 Planta primera (cor)     51,65 m2 
 
 Total superfície construïda  368,25 m2 
 
 Total superfícies construïda de  
 l’actuació en planta baixa        273,90 m2 
 
 
La superfície útil de l’actuació és de: 

 
Nivell P.Soterrani 
 Cripta      43,30 m2 
 
Nivell Planta Baixa 
 Altar      38,75 m2 
 Nau central     84,80 m2 
 Espai 1        23,00 m2 
 Espai 2        15,60 m2 
 Espai 3        25,30 m2 
 Espai 4        11,65 m2 
 Escala        4,50 m2 
 Plataforma elevadora      1,20 m2 
 Cambra instalꞏlacions                    1,10 m2 
 Rampa i connexió museu              5,05 m2 
 Total Nivell P. Baixa                 210,95 m2 
 
Nivell 1 “Cor”  
 Cor      36,40 m2 
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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 donen resposta la resta de normativa 
d’aplicació. 
A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de 
l’edifici, que depenen de les seves característiques i ubicació, i que s’agrupen de la 
següent manera:   
 
- Funcionalitat    Utilització  
     Accessibilitat 
     Telecomunicacions 
   
- Seguretat        Estructural 
     en cas d’Incendi 
     d’Utilització 
 
- Habitabilitat     Salubritat 
     Estalvi d’energia  

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

 
 
 

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

No és d’aplicació. 
 
 
MD 4.2 Accessibilitat.  Prestacions  

El projecte de l’edifici incorpora unes condicions d’accessibilitat que compleixen amb el 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya (D.135/1995) i el DB SUA Seguretat d’Utilització i 
Accessibilitat, de manera que millora els requisit bàsic d’accessibilitat. S’han tingut en 
compte els criteris de MUSA.  
 
La comunicació vertical es realitza mitjançant l’escala interior existent i una plataforma 
elevadora en substitució de la rampa existent, degut a què no té la pendent exigible 
segons el tram construït.  Per tan, els itineraris en l’església de la Pietat són adaptats.  
Les baranes compliran amb el que disposa l’annex 2 Normes d’accessibilitat en 
l’edificació. En la zona d’accés a la pietat la rampa tindrà una pendent del 8%. 
 

 
MD 4.3 Seguretat Estructural.  Prestacions  

 
No s’actua a nivell estructural, ni s’incrementen les càrregues usuals en el temps en 
l’edifici.  
 
Els elements estructurals reemplaçables (baranes, recolzament d’instalꞏlacions, etc), 
que no formen part de l’estructura principal, poden tenir una vida útil inferior que es 
valorarà segons les inspeccions prescrites en el manual d’ús i manteniment i el pla de 
manteniment. 
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MD 4.5 Seguretat en cas d’Incendi. Prestacions  
                                           

Les condicions de seguretat en cas d’incendi de l’edifici projectat compleixen les 
exigències bàsiques SI del CTE.  
Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el 
Document Bàsic de Seguretat en cas d’incendi, DB SI.  A més, es dóna compliment al 
Decret 241/94 de “Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis 
complementaris de la NBE CPI/91”.  
 

Justificació del compliment de les exigències bàsiques SI 

Es tracta d’una petita actuació, centrada a l’Església de La Pietat, espai existent i en 
ús, on es col.locarà una BIE, extintors en nombre i disposició segons plànols, 
detectors d’incendis de fums òptics i tèrmics, i polsadors d’alarma. També es 
practicarà una sortida d’emergència al fons de la nau de l’església. La cambra 
d’instalꞏlacions estarà sectoritzada amb una porta tallafocs EI290-C5, per tal de millorar 
el temps de reacció. (Plànol nº 8) 

 

MD 4.6 Seguretat d’utilització i accessibilitat. Prestacions 

Les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat de la zona objecte del projecte 
compleixen les exigències bàsiques SUA del CTE que són d’aplicació..  

 

MD 4.7 Salubritat 

Les condicions de salubritat de l’actuació compleixen les exigències bàsiques HS1 del CTE.  

 

MD 4.8 Protecció enfront del soroll 

No és d’aplicació 

 

MD 4.9 Estalvi d’energia 

Donat el tipus d’aplicació, no és d’aplicació, però al substituir el sistema de ilꞏluminació existent, 
pel proposat (LEDs), es redueix considerablement el consum. 
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ANNEX A LA MEMÒRIA DESCRIPTIVA: 

 
- Annex I – Interactius, pautes de desenvolupament 

Interactiu i1 (Jeroni Xanxo – Un Imatger Itinerant) 
Interactiu i2 (Joan Brudieu) 
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INTERACTIU i1 (JERONI XANXO: UN IMATGER ITINERANT) 

L’interactiu presentarà una interfície de navegació a partir del modelat 3D de 
l’interior de la Capella, amb parada en, com a mínim 3 punts:(a) el retaule de la 
Pietat, (b) el grup de la Dormició de la Verge, (c) el cor. En cada punt es 
desplegaran una sèrie de “pu-ups” i /o altres recursos que permetin accedir a 
informacions de detall en base a imatges, textos, videos, locucions, etc. 
 
Idiomes: Catalá, castellà, francès i anglès 

 
Quant al temps: la proposta pot optar (A) per una ambientació cinccentista; (B) 

una mirada des del present; (C) un híbrid.  

Quant a l’espai: la narració se centrarà en l’obra de Xanxo a l’antiga església 

de la comunitat de Preveres, dedicada a la Pietat (l’edificada entre 1533 i 

1535), amb al·lusions tant a la trajectòria general de l’artista com al context de 

la Capella. 

Quant al contingut. Amb més o menys intensitat i deteniment s’haurà d’evocar 

o mostrar: 

  

A. El naixement de l’antiga església de la Pietat i la comunitat de 

beneficiats 

B. El procés de contractació de l’escultor i els policromadors (prova 

del “Camí del Calvari”): retaules, grup de la Dormició, ornaments de 

l’orgue, portalada de pedra 

C. Les etapes d’elaboració de la talla en fusta i de la fabricació d’un 

retaule/imatgeria. Partint de l’obtenció de la fusta (til·ler / alba) fins 

al policromat i daurat.  

D. Les tipologies abordades. 

E. La cultura gràfica manipulada per l’autor / l’excepcionalitat de 

repertori ornamental 

F. El relat temàtic: Dolors de la Verge / Dormició de la Verge  

G. Notes biogràfiques amb esment de la col·laboració amb Pere Ostris 

H. Breu mirada panoràmica al conjunt de la seva trajectòria i creacions 

(La Seu, Lleida i Tarragona, sobretot). 

 

Espais / Obres 

-A Barcelona: església del Pi / Santa Maria del Mar...obres 
desaparegudes. 

- A la Seu d’Urgell: obra del retaule  de la Pietat (1547-1548) i del grup 
de la Dormició de la Verge (1548-1550). Per l’estudi de la segona es pot 
comptar amb el contracte.  
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- A Sant Llorenç de Morunys/ obra desapareguda. “Dormició de la 

Verge” (o Altar dels Apòstols) de l’església parroquial de Sant Llorenç de 

Morunys (c. 1553-1558 però destruït el 1936) --a càrrec de la confraria 

dels Colls, de la qual Xanxo consta com a confrare el 1553 i anys 

successius fins després de la seva mort. 

-A Lleida:  portal de Santa Maria la Vella de la Seu de Lleida (1559). 

-A Tarragona. Associat a Pere Ostris creen el monumental orgue de la 
catedral, iniciat el maig de 1562 i acabat cap el 1566 tot i que el nom de 
Xanxo ja no apareix en relació als treballs a partir de 1564 .  També va 
treballar en la restauració de la i en l’obra d’un sagrari per a la catedral 
tarragonina (1570). 
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INTERACTIU  i2 (JOAN BRUDIEU) 

 

L’interactiu ha de possibilitar l’audició de diferents fragments d’àudio de les 

principals obres de Joan Brudieu i, al mateix temps,  presentarla figura del 

mestre de capella Joan Brudieu i el rol dels preveres beneficiats en el context 

de l’organització catedralícia.  

 

Si bé l’interactiu haurà de desplegar els continguts que es descriuen a 

continuació, caldrà trobar una estructura narrativa atractiva que possibiliti una 

navegació àgil i entretinguda. 

 

Idiomes: Catalá, castellà, francès i anglès 

 

ESQUEMA DE CONTINGUTS: 

 

A/ Joan Brudieu: vida i obra 

  

 Breu ressenya biogràfica. 

 Llistat d'obres conegudes  

 

B/ La capella de música de la catedral de La Seu d'Urgell 

  

 Funcions i ntegrants.  

 Els beneficiats mestres de capella i organistes. Llistat. 

 

C/ Litúrgia i música 

  

 Estructura de la missa i de l'ofici diví; peces musicals que generen.  

  

 Seleccó d'obres conegudes amb accés a audio. 

 S’agruparan en tres blocs, amb breu explicació de les característiques 

 de cada bloc. 

  Misses i oficis relidiosos 

  Motets, villancets, tonos, goigs, etc.  

   Madrigals  
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ANNEX A LA MEMÒRIA DESCRIPTIVA: 

 
- Annex II – Guia MUSA Comunicació 
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GUIA 2. Comunicació data document: 13/11/2018

ÍNDEX

2. 1 ASPECTES GENERALS

2. 1. 1 Text

2. 1. 2 Braille i relleu

2. 1. 3 Imatge /gràfics / pictogrames

2. 1. 4 Comprensió

2. 1. 40 Text plafons

2. 1. 44 Text impresos

2. 2 PLAFONS / PLAFONS EN RELLEU

2. 2. 1 Suport

2. 2. 2 Ubicació

2. 3 IMPRESOS

2. 3. 1 Suport

2. 4 MULTIMÈDIA

2. 4. 1 Text digital

2. 4. 2 Vídeo i so

2. 4. 3 Web

2. 5 CIRCULACIÓ EN L'ESPAI

2. 5. 1 Accés exterior a l'equipament

2. 5. 2 Punt d'informació principal

2. 5. 3 Senyalització direccional (bifurcacions i canvis de nivell)

2. 5. 4 Senyalització identificativa

2. 6 ESPAI EXPOSITIU

2. 6. 1 Discurs expositiu

2. 6. 2 Objectes exposats

2. 7 INFORMACIÓ SOBRE L'EQUIPAMENT

2. 7. 1 Usos i serveis

2. 7. 2 Accessibilitat

2. 7. 3 Sistemes d'orientació
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2

 

 

 

GUIA 2. Comunicació
A- És un recurs accessible per a persones amb necessitats intel·lectuals i psíquiques específiques? (lectura fàcil, SAAC (sistemes augmentatius i altern
comunicació), etc.)

Els visitants que es poden beneficiar dels materials en lectura fàcil i SAAC (sistemes augmentatius i alternatius de comunicació) són: Persones amb necessitats inte

- Persones amb Trastorn de l'Espectre Autista

- Persones amb competències lingüístiques i lectores limitades

- Persones amb un baix nivell cultura

- Persones sordes prelocutives: Moltes persones sordes tenen dificultats de lectura i, freqüentment, la seva comprensió lectora és superficial. Aquestes persones no

problemes d'audició, sinó també de comprensió.

LECTURA FÀCIL: els materials en lectura fàcil (LF) es dirigeixen a totes les persones, especialment a totes aquelles que tenen dificultats lectores, ja siguin transitòr

(30% de la població). La LF segueix les directrius internacionals de la IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) i de la Inclusion Europe

textual o audio (aquest últim més aviat recomanat només per explicar la unitat discursiva de l'exposició o de l'obra). No obstant, la LF no disposa d'un nivell estanda

difícil elaborar contingut que s'adapti a totes les capacitats de comprensió. Per tant, pot ser beneficiós produir materials en LF de varis nivells de dificultat. Una eina

compte a l'hora de produir material d'aquest tipus és el "Diccionario Fácil", impulsat per la federació Plena Inclusión Madrid. És un recurs online gratuit que proposa

més entenedors (http://diccionariofacil.org). Tot i que no està degudament legislada, des del març del 2018 es va redactar una norma on es recullen pautes i recom

en lectura fàcil, la UNE 153101:2018.

 

SISTEMES AUGMENTATIUS I ALTERNATIUS DE COMUNICACIÓ: els SAAC són formes d'expressió diferents al llenguatge parlat. Tenen com objectiu augmentar i c

dificultats comunicatives i de llenguatge d'algunes persones que no tenen les habilitats per comunicar-se eficaçment. Les SAAC inclouen diversos sistemes de símb

gestuals (en alguns casos s'empren gestos de la llengua de signes). Aquests s'adapten a les diferents necessitats i característiques de les persones. Els símbols gr

sistemes senzills basats en dibuixos o fotografies, fins a d'altres més complexos, com els sistemes pictogràfics o textuals. Entre les causes principals que poden fer

ha la PC (paràlisi cerebral), la discapacitat intel·lectual, el TEA (trastorn de l'aspectre autista), malalties neurològiques, distròfies musculars, traumatismes cranionce

moltes altres. Els sistemes pictogràfics més emprats a nivell estatal són el SPC (Sistema Pictogràfic de Comunicació) i el sistema ARASAAC (http://www.arasaac.org

lliure disposició amb llicència Creative Commons sempre que es citi la font i no se'n faci un ús comercial. A nivell internacional també hi ha els sistems Bliss (http://w

Makaton (https://www.makaton.org) i el Minspeak (http://www.minspeak.com). Exemple: Gran Teatre del Liceu

(http://www.liceubarcelona.cat/sites/default/files/projecte_social/narrativa_en_pictogrames_fusionada_0.pdf)

B - És un recurs accessible per a persones amb necessitats visuals específiques? (element accessible al tacte, braille o audiodescripció)

El repte dels museus és oferir una experiència patrimonial multisensorial que s'allunyi de la contemplació visual més o menys passiva. Els recursos més importants 

informació i a les col·leccions del museu per a les persones cegues són:

- Objectes originals accessibles al tacte

- Reproduccions dels originals

- Làmines en relleu

- Maquetes

- Continguts en audiodescripció (AD)

- Textos en braille- Balises de posicionament

- Altres tecnologies tiflològiques

No és gens recomanable oferir els materials amb informació tàctil com a elements portàtils durant la visita, ja que les persones amb necessitats visuals específiques

mans per rebre informació.

 

C - És un recurs accessible per a persones amb necessitats auditives específiques? (Transcripció textual de la informció sonora i/o llengua de signes)

L'ús del sistema de comunicació de les persones amb discapacitat auditiva sol venir determinat pel moment d'aparició i pel grau de pèrdua auditiva. Així, podem dir

persones amb necessitats auditives específiques es comuniquen en llengua oral, ja que la major part d'aquestes són persones d'edat avançada que progressivame

l'audició. Dins d'aquest grup de persones existeixen dos sistemes de comunicació: 1. La llengua oral: Entre els oralistes es freqüent no considerar-se com a person

persones amb necessitats auditives específiques o amb hipoacusia. La majoria dels oralistes són postlocutius, és a dir, persones que per algun motiu han perdut l'a

parcialment, després d'adquirir el llenguatge oral, i per tant, comprenen bé la llengua escrita. Molts poden comprendre el llenguatge parlat mijançant la lectura de lla

signes (LS): Les persones sordes signants integren un col·lectiu cultural i social conegut com a Comunitat Sorda. Solen ser biculturals, perquè comparteixen la cultu

social amb la pròpia de les persones sordes. Per assegurar la comprensió dels continguts museístics, el col·lectiu signant necessita la presència de la llengua de sig
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manera, convé tenir clar que la traducció o la interpretació a la LS no és una alternativa al subtitulat, sinó que es tracta de recursos diferents i complementaris, amb

necessaris per a diferents grups. Des del 1994, gaudeix d'un reconeixement oficial per part de la Generalitat de Catalunya, en haver-se aprovat una proposició de l

difondre

-Recursos accessibles per a persones amb necessitats auditives específiques

- Trancripció textual de la informació sonorarn- Interpretació a la llengua de signes

2. 1 ASPECTES GENERALS
2. 1. 1 Text
2. 1. 1. 1 TIPOGRAFIA. La tipografia és sense serif o de pal sec?

Les tipografies sans-serif o de pal sec són les més fàcils de llegir, ja que permeten discriminar més fàcilment una lletra de l'altra. Un exemple de gra

Arial, Verdana, Helvetica o Tiresias. Aquesta última pertany a un grup de tipografies creades pel Royal National Institute Of Blind People (RNIB). La s

que resisteix molt bé al desenfocament.

Pel que fa l'avaluació del web, si es vol determinar quin tipus de font s'ha utilitzat, es pot emprar el plugin "Facefont Ninja" per a Chrome. A més, tam

el gruix, l'espaiat i el codi de color (https://www.fontface.ninja/).

Producing accessible materials for print and online: Text 
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 2008

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 1. 1. 2 TIPOGRAFIA. La tipografia dels textos té un traç mitjà?

Les tipografies amb un traç mitjà són les més idònies, ja que les que el tenen molt fi es perden en el fons i les de traç massa gruixut poden encegar

d'alguns caràcters. Pel que fa l'avaluació del web, si es vol determinar quin gruix té el text es pot emprar el plugin "FaceFont Ninja" per a Chrome. A

especifica la mida, la font, l'espaiat i el codi de color (https://www.fontface.ninja/).

Manual de accesibilidad universal para hoteles 2007 p. 334

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió

2. 1. 1. 3 TIPOGRAFIA. S'ha evitat l'ornamentació de les lletres? (Relleus, ombrejats, etc.)

En algunes tipografies prima el caràcter ornamental, fet que dificulta la llegibilitat del text.

Manual práctico para hacer textos accesibles para estudiantes con diversidad funcional p. 10

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 1. 1. 4 ESTIL. En frases llargues s'ha desestimat l'ús de cursiva, subratllat i majúscules?

En frases llargues s'ha d'evitar l'ús de la cursiva, el subratllat i la majúscula. El seu ús només s'ha de limitar per emfatitzar alguna paraula, com per 

Exposicions accessibles. Criteris per eliminar les barreres de la comunicació i facilitar l'accés als continguts 2016 p. 24

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 1. 1. 5 JUSTIFICAT. Els textos estan alineats a l'esquerra sense justificar?

Algunes persones tenen dificultats a l'hora de descodificar els blocs de text justificats. Els espais entre les paraules creen "carrers" que recorren la p

fer que el text sigui difícil de llegir.

Exposicions accessibles. Criteris per eliminar les barreres de la comunicació i facilitar l'accés als continguts 2016 p. 26
ORDEN PRE/446/2008, de 20 de febrero, por la que se determinan las especificaciones y característica técnicas de las condiciones y criterios de accesibilidad y no discrimin
Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo. 2008

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 1. 1. 6 INTERLINEAT. L'interlineat és de com a mínim 1,2 punts (una mica més de l'alçada de la lletra) i com a màxim 1,5 punts (el doble de l'alçada de la l

L'espai recomanat entre les línies del text hauria de ser d'un espai i mig (punts). Pel que fa a la web, es calcula en píxels i equivaldria a 24 px, aprox

crea un interlineat que sobrepassi aquestes mesures, el visitant pot tenir dificultats per seguir la lectura al canviar de línia i es pot perdre. No obstan

interlineat amb uns valors inferiors als esmentats, pot costar discriminar les línies.

ORDEN PRE/446/2008, de 20 de febrero, por la que se determinan las especificaciones y característica técnicas de las condiciones y criterios de accesibilidad y no discrimin
Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo. 2008

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 1. 1. 7 COLUMNES. Hi ha suficient espai entre les columnes del text?

En els textos disposats en columnes, l'espai que hi ha entre elles ha de delimitar suficientment per separar-les clarament. Pel que fa als textos en le

evitar l'ús de les columnes.

Lectura Fácil: Puerta de acceso a la información, el conocimiento y la cultura 2012 p. 11

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge
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2. 1. 1. 8 FRASES VÍDUES I ORFES. En textos llargs s'ha evitat l'ús de frases vídues i/o orfes al començament o al final de la pàgina/secció? (Desestimar en 

Una frase vídua és l'última línia d'un paràgraf que cau al principi de la següent columna. En canvi, una frase orfe és la primera línia d'un paràgraf qu

columna o pàgina i que continua en la consegüent. Les frases vídues i orfes provoquen un aïllament del contingut i la fluidesa de la lectura s'interro

capacitat de retenció de la informació.

Manual de accessibilidad e inclusión en museos y lugares del patrimonio cultural y natural 2013

BENEFICIATS
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 1. 1. 9 CONTRAST. El color del text té una ràtio de contrast accessible? (comprovar-ho a: https://contrastchecker.com/)

Existeixen certes combinacions de colors que resulten més llegibles, produeixen major contrast i menor fatiga visual, facilitant així la lectura. Hi ha v

gratuïts que serveixen per avaluar l'accessibilitat del contrast, com per exemple el Contrast Checker (https://contrastchecker.com/), basat en el WCA

d'accessibilitat per al contingut web). El logotip no té cap requisit de contrast mínim.

Pel que fa als suports fixos de l'equipament, és recomanable que la prova s'efectuï amb la il·luminació definitiva de la zona d'ubicació, ja que les con

són decisives per la percepció final del color. En el cas dels suports digitals, es pot consultar en la fulla d'estil (CSS) del web.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 2008 p. 3

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió

2. 1. 1. 10 INFORMACIÓ DESTACADA. Les paraules que s'han volgut destacar ho fan independentment del color?

S'ha d'evitar l'ús del color com a únic mitjà visual per transmetre informació. S'ha de procurar que l'element destacat es discrimini més enllà del dist

persones que tenen discromatòpsia, és a dir, que no tenen una visió tricromàtica, i per tant, tenen problemes per distingir els colors. N'hi ha de molt

exemple el daltonisme.

Manual práctico para hacer textos accesibles para estudiantes con diversidad funcional p. 4

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 1. 1. 11 AMPLADA. L'amplada és de 60 a 80 caràcters? (Desestimar en l'avaluació de textos en lectura fàcil i impresos en macrotips)

La longitud de les línies ha d'evitar que l'ull no es perdi si són massa llargues, o estigui continuament movent-se, si són massa curtes. La longitud òp

compren entre els 60 i 80 caràcters amb espais en blanc (10 i 14 paraules).

La exposición. Un medio de comunicación 1999 p. 140
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 2008 p. 11

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en l'audició
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 1. 1. 12 IMATGE DE FONS. En textos llargs s'ha evitat la superposició de caràcters sobre imatge?

Un fons llis és preferible a un d'estampat, ja que situar un text davant d'una imatge dificulta la seva lectura. És preferible que el suport de fons del te

la tipografia d'un color més fosc, tot i que hi ha estudis que asseguren que per a les persones amb dislèxia els suports de color groc els ajuda a no p

lectura.

Lectura fácil: Métodos de redacción y evaluación p. 78
Manual práctico para hacer textos accesibles para estudiantes con diversidad funcional p. 9

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 1. 1. 13 NOMBRES. Els nombres estan escrits amb xifres i no alfabèticament? (Desestimar en l'avaluació de xifres romanes)

Els nombres s'escriuran amb xifres i no amb lletres ("3" en lloc de "tres"). Pel que fa a les expressions numèriques en els continguts en lectura fàcil,

per arrodonir les quantitats numèriques grans, ja que són difícils de comprendre ("2.000" en lloc de "2.457"). Pel que fa als textos amb codis numèr

senyalística de l'equipament, si aquests estan escrits amb xifres també seran més comprensibles per a tots aquells que no tinguin domini de l'idioma

Lectura Fácil: Puerta de acceso a la información, el conocimiento y la cultura 2012

BENEFICIATS
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge
Grups de característiques diverses

2. 1. 1. 14 MIDA LLETRA PLAFONS / IMPRESOS. La mida de les lletres del plafó o imprès és la correcta?

PLAFONS:
La mida dels textos d'aquells plafons sense cap obstacle al davant, no hauria de ser inferior a 20 punts (0,35 cm). No obstant, segons la distància d

de seguir els diferents criteris:

- Menys d'un metre de distància 20 i 24 punts (0,35 - 0,4 cm)

- 1 metre de distància 48 punts (0,9 cm)

- 2 metres de distància 100 punts (1,9 cm)

- 3 metres de distància 148 punts (2,8 cm)

 

IMPRESOS
Es recomana que la mida de les lletres sigui d'entre 14 i 18 punts, tot i que com a mínim ha de ser de 12 punts.

 

IMPRESOS EN MACROTIPS
Els macrotips o macrocaràcters es refereixen als caràcters grans que tenen una mida mínima de 16 punts. Es recomana que la orientació del supor

Art Beyond Sight: A Resource Guide to Art, Creativity, and Visual Impairment 2003 p. 1
Características de la rotulación para personas con discapacidad visual 2006 p. 29
Exposicions accessibles. Criteris per eliminar les barreres de la comunicació i facilitar l'accés als continguts 2016 p. 27
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La exposición. Un medio de comunicación 1999 p. 140
Manual de accesibilidad universal para hoteles 2007 p. 322
ORDEN PRE/446/2008, de 20 de febrero, por la que se determinan las especificaciones y característica técnicas de las condiciones y criterios de accesibilidad y no discrimin
Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo. 2008
Smithsonian Guidelines for Accessible Exhibition Design p. 25
Smithsonian Guidelines for Accessible Exhibition Design p. 87

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 1. 1. 15 IMPRÈS MACROTIPS. El contingut imprès en macrotips és com a màxim de 50 caràcters per línia?

Per determinades persones amb necessitats visuals específiques o amb problemes de comprensió lectora, les línies molt llargues de text poden esd

important degut a les dificultats per ubicar-se i per seguir el fil de la lectura. Els blocs estrets de text iguals o inferiors a 50 caràcters d'amplada, facil

amb la següent línia inferior.

Smithsonian Guidelines for Accessible Exhibition Design p. 87

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 1. 1. 16 IMPRÈS MACROTIPS. Totes les propietats del contingut imprès en macrotips tenen la mateixa mida que el text principal? (nº de pàgina, capçalera, 

Tots els caràcters del text, des del número de pàgina, peus i capçaleres, notes, etc. han de tenir la mateixa mida que el cos del text principal. La mid

en macrotips és de 16 punts.

Creating clear print and large print documents 2012 p. 11

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió

2. 1. 1. 17 LECTURA FÀCIL. En el recurs en lectura fàcil la longitud de les línies és de 60 caràcters, aproximadament, sense espais per línia, com a màxim?

La longitud de cada línia dels textos en lectura fàcil ha de ser d'entre 55 a 60 caràcters sense espais.

Lectura Fácil: Puerta de acceso a la información, el conocimiento y la cultura 2012 p. 10

BENEFICIATS
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 1. 1. 18 LECTURA FÀCIL. En el recurs en lectura fàcil els paràgrafs són de 8 línies, com a màxim, i tenen una llargada similar entre ells?

Els paràgrafs dels continguts en lectura fàcil no poden ser gaire extensos, com a màxim de 8 línies, i pel que fa a l'extensió han de guardar certa sim

Lectura Fácil: Puerta de acceso a la información, el conocimiento y la cultura 2012 p. 11

BENEFICIATS
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 1. 1. 19 LECTURA FÀCIL. En el recurs en lectura fàcil els paràgrafs estan clarament separats?

És convenient organitzar el text en blocs, dividint el contingut en paràgrafs i capítols curts, de manera que sigui més fàcil fer pauses i seguir la lectu

La organització dels paràgrafs és important per tal de que el text tingui una aparença nítida i ordenada.

Lectura Fácil: Puerta de acceso a la información, el conocimiento y la cultura 2012
Lectura fácil: Métodos de redacción y evaluación 2012 p. 23

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 1. 2 Braille i relleu
2. 1. 2. 1 CARÀCTERS VISUALS. La informació en braille també està escrita en caràcters visuals?

En general, tota la informació escrita s'ha d'oferir en caràcters visuals i en braille. En l'actualitat, el sistema de lectoescriptura braille està acceptat m

mètode pel qual les persones cegues accedeixen a la cultura escrita. Cal considerar que la transcripció literal del text imprès al braille és inviable en

de realitzar adaptacions que redueixin el contingut sense modificar la idea principal. Cada pàgina no tindrà més de 25 línies, i cada línia no contindr

en braille. En el cas dels plafons els caràcters visuals i els tàctils hauran de formar dos blocs independents. Per contra, en el cas dels impresos pode

uns amb els altres.

Manual de accessibilidad e inclusión en museos y lugares del patrimonio cultural y natural 2013 p. 109

BENEFICIATS
Grups de característiques diverses

2. 1. 2. 2 ALT RELLEU. La informació en relleu són en alt relleu en comptes de gravada?

Per tal de que la comunicació sigui efectiva, la informació ha d'estar realitzada en alt relleu, mai gravada.

Accesibilidad para personas con ceguera y deficiencia visual 2003 p. 218

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió
Limitacions funcionals en l'audició i visió

2. 1. 2. 3 RELLEU MAJÚSCULA. Els caràcters en relleu estan en majúscula?

Les lletres en relleu han d'estar escrites en majúscula.

Características de la rotulación para personas con discapacidad visual 2006 p. 10

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió
Limitacions funcionals en l'audició i visió

2. 1. 2. 4 RELLEU. Els caràcters en relleu només remeten a paraules o símbols específics?

Llegir tàctilment més d'un caràcter en relleu que no estigui escrit en braille és complicat i poc efectiu i només s'ha de reservar el seu ús a indicadors

símbols. En aquest cas les lletres estaran escrites amb majúscula i realitzades en altrelleu i mai gravades.
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Características de la rotulación para personas con discapacidad visual 2006 p. 11

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió
Limitacions funcionals en l'audició i visió

2. 1. 2. 5 ALÇADA RELLEU. L'alçada mínima dels caràcters en relleu està entre 1,5 i 5 cm?

L'alçada dels caràcters en relleu ha de ser d'entre 1,5 i 5 cm. Si supera aquest paràmetre s'ha de reduir l'alçada.

Accesibilidad para personas con ceguera y deficiencia visual 2003 p. 217

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió
Limitacions funcionals en l'audició i visió

2. 1. 2. 6 ELEVACIÓ RELLEU. L'elevació dels caràcters en relleu està compresa entre 1 i 5 mm?

Els caràcters en relleu pensats per la lectura tàctil sempre han de ser en alt relleu, mai gravats. La seva alçada ha de ser entre 1 i 5 mm.

Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización
urbanizados 2010

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió
Limitacions funcionals en l'audició i visió

2. 1. 3 Imatge /gràfics / pictogrames
2. 1. 3. 1 CONTRAST. La imatge és nítida i contrasta amb el fons? (Desestimar aquelles imatges que són merament ornamentals)

Quan els elements de la imatge contrasten entre ells resulta més fàcil discriminar el contingut, especialment per a les persones amb necessitats visu

imatges s'han de presentar en una qualitat òptima, sense pixelar i sense marques d'aigua que puguin distorsionar la visió.

How to make information accessible: a guide to produce easy-read documents p. 34

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 1. 3. 2 SUPERPOSICIÓ. S'han evitat els elements superposats que tapen informació rellevant de la imatge, si aquesta és important pel contingut?

Es desaconsella intercalar les imatges amb el text o situar el text explicatiu de la imatge per sobre d'aquesta.

How to make information accessible: a guide to produce easy-read documents p. 34

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 1. 3. 3 RELACIÓ. La imatge té relació amb el contingut informatiu que acompanya?

Les imatges que acompanyin un text han d'estar relacionades amb el missatge que aquest transmet. La seva incorporació no és únicament decorat

la comprensió lectora. Les imatges han de ser precises i fàcils d'entendre. La utilitat ha de primar per sobre de l'estètica, ja que si la il·lustració no g

text pot generar confusió.

How to make information accessible: a guide to produce easy-read documents p. 15
Lectura fácil: Métodos de redacción y evaluación p. 73

BENEFICIATS
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 1. 3. 4 REPETICIÓ. En el cas d'haver-hi més d'una imatge, s'ha evitat emprar la mateixa per il·lustrar continguts diferents? (Desestimar en el cas de l'avalu

No es pot emprar la mateixa imatge per il·lustrar idees diferents, ja que pot generar confusió.

Lectura fácil: Métodos de redacción y evaluación p. 73

BENEFICIATS
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 1. 3. 5 TEXT. Les imatges soltes estan acompanyades de referents textuals descriptius? (Desestimar si forma part d'un context no discursiu merament orn

En funció del tipus d'imatge, del seu context i de la seva funció es recomana incloure un text indicatiu-descriptiu.

How to make information accessible: a guide to produce easy-read documents 

BENEFICIATS
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge
Grups de característiques diverses

2. 1. 3. 6 GRÀFIQUES I TAULES. Les gràfiques i les taules tenen un text de suport descriptiu?

Les gràfiques i les taules han de ser senzilles i aportar la informació més rellevant. Han d'anar acompanyades d'una llegenda i d'un text alternatiu b

informació principal. Desestimar el seu ús en els continguts en lectura fàcil.

How to make information accessible: a guide to produce easy-read documents p. 35

BENEFICIATS
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge
Grups de característiques diverses

2. 1. 3. 7 PICTOGRAMES. Els pictogrames estan acompanyats de referents textuals descriptius?

Per millorar la descodificació de les icones és recomanable acompanyar-los amb un text descriptiu.

Pautas de diseño de pictogramas para todas las personas 2011-2013

BENEFICIATS
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge
Grups de característiques diverses

2. 1. 3. 8 PICTOGRAMES. Els pictogrames són estàndards? (iguals o semblants als AIGA i/o UNE-EN ISO 7010)

Un pictograma és un símbol que comunica un missatge o descriu objectes sense referir-se a la seva forma lingüística. Els pictogrames sovint poden

llenguatge perquè el seu caràcter és universal. Un dels sistemes pictogràfics més estès és el dissenyat per l'AIGA (American Institute of Grapahic Ar
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encàrrec pel govern dels EUA, són de domini públic (https://www.aiga.org/symbol-signs). A nivell estatal, existeix el sistema de pictogrames recollit e

que tè per objectiu normalitzar el mateix codi cromàtic i icònic a nivell europeu.

Accesibilidad cognitiva 2015 p. 25
Catálogo de señalización 2018 2018
Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización
urbanizados 2010
Orientaciones para mejorar la accesibilidad cognitiva 2017
Pautas de diseño de pictogramas para todas las personas 2011-2013

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 1. 3. 9 PICTOGRAMA. En el pictograma s'ha evitat l'acumulació d'ítems gràfics? (Desestimar en l'avaluació dels logos)

L'excés d'ítems gràfics complica la llegibilitat dels pictogrames senyalístics, especialment quan no es poden identificar fàcilment amb un referent hab

queden exclosos d'aquesta autoavaluació.

Pautas de diseño de pictogramas para todas las personas 2011-2013 p. 28

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 1. 3. 10 PICTOGRAMA. La identificació visual del pictograma és clara amb l'element que fa referència?

És necessari valorar fins a quin punt certs pictogrames faciliten la comunicació amb el visitant. Si aquesta aportació no és significativa i/o dubtosa és

Pautas de diseño de pictogramas para todas las personas 2011-2013 p. 29

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 1. 3. 11 PICTOGRAMES. Quan apareixen agrupacions de pictogrames, aquests estan emmarcats per un requadre que els diferenciï dels uns dels altres pe
conjunta?

La utilització de cartel·les que emmarquen els pictogrames facilita la seva identificació, ja que es potencia la individualització de les icones. Això és e

quan apareixen agrupacions de pictogrames i es corre el risc de que puguin ser "llegits" conjuntament.

Pautas de diseño de pictogramas para todas las personas 2011-2013 p. 37

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 1. 3. 12 PICTOGRAMES PLAFONS. La mida del pictograma dels plafons fa un mínim de 7x7 cm?

La mida de la icona ha de fer un mínim de 7 x 7 cm, tot i que aquesta hauria de variar segons la distància des d'on sigui percebuda.

Normas para la accesibilidad de las personas con discapacidad 2000 p. 37

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió

2. 1. 4 Comprensió
2. 1. 4. 1 BLOCS D'INFORMACIÓ. En textos llargs, es divideixen els grans blocs d'informació en grups més manejables?

La divisió dels textos llargs en paràgrafs breus facilita la seva lectura. A més a més, aquests s'han de jerarquitzar i ordenar segons una seqüència lò

Recomendaciones de la OMT sobre accesibilidad de la información turística 2015 p. 9

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 1. 4. 2 TÍTOL. Existeix un títol per a facilitar la identificació?

Cada unitat d'informació ha d'estar encapçalada per un títol identificatiu que faciliti la comprensió lectora. Això ajudarà al lector a seguir la lògica del

posar en relleu la informació clau. Els títols han de ser clars i concisos.

Lectura fácil: Métodos de redacción y evaluación 2012 p. 23

BENEFICIATS
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge
Grups de característiques diverses

2. 1. 4. 3 VOCABULARI. S'han descrit les paraules o expressions poc usuals, com tecnicismes, argot, frases fetes, etc.? (Desestimar en l'avaluació de cartel·

S'ha d'evitar l'ús de les paraules poc usuals, com per exemple el llenguatge especialitzat o les frases fetes. En el cas que s'empri s'ha de descriure 

fàcil de comprendre per part d'un públic més ampli. També es pot optar per fer un glossari amb les descripcions de les paraules més específiques.

How to make information accessible: a guide to produce easy-read documents p. 28

BENEFICIATS
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge
Grups de característiques diverses

2. 1. 4. 4 SOBREENTESOS. S'han evitat els sobreentesos i les el·lipsis?

No hi poden haver sobrentesos i el·lipsis, ja que el visitant pot no disposar del coneixement sobre el context o els referents culturals necessaris per 

s'està comunicant.

How to make information accessible: a guide to produce easy-read documents 

BENEFICIATS
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 1. 4. 5 EXTENSIÓ. S'ha evitat l'excés de frases llargues i l'ús reiterat de la coma?

Les comes prolonguen la longitud de la frase i les fa més difícils de comprendre. És preferible separar les idees en frases diferents. Convé evitar l'ú

construccions sintàctiques i gramaticals complexes, com les oracions coordinades i subordinades.

41

Hash: ayFHzmLp9cdEaAV9loCQoWUwulA=



8

 

 

 

Exposicions accessibles. Criteris per eliminar les barreres de la comunicació i facilitar l'accés als continguts 2016 p. 24
How to make information accessible: a guide to produce easy-read documents p. 38

BENEFICIATS
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge
Grups de característiques diverses

2. 1. 4. 6 ABREVIACIONS. En les abreviacions s'han especificat tots els mots que conformen l'expressió?

Només és necessari descriure l'abreviació de manera extesa la primera vegada que aparegui.

How to make information accessible: a guide to produce easy-read documents 

BENEFICIATS
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge
Grups de característiques diverses

2. 1. 4. 7 IDIOMES. La informació està en diferents idiomes?

Les audioguies són un recurs típicament inclusiu per la seva capacitat de contenir versiones en diferents idiomes, tot i que hi ha molts altres.

Smithsonian Guidelines for Accessible Exhibition Design 

BENEFICIATS
Grups de característiques diverses

2. 1. 4. 8 LECTURA FÀCIL. El recurs en lectura fàcil està senyalitzat amb el pictograma estandarditzat corresponent?

Existeixen diferents pictogrames associats a la lectura fàcil, com per exemple el de l'Associació Lectura Fàcil de Barcelona o el de Inclusion Europe 

Association of Persons with Intellectual Disabilities and their Families). Pel que fa a aquest últim, el seu pictograma no està subjecte a cap llicència d

emprar lliurement. L'única condició que demanen és que s'hagin seguit cautelosament les pautes per elaborar materials en lectura fàcil (European s

(The International Federation of Library Associations and Institutions). A més a més, també recomanen que una persona amb necessitats intel·lectua

verifiqui.

Guidelines for easy-to-read materials 2010
How to make information accessible: a guide to produce easy-read documents p. 9

BENEFICIATS
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 1. 4. 9 LECTURA FÀCIL. En el recurs en lectura fàcil s'han desestimat o explicat els conceptes abstractes?

Algunes persones amb necessitats intel·lectuals específiques no tenen desenvolupada la intel·ligència abstracte, fet que genera dificultats per reten

consolidar i recuperar la informació. Els conceptes abstractes poden ser complicats d'entendre per algunes persones, tot i que és difícil evitar-los de

referència es poden emprar exemples pràctics de suport, juntament amb imatges concretes que il·lustrin el concepte. Es desaconsella itntroduir mé

per oració.

Lectura fácil: Métodos de redacción y evaluación p. 50

BENEFICIATS
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge
Grups de característiques diverses

2. 1. 4. 10 LECTURA FÀCIL. En el recurs en lectura fàcil s'ha evitat el llenguatge específic o tecnicismes?

S'ha d'evitar l'ús de llenguatge especialitzat en els documents en lectura fàcil. En el cas de que sigui inevitable, s'ha de descriure el seu significat. N

present que no tot es pot explicar amb un lèxic bàsic, ja que hi haurà objectes, situacions, fets o característiques desconeguts pel lector.

Lectura fácil: Métodos de redacción y evaluación 

BENEFICIATS
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 1. 4. 11 LECTURA FÀCIL. En el recurs en lectura fàcil s'ha evitat el llenguatge figurat o metafòric?

Les persones que no tenen un capacitat d'abstracció gaire desenvolupada presenten una comprensió lectora limitada i poden tenir dificultats a l'hor

metàfores, ironies, acudits o proverbis. El missatge que s'ha de transmetre ha de ser breu, concís, directe i sense dobles sentits. Les significacions 

una idea allunyada de la significació del mot que s'aparta del seu sentit propi per obtenir-ne un de nou. Aquest fet pot generar confusions.

Accesibilidad cognitiva 2015 p. 18
Lectura fácil: Métodos de redacción y evaluación p. 58

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en l'audició
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 1. 4. 12 LECTURA FÀCIL. En el recurs en lectura fàcil es fa servir la mateixa paraula per designar una mateixa cosa si aquesta es reitera?

S'ha de ser constant amb les paraules emprades. Si es fa referència a un mateix objecte varies vegades sempre s'ha de denominar amb el mateix 

How to make information accessible: a guide to produce easy-read documents p. 28

BENEFICIATS
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge
Grups de característiques diverses

2. 1. 4. 13 LECTURA FÀCIL. En el recurs en lectura fàcil s'ha evitat l'ús de percentatges?

S'ha d'evitar l'ús de percentatges per expressar proporcions i emprar altres maneres de comunicar-les. Per exemple, en comptes de "50%" podríem

Lectura fácil: Métodos de redacción y evaluación 

BENEFICIATS
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 1. 4. 14 LECTURA FÀCIL. En el recurs en lectura fàcil s'ha expressat una sola idea per frase?

Preferentment, cada línia ha de contenir una sola oració. Si això no és possible, es pot considerar la inclusió d'una altra, com a màxim.

Lectura fácil: Métodos de redacción y evaluación p. 76

BENEFICIATS
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Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 1. 4. 15 LECTURA FÀCIL. En el recurs en lectura fàcil s'ha evitat l'ús de construccions sintàctiques complexes? (coordinades i subordinades)

Preferentment, en la redacció de continguts en lectura fàcil s'ha d'emprar l'ordre oracional "subjecte + verb + objecte" i s'ha de limitar la quantitat i c

estructures subordinades.

Lectura fácil: Métodos de redacción y evaluación 

BENEFICIATS
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge
Grups de característiques diverses

2. 1. 4. 16 LECTURA FÀCIL. En els recursos narratius en lectura fàcil es descriu el transcurs dels esdeveniments en ordre cronològic i en seqüències lògiques

Tota la informació rellevant ha d'estar explicitada i explicada en el text, de forma ordenada, consecutiva i cronològica. Pel que fa a les guies en lectu

exposicions dels equipaments museístics, l'ús de les imatges dels objectes són molt útils per identificar els canvis esdevinguts pel temp històric. Per

situar en forma de fris cronològic per traçar línies temporals per facilitar la comprensió del passat.

Lectura fácil: Métodos de redacción y evaluación 

BENEFICIATS
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 1. 4. 17 LECTURA FÀCIL. El recurs en lectura fàcil es dirigeix a l'usuari de forma directa i personal?

Les persones amb necessitats lectores específiques els hi és molt més fàcil descodificar el contingut d'un text quan aquest s'ha escrit en veu activa.

tendeix a la impersonalitat, ja que sovint no s'esmenta l'agent que efectua l'acció. S'han d'evitar les oracions impersonals i les construcciones en pa

pronominal ("les obres d'art són contemplades pel visitant") i redactar els textos en veu activa ("el visitant contempla les obres d'art").

How to make information accessible: a guide to produce easy-read documents p. 30
Smithsonian Guidelines for Accessible Exhibition Design p. 17

BENEFICIATS
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 1. 4. 18 LECTURA FÀCIL. En el recurs en lectura fàcil hi ha imatges representatives?

Les imatges són un recolzament important per la millora de la comprensió del text, si estan clarament vinculades amb el contingut. Per seleccionar 

de buscar la paraula o paraules clau. Tanmateix, no s'ha de saturar d'imatges, ja que poden confondre. És preferible que siguin fotografies o il·lustra

S'aconsella col·locar les imatges a un costat, preferiblament a l'esquerra, i el text a la dreta.

El Camino Más Fácil 1998 p. 8
How to make information accessible: a guide to produce easy-read documents p. 34

BENEFICIATS
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge
Grups de característiques diverses

2. 1. 40 Text plafons
2. 1. 44 Text impresos
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2. 2 PLAFONS / PLAFONS EN RELLEU
2. 2. 1 Suport
2. 2. 1. 1 DISSENY. Segons la seva tipologia tenen el mateix criteri de disseny?

És convenient que la ubicació de les diferents tipologies d'elements sigui la mateixa per facilitar la seva identificació i comprensió. Segons la tipologi

d'elements, el seu disseny serà uniforme en tot l'equipament. És important confeccionar una unitat al conjunt d'elements de la mateixa tipologia info

entre ells continuïtat, per evitar alguna divergència desorientadora.

La exposición. Un medio de comunicación 1999

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 2. 1. 2 MATERIAL. El suport del rètol és mat o amb un poliment inferior al 15%?

L'acabat dels materials sempre serà mat, sense brillantors, per facilitar l'observació i la localització de la informació.

Accesibilidad para personas con ceguera y deficiencia visual 2003 p. 206

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 2. 1. 3 CONSERVACIÓ. Els plafons estan en bon estat de conservació i és possible la seva llegibilitat?

Els materials afecten en la conservació i l'efectivitat dels resultats obtinguts. Els més resistents són més adequats per les exposicions permanents. A

d'anar amb compte en la seva elecció, no només perquè puguin generar porblemes de conservació sinò també d'eficàcia comunicativa.

Exposicions accessibles. Criteris per eliminar les barreres de la comunicació i facilitar l'accés als continguts 2016

BENEFICIATS
Grups de característiques diverses

2. 2. 1. 4 RECURSOS TÀCTILS. Els plafons amb informació tàctil estan situats en superfícies inclinades o horitzontals? (Desestimar en l'avaluació dels supor
direccionals i identificatius)

Prioritàriament, s'empraran superfícies inclinades, i si això no sigués possible, horitzontals. Mai s'utilitzaran superfícies verticals per contenir la inform

inclinació del suport serà d'entre 30º i 45º i dins de l'àrea d'escombratge ergonòmic. Estaran físicament localitzables, mitjançant una diferenciació de

paviment i en llocs significatius. Quan es situïn plafons horitzontals o inclinats es fixaran, com a mínim, dos elements que baixin des dels extrems i e

terra.

Requisitos técnicos para la confección de planos accesibles a personas con discapacidad visual 2012 p. 20

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió
Limitacions funcionals en l'audició i visió

2. 2. 1. 5 RECURSOS TÀCTILS. El suport amb informació tàctil té les arestes arrodonides?

El suport amb informació tàctil no tindrà elements voladissos que puguin suposar un perill pel visitant.

Requisitos técnicos para la confección de planos accesibles a personas con discapacidad visual 2012 p. 22

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió
Limitacions funcionals en l'audició i visió

2. 2. 1. 6 INFORMACIÓ TÀCTIL. La senyalització en relleu que fa referència a un espai en concret s'ha col·locat al costat dret de l'accés o al costat de la man

La senyalització identificativa en relleu s'ha de situar al costat dret del marc de la porta en el sentit de la marxa. Si això no és possible, es situarà a p

porta, si n'hi ha.

Características de la rotulación para personas con discapacidad visual 2006 p. 29

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió
Limitacions funcionals en l'audició i visió

2. 2. 1. 7 RECURSOS TÀCTILS. La làmina tàctil que fa referència a una obra d'art està impresa sobre una reproducció en color de l'obra?

Si es reprodueix una obra d'art en relleu és important fer-ho sobre una impressió en color de l'original, ja que així esdevé un element integrador vàl

amb o sense necessitats visuals específiques. A més a més, també pot ser útil per als visitants amb baixa visió, ja que es podran apropar tant com v

d'aquesta manera apreciar amb més detall allò que potser no es podria arribar a distingir sobre l'obra original exposada.

Exposicions accessibles. Criteris per eliminar les barreres de la comunicació i facilitar l'accés als continguts 2016

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió
Grups de característiques diverses

2. 2. 1. 8 RECURSOS TÀCTILS. S'ha evitat la transcripció mimètica de l'obra d'art original en les làmines tàctils bidimensionals?

La transcripció mimètica en relleu per si mateixa no és efectiva, fonamentalment perquè el tacte i la vista treballen de forma diferent i s'han de tenir 

d'ambdós sentits si volem oferir productes efectius. Ha de primar la simplicitat, rigurositat i la facilitat d'evocació. S'aixecaran en relleu únicament els

significatius de cada peça, evitant els que tenen únicament un caràcter ornamental, que són més difícils de percebre.

Manual de accessibilidad e inclusión en museos y lugares del patrimonio cultural y natural 2013 p. 106

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió
Limitacions funcionals en l'audició i visió

2. 2. 1. 9 RECURSOS TÀCTILS. Els recursos tàctils bidimensionals que contenen textures van acompanyats d'una llegenda?

Els recursos accessibles al tacte amb textures han d'anar acompanyats d'una llegenda que guiï l'exploració tàctil. Aquesta estarà en braille i caràcte

ubicació vindrà determinada per l'orientació de la làmina: si és horitzontal, la llegenda estarà en la part inferior del gràfic, amb el text braille a l'esque

visuals a la dreta; si és vertical, la llegenda estarà en la part esquerra i el gràfic es situarà a la dreta. Sempre en primer lloc el bloc de caràcters visu

44

Hash: ayFHzmLp9cdEaAV9loCQoWUwulA=



11

 

 

 

en braille amb elements en relleu. Es recomanable que la presentació dels elements de la llegenda segueixi aquest ordre: símbols, textures i abrevi

senyals de referència que ofereixen orientació i informació; Si per qüestions d'espai no pot formar part de la làmina, s'oferirà en un suport diferent.

Exposicions accessibles. Criteris per eliminar les barreres de la comunicació i facilitar l'accés als continguts 2016
Manual de accessibilidad e inclusión en museos y lugares del patrimonio cultural y natural 2013 p. 108

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió
Limitacions funcionals en l'audició i visió

2. 2. 1. 10 PLÀNOL HÀPTIC. El plànol hàptic de situació fa 45 x 65 cm, aproximadament?

El plànol de situació hàptic ha de fer aproximadament 45 x 65 cm. Per sobre d'aquests valors es considera que es perd la visió del conjunt.

Exposicions accessibles. Criteris per eliminar les barreres de la comunicació i facilitar l'accés als continguts 2016
Requisitos técnicos para la confección de planos accesibles a personas con discapacidad visual 2012 p. 19

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió
Limitacions funcionals en l'audició i visió

2. 2. 2 Ubicació
2. 2. 2. 1 UBICACIÓ. Segons la seva tipologia tenen el mateix criteri d'ubicació?

És convenient que la ubicació de les diferents tipologies d'elements sigui la mateixa per facilitar la seva identificació i comprensió. Segons la tipologi

d'elements, la seva ubicació serà uniforme en tot l'equipament. És important confeccionar una unitat al conjunt d'elements per conferir entre ells con

relacions de contiguïtat entre ells que pugui generar alguna divergència desorientadora.

Accesibilidad cognitiva: Modelo para diseñar espacios accesibles 2015 p. 240
Características de la rotulación para personas con discapacidad visual 2006 p. 29

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge
Grups de característiques diverses

2. 2. 2. 2 UBICACIÓ. La ubicació del plafó amb l'element al qual fa referència és la correcta?

La disposició en l'espai d'un plafó que fa referència a un objecte ha d'estar ubicat prop de l'objecte per tal d'identificar-ne el nexe fàcilment i evitar co

i col·locació dels plafons, si no és la correcta, poden ser un factor dissuasori que les inutilitzi.

La exposición. Un medio de comunicación 1999 p. 143

BENEFICIATS
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 2. 2. 3 VISIÓ VERTICAL. La línia central de visió del plafó és entre 110 i 150 cm?

En un plafó la línia central de visió vertical s'ha de situar entre 110 i 150 cm d'alçada.

Smithsonian Guidelines for Accessible Exhibition Design p. 10

BENEFICIATS
Mobilitat reduïda o limitacions funcionals orgàniques
Grups de característiques diverses

2. 2. 2. 4 RECURSOS TÀCTILS. Els suports amb informació tàctil estan entre 90 i 130 cm d'alçada des del terra?

L'alçada dels plafons amb informació tàctil haurà de ser accessible tant per als visitants que vagin amb cadira de rodes com els que no. S'han de co

cm d'alçada des del terra. Sobrepassades aquestes mides es desastima la inserció de braille o altrelleu.

Manual sobre Turismo Accesible para Todos : Principios,herramientas y buenas prácticas (Módulo II: Cadena de accesibilidad y recomendaciones) 2015 p. 104

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió
Limitacions funcionals en l'audició i visió
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2. 3 IMPRESOS
2. 3. 1 Suport
2. 3. 1. 1 GRAMATGE. El gramatge és superior a 90 gr/m2?

El gramatge és el pes en grams del paper per metre quadrat. Aquest ha de ser suficient pesant per impedir que es transparenti el contingut a l'anve

ORDEN PRE/446/2008, de 20 de febrero, por la que se determinan las especificaciones y característica técnicas de las condiciones y criterios de accesibilidad y no discrimin
Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo. 2008

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 3. 1. 2 ENQUADERNACIÓ. El format d'enquadernació o de plegament permet obrir fàcilment el document?

El tipus d'enquadernació ha de permetre la fàcil obertura per part de les persones amb dificultats de manipulació. També és beneficiós per a les per

necessitats visuals específiques que utilitzen dispositius d'amplificació visual (lupes, escàners, etc).

Lectura fácil: Métodos de redacción y evaluación p. 39
ORDEN PRE/446/2008, de 20 de febrero, por la que se determinan las especificaciones y característica técnicas de las condiciones y criterios de accesibilidad y no discrimin
Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo. 2008

BENEFICIATS
Mobilitat reduïda o limitacions funcionals orgàniques
Limitacions funcionals en la visió

2. 3. 1. 3 QR. Els codis QR estan senyalitzats amb una marca tàctil?

Generalment, els codis QR es senyalitzen amb dos angles rectes en relleu (un en la cantonada superior esquerra i l'altre en la inferior dreta). Si el g

120 g/m2 es recomana marcar la ubicació del codi QR tallant la cantonada més propera on es trobi. Per tant, en aquests casos es desacosella ubic

cantonades interiors o en la part central. La inclusió dels codis QR o BIDI permeten als visitants accedir a la informació del material imprès de través

accessibles.

Marcas táctiles para la correcta localización de códigos QR en documentos (versión 2) 2017 p. 3
Recomendaciones de la OMT sobre accesibilidad de la información turística 2015 p. 11

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió

2. 3. 1. 4 RECURSOS TÀCTILS. La mida dels impresos amb informació tàctil és de 60 x 45 cm, com a màxim?

La mida idònia dels suports de caràcters tàctils és la de 60 x 45 cm. Per sobre d'aquests valors es considera que es perd la visió de conjunt.

Manual de accessibilidad e inclusión en museos y lugares del patrimonio cultural y natural 2013 p. 109

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió
Limitacions funcionals en l'audició i visió

2. 3. 1. 5 RECURSOS TÀCTILS. Els recursos tàctils bidimensionals que contenen textures van acompanyats d'una llegenda?

Els recursos accessibles al tacte amb textures han d'anar acompanyats d'una llegenda que guiï l'exploració tàctil. Aquesta estarà en braille i caràcte

ubicació vindrà determinada per l'orientació de la làmina: si és horitzontal, la llegenda estarà en la part inferior del gràfic, amb el text braille a l'esque

visuals a la dreta; si és vertical, la llegenda estarà en la part esquerra i el gràfic es situarà a la dreta. Sempre anirà en primer lloc el bloc de caràcter

bloc amb elements en relleu. Es recomanable que la presentació dels elements de la llegenda segueixi aquest ordre: símbols, textures i abreviature

senyals de referència que ofereixen orientació i informació; si per qüestions d'espai no pot formar part de la làmina s'oferirà en un suport diferent.

Manual de accessibilidad e inclusión en museos y lugares del patrimonio cultural y natural 2013 p. 108

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió

2. 3. 1. 6 FORMULARIS. Els espais buits per omplir dels formularis són suficientment espaiosos?

En el moment de dissenyar formularis s'ha de preveure deixar suficient espai per tal de poder encabir la lletra d'algunes persones amb necessitats v

especfíques, ja que solen escriure amb la lletra més gran.

How to make information accessible: a guide to produce easy-read documents 

BENEFICIATS
Mobilitat reduïda o limitacions funcionals orgàniques
Limitacions funcionals en la visió
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 3. 1. 7 LLIBRES. Pels llibres de gran extensió editats per l'equipament, es disposa d'un mitjà alternatiu abreujat?

En els documents de llargada considerable (catàlegs, informació impresa o penjada a la web) és recomanable incloure un resum amb la informació

document.

Smithsonian Guidelines for Accessible Exhibition Design p. 17

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge
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2. 4 MULTIMÈDIA
2. 4. 1 Text digital
2. 4. 1. 1 FORMAT I ESTILS. S'han utilitzat els fulls d'estil específics per elaborar el format del document digital?

Els fulls d'estil és una manera de codificar un document que facilita la lectura del text pels lectors de pantalla. S'han d'emprar les eines d'estil per fer

sagnats, crear llistes numerades i amb vinyetes, definició de marges, etc.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 2008

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió
Grups de característiques diverses

2. 4. 1. 2 AUGMENTAR. La mida del text es pot ajustar sense necessitat d'ajudes tècniques fins a un 200%?

La mida del text s'ha de poder ajustar sense necessitat d'ajudes tècniques externes fins a un 200%, sense perdre contingut o funcionalitat, excepte 

de text.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 2008 p. 3

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió

2. 4. 1. 3 ALT TEXT. Es proporcionen alternatives de text als continguts no textuals (Alt Text)? (Desestimar en controls d'entrada, elements multimèdia basats
CAPTCHA i elements ornamentals)

Tot el contingut textual que es presenta a l'usuari ha de tenir una alternativa de text que compleixi un objectiu equivalent, excepte per a les situacion

continuació: controls d'entrada, elements multimèdia basats en el temps, test de CAPTCHA i elements ornamentals. Es poden posar textos breus al

emprar Alt atributs, combinar link amb imatges o links que condueixen a textos llargs i descriptius. Els textos alternatius beneficien a aquelles person

lectors de pantalla i a les que poden tenir algun tipus de dificultat per entendre el significat d'imatges complexes. En l'avaluació del web desenvolupa

es pot comprovar inspeccionant la font d'estil (CSS), on ha d'aparèixer darrere de

Guia de accesibilidad en documentos PDF 2014 p. 13

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge
Grups de característiques diverses

2. 4. 1. 4 ALT TEXT. L'enllaç disposa d'un text alternatiu que descriu el seu propòsit?

La destinació dels enllaços s'ha de poder determinar mitjançant un text descriptiu si aquest no queda contextualitzat pel text. Aquest ha de contenir 

a..." o similars.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 2008 p. 7

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió

2. 4. 1. 5 CAPÇALERES I PEUS. S'ha evitat incloure informació rellevant en les capçaleres i peus de pàgina dels documents digitals? (Desestimar en l'avalua

S'ha de tenir en compte que les capçaleres i peus de pàgina no són llegits pels lectors de pantalla, així que no han de contenir informació rellevant.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 2008

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió
Grups de característiques diverses

2. 4. 1. 6 COLUMNES I FILES. Les columnes i les files s'identifiquen amb capçaleres?

Les columnes i les files s'han d'identificar amb capçaleres introduint camps de lectura amb el text corresponent. A més a més, les taules s'han d'inse

corresponent de l'editor i no simular-les amb tabulacions.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 2008

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió
Grups de característiques diverses

2. 4. 1. 7 TABULACIONS. S'utilitza un ordre lògic de tabulació en el salt dels blocs?

Les tabulacions són posicions fixes en les que es desplaça el cursor quan es pren la tecla de tabulació (TAB). Els lectors de pantalla no poden esca

pàgina web tal i com es pot fer de manera visual, sinó que ho llegeixen de forma líneal (paraula per paraula) o salten d'un enllaç a un altre mitjança

Guia de accesibilidad en documentos PDF 2014 p. 61

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió
Grups de característiques diverses

2. 4. 1. 8 ENTRADA DE DADES. S'ofereixen instruccions o etiquetes quan el contingut requereix una entrada de dades per part de l'usuari?

En el cas dels formularis o altres situacions en la que els usuaris hagin d'entrar dades, s'oferiran instruccions d'ús en forma de text. També es pode

formularis ja omplerts.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 2008 p. 11

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 4. 1. 9 PDF. S'ha etiquetat el PDF?

Un document PDF etiquetat és una versió que inclou tant el contingut del document com la informació sobre la seva estructura lògica i de l'ordre de

que el text pot ser llegit òptimament pels lectors de pantalla. Per generar un document correctament etiquetat s'ha de designar cada part, com les c

vinyetes... així com els estils, en comptes de traballar només de forma visual sobre el text. Per etiquetar un PDF es poden utilitzar vàries eines, tot i 
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l'Adobe Acrobat Professional. També es poden obrir documents creats anteriorment no etiquetats i convertir-los en documents PDF etiquetats mante

l'ordre lògic de la lectura.

Manual práctico para hacer textos accesibles para estudiantes con diversidad funcional p. 9

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió

2. 4. 1. 10 PDF. El PDF escanejat s'ha passat per un programa de reconeixement òptic de caràcters (OCR)?

El principal problema per a una persona amb necessitats visuals específiques que pot trobar a l'hora de realitzar la lectura de textos en tinta, és la d

a un sistema de lectoescriptura accessible. Els sistemes de reconeixement de textos o reconeixement òptic de caràcters (OCR) poden solventar aqu

procés consisteix en la identificació de cadascun dels caràcters escrits i la conversió a la seva corresponent lletra, nombre o símbol. Una vegada tra

format de text, ja pot ser interpretat per un lector de pantalla. Les fonts dels textos a digitalitzar poden estar allotjades en diferents suports: - Imatge

procedents de textos manuscrits - Textos impresos en fulles soltes o enquadernades - Arxius gràfics o de text Hi ha programes gratuïts a internet.

Exposicions accessibles. Criteris per eliminar les barreres de la comunicació i facilitar l'accés als continguts 2016 p. 73
Pautas básicas uso de OCR 2016

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió
Grups de característiques diverses

2. 4. 1. 12 PDF. En el moment de crear el PDF s'ha fet el test d'accessibilitat?

Una vegada creat el document PDF etiquetat s'ha d'analitzar i optimitzar amb la comprovació d'accessibilitat que proporciona Acrobat. El test d'acce

text alternatiu per a les imatges i altres elements visuals, l'especificació de l'idioma del document, codificacions de caràcters fiables i l'arbre de l'estru

document. Per tal de que es revisin tots els aspectes accessibles del document, s'aconsella marcar totes les opcions de comprovació d'Acrobat. S'h

que la comprovació d'accessibilitat pot informar sobre alguns problemes que en realitat no ho són, és a dir, que no suposen una barrera d'accés a la

document. Per exemple, errors en vinyetes de llista personalitzades, o imatges que no tenen text alternatiu però que la seva funció és purament dec

pàgina, etc.).

Guia de accesibilidad en documentos PDF 2014 p. 53

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió
Grups de característiques diverses

2. 4. 2 Vídeo i so
2. 4. 2. 1 SUBTÍTOLS. Hi ha un sistema de subtitulació o transcripció en els continguts sonors?

La subtitulació consisteix en la projecció de text escrit en pantalla simultàniament amb les imatges, reflexant els diàlegs. Hi ha dos tipus de sistema d

tancat i l'obert. El primer sempre està visible a la pantalla i el segon pot ser activat o desactivat lliurement. En els continguts en directe s'ha d'oferir u

subtitulació simultània i/o una intèrpretació a la llengua de signes.

Exposicions accessibles. Criteris per eliminar les barreres de la comunicació i facilitar l'accés als continguts 2016 p. 55
Guía metodológica básica para el subtitulado de videos p. 4
Smithsonian Guidelines for Accessible Exhibition Design p. 27

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en l'audició

2. 4. 2. 2 SUBTÍTOLS. Els subtítols estan sincronitzats amb l'audio?

Els subtítols han d'estar sincronitzats amb l'audio. L'entrada i sortida de subtítols ha de coincidir amb el moviment dels llavis.

Accesibilidad a los contenidos audiovisuales. Subtitulado 2010 p. 11
Guia de accesibilidad en contenidos multimedia 2014 p. 1314

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en l'audició

2. 4. 2. 3 SUBTÍTOLS. Els subtítols estan disposats a doble alçada, com a màxim?

Els subtítols han de ser de doble alçada com a màxim, és a dir, que ocupin dues línies de text amb la finalitat de facilitar la seva lectura. La separac

text dels subtítols ha de ser d'un interlineat senzill.

Accesibilidad a los contenidos audiovisuales. Subtitulado 2010 p. 8

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en l'audició

2. 4. 2. 4 SUBTÍTOLS. En els subtítols s'ha evitat separar sil·làbicament les paraules?

No es poden separar les paraules sil·làbicament.

Accesibilidad a los contenidos audiovisuales. Subtitulado 2010

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en l'audició

2. 4. 2. 5 SUBTÍTOLS. Els subtítols estan situats a la part inferior i no oculten informació visual rellevant?

Els subtítols s'han d'ubicar a la part inferior de la pantalla. En el cas de que el subtítol oculti informació visual rellevant, s'han de pujar les línies de te

necessari, com per exemple, si apareix informació sobreimpresa en la part inferior de la pantalla.

Accesibilidad a los contenidos audiovisuales. Subtitulado 2010 p. 11

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en l'audició
Grups de característiques diverses

2. 4. 2. 6 SUBTÍTOLS. La mida de la lletra dels subtítols és de 28 punts?

Una mesura estàndard per les lletres de la caixa de fons és de 28 punts, que aproximadament, genera uns 37 caràcters per línia.

Guía metodológica básica para el subtitulado de videos p. 11
Smithsonian Guidelines for Accessible Exhibition Design p. 27
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BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió
Limitacions funcionals en l'audició

2. 4. 2. 7 SUBTÍTOLS. Si hi ha més d'un personatge, s'identifica en els subtítols?

La norma UNE 153010 recull que el mètode per identificar el personatge que està dialogant es fa emprant un codi cromàtic diferenciat, que s'utilitza

protagonisme o major nombre d'intervencions. No obstant, a nivell d'audiovisuals més senzills es sol identificar mitjançant la insersió del nom del pe

diàleg.

Guía metodológica básica para el subtitulado de videos p. 4

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en l'audició

2. 4. 2. 8 SUBTÍTOLS. Els efectes sonors d'ambient que són rellevants per la trama, s'expressen en els subtítols?

Aquesta informació s'anomena didascàlia o "blocking" i apareix, generalment, en majúscules i entre parèntesis abans de cada intervenció. Les didas

substantius o adjectius, mai onomatopeies o gerundis. Per exemple, si sona el telèfon, es subtitularà (TELÈFON) o (TRUQUEN AL TELÈFON).

Guía metodológica básica para el subtitulado de videos p. 11

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en l'audició

2. 4. 2. 9 SUBTÍTOLS. La informació auditiva que il·lustra l'estat d'ànim d'algun personatge, s'expressa en els subtítols? (to de veu, volum, etc.)

Aquesta informació s'anomena didascàlia o "blocking" i apareix, generalment, en majúscules i entre parèntesis abans de cada intervenció. Les didas

substantius o adjectius, mai onomatopeies o gerundis. Per exemple, si sona el telèfon, es subtitularà (CRIDA) i no (Ah!).

Guía metodológica básica para el subtitulado de videos p. 11

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en l'audició

2. 4. 2. 10 AUDIODESCRIPCIÓ. Hi ha un sistema d'audiodescripció en els vídeos?

Proveir d'audiodescripció als vídeos. S'inclourà: descripció de les accions, dels personatges, de les expressions corporals, dels escenaris i tots aque

que siguin rellevants per comprendre el contingut. En la mesura del que es pugui, es redactaran guions que serveixin i siguin interessants tant per a

necessitats visuals específiques com per als que no.

Art Beyond Sight: A Resource Guide to Art, Creativity, and Visual Impairment 2003

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió

2. 4. 2. 11 AUDIODESCRIPCIÓ. El dispositiu on es troba l'enregistrament audiodescrit és ergonòmic i permet la seva subjecció sense l'ús de les mans?

Els aparells receptors hauran de ser d'ús individual, portàtils, lleugers, de fàcil ús i es podran penjar del coll per mantenir lliures les mans.

Multi-sensory approaches to (audio) describing the visual arts 2012

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió

2. 4. 2. 12 AUDIODESCRIPCIÓ. Els vídeos amb audiodescripció estan indicats amb el pictograma estandarditzat corresponent?

Hi ha un pictograma estandarditzat que s'utilitza per indicar que el vídeo hi ha un sistema d'audiodescripció.

Multi-sensory approaches to (audio) describing the visual arts 2012

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió

2. 4. 2. 13 AUDIODESCRIPCIÓ. Si el vídeo està acompanyat per un sistema d'audiodescripció, està sincronitzat?

Multi-sensory approaches to (audio) describing the visual arts 2012

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió

2. 4. 2. 14 LLENGUA DE SIGNES. Es proporciona una interpretació en llengua de signes (LS) en els continguts sonors?

Quan s'ofereix una informació en audio hi ha d'haver una alternativa comunicativa visual, tant en text com en LS. Es pot optar per l'enregistrament v

llengua de signes o bé per un link que enllaci a un aplicatiu. Un altre recurs bàsic és la signoguia, una guia portàtil en un dispositiu de tipus PDA o d'

descarregable. La persona que signa haurà de vestir roba que contrasti amb el color de la seva pell per facilitar que es vegin clarament els seus mo

efectes òptics o distraccions, la roba de la persona que signa haurà de ser d'un color uniforme i estar mancada d'elements que destaquin. A més a 

portar joies o qualsevol ornament. El fons tampoc interferirà en la comprensió. S'ha de garantir una bona il·luminació, evitant tant l'excés de llum co

LLEI 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat. 2014 p. 30
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 2008 p. 2

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en l'audició

2. 4. 2. 15 LLENGUA DE SIGNES. Els vídeos interpretats en llengua de signes estan indicats amb el pictograma estandarditzat corresponent?

Hi ha un pictograma estandarditzat que s'utilitza per indicar que el vídeo hi ha un sistema de llengua de signes.

Llei 17/2010, de 3 de juny, de la llengua de signes catalana. Aprovada pel ple del Parlament de Cata 2010

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en l'audició

2. 4. 2. 16 AUDIOGUIA/SIGNOGUIA. En l'audioguia/signoguia s'identifica clarament l'element exposat al que fa referència?

Els nombres o icones que assenyalen el codi numèric de l'audiogia, així com la seva disposició, han d'identificar inequívocament l'objecte al que fa r

¿Cómo organizar eventos culturales accesibles en teatros y museos? 2017 p. 84

BENEFICIATS
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge
Grups de característiques diverses
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2. 4. 2. 17 AUDIOGUIA/SIGNOGUIA. L'audioguia i/o signoguia és ergonòmica per a totes les capacitats?

Els aparells que s'ofereixen als visitants han de ser/tenir: - Fàcils d'aprehendre i d'utillitzar - Comptar amb simbologia estandaritzada - Botoneres ac

subjecció D'aquest recurs se'n poden beneficiar les persones amb necessitats físiques específiques però també les que tinguin alguna alteració en 

propioceptiu, especialment aquelles amb una hipersensibilitat, ja que els costa manipular objectes petits.

Manual sobre Turismo Accesible para Todos : Principios,herramientas y buenas prácticas (Módulo II: Cadena de accesibilidad y recomendaciones) 2015 p. 130

BENEFICIATS
Mobilitat reduïda o limitacions funcionals orgàniques
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 4. 2. 18 AUDIOGUIA. Hi ha algun mecanisme per controlar el volum de l'audioguia?

Hi ha persones amb hiperacusia o hipersensibilitat auditiva que el soroll els pot resultar molt molest, fins i tot, insoportable. Normalment, solen ser p

(Trastorn de l'Aspectre Autista).

Manual de accessibilidad e inclusión en museos y lugares del patrimonio cultural y natural 2013

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en l'audició

2. 4. 2. 19 PARPELLEIG. Els components que parpellegin en els audiovisuals ho fan menys de 3 vegades per segon?

Els audiovisuals no han de contenir cap element que centellegi més de tres vegades per segon. El propòsit d'aquest criteri és reduir la possibilitat de

d'evitar els parpallejos a una freqüència major a 3 segons.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 2008 p. 6

BENEFICIATS
Grups de característiques diverses

2. 4. 2. 20 SO DE FONS. Si l'audio conté un so de fons, aquest és menys audible que el so de primer pla? (Queden exclosos d'aquesta recomanació els CAPT
sonors.)

Es recomenable que els sons de fons siguin suficientment baixos per tal de que es pugui escoltar perfectament la veu del primer pla. Com a mínim 

(dB) inferiors (o unes 4 vegades més silenciós) que el discurs de primer pla. També es pot valorar de presicindir del soroll de fons.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 2008 p. 4

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en l'audició
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 4. 3 Web
2. 4. 3. 1 IDIOMA. S'ha especificat l'idioma de la pàgina (atribut "lang")?

Els lectors de pantalla que utilitzen sintetitzadors de veu llegeixen de manera diferent segons l'idioma que s'estigui emprant (pronunciació, entonació

aquest motiu, és necessari especificar el llenguatge atribut "lang", que es troba en l'element "head" del CSS.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 2008

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió
Grups de característiques diverses

2. 4. 3. 2 IDIOMA. Si en el document hi ha algun altre idioma que no correspon en el designat de manera general, s'especifica mitjançant les eines específiqu

Si hi ha contingut en un idioma diferent atribuit en el "html", encara que sigui una sola paraula (desestimar si són noms propis o termes tècnics), s'h

l'atribut lang corresponent.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 2008

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió
Grups de característiques diverses

2. 4. 3. 3 DISSENY. La pàgina presenta el mateix criteri de disseny general que la resta?

És convenient que la ubicació de les diferents tipologies d'elements sigui la mateixa per facilitar la seva identificació i comprensió. Segons la tipologi

d'elements, la seva ubicació serà uniforme en totes les pantalles. És important confeccionar una unitat al conjunt d'elements per conferir entre ells c

tipus d'informació, i no trencar les relacions de contiguïtat entre ells que pugui generar alguna divergència desorientadora.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 2008

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 4. 3. 4 SITEMAP. S'ofereix un mapa del lloc web o sitemap?

El mapa del lloc web o sitemap és una llista amb totes les pàgines d'un web, generalment ordenades de forma jeràrquica. Faciliten la navegació, ja 

vista general de tot el contingut en un simple cop d'ull. D'aquesta manera, l'usuari pot localitzar el contingut de la forma que millor s'adapti a les seve

l'escaneig del lector de pantalla.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 2008

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió
Grups de característiques diverses

2. 4. 3. 5 NAVEGACIÓ. Es proporcionen mecanismes de navegació que ajudin els usuaris a navegar, trobar el contingut i determinar on es troben? (Exemple
de navegació en totes les pàgines, etc.)

S'han de facilitar eines per tal d'ajudar els usuaris a localitzar fàcilment el contingut, com un fil d'Ariadna que indiqui el recorregut seguit i la manera 

menú de navegació estàtic en totes les pàgines.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 2008 p. 6
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BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 4. 3. 6 CONTROLAR. Si hi ha limitacions de temps, es poden ajustar o desactivar?

Si el contingut estableix un límit de temps i després es redirecciona a una altra pàgina, l'usuari ha de poder ajustar o desactivar el límit de temps ab

s'esgoti. Aquest criteri de conformitat té com a finalitat assegurar que qualsevol canvi en el contingut o en el context, resultat d'un límit de temps, no

inesperada. S'exceptuaran els casos que suposi la invalidació de l'activitat.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 2008 p. 5

BENEFICIATS
Mobilitat reduïda o limitacions funcionals orgàniques
Limitacions funcionals en la visió
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 4. 3. 7 CONTINGUT EN MOVIMENT. Si hi ha informació que es mou, que es desplaça o que s'actualitza automàticament, l'usuari ho pot controlar?

El moviment que parpelleja, es desplaça o que s'inicia automàticament, s'ha de poder controlar mitjançant algun mecanisme.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 2008 p. 6

BENEFICIATS
Grups de característiques diverses

2. 4. 3. 8 CÀRREGA I DESCÀRREGA. Es mostra un indicador de temps quan al clicar pàgina ha de carregar un vídeo o un document molt pesant?

Els indicadors de temps de càrrega o temps restant que apareixen quan la pàgina està carregant són beneficiosos per indicar que no hi ha cap erro

temps d'espera aproximat que falta.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 2008

BENEFICIATS
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 4. 3. 9 CERCADOR. Hi ha algun motor de cerca?

La pàgina web ha d'estar dotada per un cercador que pugui restrejar tot el conjunt.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 2008

BENEFICIATS
Grups de característiques diverses

2. 4. 3. 10 ENTRADA DE DADES. Si hi ha formularis d'entrada, s'ofereixen mecanismes d'ajuda per identificar els errors?

S'ha de poder detectar de manera automàtica un error d'entrada i notificar-ho textualment a l'usuari. També s'han d'identificar els camps obligatoris

proporcionar enllaços d'ajuda.

ORDEN PRE/446/2008, de 20 de febrero, por la que se determinan las especificaciones y característica técnicas de las condiciones y criterios de accesibilidad y no discrimin
Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo. 2008
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 2008 p. 11

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge
Grups de característiques diverses

2. 4. 3. 11 ENTRADA DE VEU. Si hi ha entrades de veu, hi ha alguna alternativa no sonora?

Els sistemes d'entrada de veu són innaccessibles per a les persones amb necessitats auditives específiques i per a les persones amb trastorns de l

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 2008

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en l'audició

2. 4. 3. 12 VÍDEO. Si hi ha un vídeo, hi ha algun mecanisme de control?

És necessari poder pausar qualsevol element en moviment, com un video. Hi ha persones amb hiperacusia o hipersensibilitat auditiva que el soroll e

molest, com per algunes persones amb TEA (Trastorn de l'Espectre Autista).

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 2008 p. 3

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en l'audició
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 4. 3. 13 TECLAT. Totes les funcionalitats del contingut es poden executar mitjançant una interfície de teclat?

Hi ha persones amb diversitat funcional que empren el teclat com a mitjà principal de navegació, especialment els usuaris de lectors de pantalla. Pe

accedir a molts suports digitals que únicament són accessibles a través del ratolí. Totes les funcionalitats del contingut s'han de poder executar a tra

teclat sense que es requereixi temps determinats per prémer una tecla concreta. No obstant, això no prohibeix ni hauria de descoratjar la utilització 

mètodes d'entrada.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 2008

BENEFICIATS
Mobilitat reduïda o limitacions funcionals orgàniques
Limitacions funcionals en la visió

2. 4. 3. 14 ACCÉS A INFORMACIÓ GENERAL. Amb menys de 3 clicks el visitant pot trobar la informació general sobre l'equipament i la seva accessibilitat?

L'estructura i el disseny de la pàgina web ha de facilitar la cerca de la informació sobre accessibilitat amb el menor nombre de clicks possibles. Cada

que pren la persona.

Proyecto Más Cultura: Estudio de accesibilidad cognitiva en el Museu del traje, el Museo de artes de decorativas y el Museo de América 2015 p. 11

BENEFICIATS
Mobilitat reduïda o limitacions funcionals orgàniques
Limitacions funcionals en la visió
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge
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2. 4. 3. 15 PICTOGRAMES. En les pantalles d'informació general hi ha pictogrames?

En la zona de menú i en la pantalla on s'ofereix la informació general, és aconsellable incloure imatges o pictogrames estandarditzats sempre que s

reforçar la comprensió del contingut.

Proyecto Más Cultura: Estudio de accesibilidad cognitiva en el Museu del traje, el Museo de artes de decorativas y el Museo de América 2015 p. 12

BENEFICIATS
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge
Grups de característiques diverses
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2. 5 CIRCULACIÓ EN L'ESPAI
2. 5. 1 Accés exterior a l'equipament
2. 5. 1. 1 CARTELL EXTERIOR. El cartell exterior que denomina el museu té una tipografia que permet la seva òptima visualització a una distància de 20 m?

S'ha de poder localitzar i identificar fàcilment l'exterior de l'edifici des de qualsevol angle d'aproximació. La senyalització identificativa no pot ser obs

elements (plantes, mobiliari urbà, etc.). És necessari senyalitzar l’accés de manera vàlida i eficaç per a tots els visitants, i en especial per aquells am

cognitives específiques. En les zones urbanes en les que existeix legislació urbanística haurà de conjugar-se les regulacions de la norma amb l'eficà

la senyal i el seu contingut.

Manual de accesibilidad universal para hoteles 2007 p. 309

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 5. 1. 2 HORARIS. A l'exterior de l'accés principal s'indiquen els horaris?

A l'exterior de l'equipament s'han de comunicar els horaris. És recomanable incloure un pictograma estandarditzat d'un rellotge al costat. A més a m

més l'accessibilitat cognitiva, es pot optar per representar els horaris d'obertura a través d'una imatge.

Lectura fácil: Métodos de redacción y evaluación p. 74
Proyecto Más Cultura: Estudio de accesibilidad cognitiva en el Museu del traje, el Museo de artes de decorativas y el Museo de América 2015 p. 12

BENEFICIATS
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge
Grups de característiques diverses

2. 5. 1. 3 ACCÉS PMR. Si l'equipament té un accés secundari per a PMR (persones amb mobilitat reduïda), es senyalitza des de l'accés principal?

L'accés a l'edifici s'hauria de poder realitzar sense desnivells impracticables. Si no hi ha cap altra opció s'ha de recórrer a l'habilitació d'una entrada 

(persones amb mobilitat reduïda). Si és així, s'ha de comunicar i senyalitzar clarament des de l'accés principal.

Manual de accessibilidad e inclusión en museos y lugares del patrimonio cultural y natural 2013 p. 73
Proyecto Más Cultura: Estudio de accesibilidad cognitiva en el Museu del traje, el Museo de artes de decorativas y el Museo de América 2015 p. 13

BENEFICIATS
Mobilitat reduïda o limitacions funcionals orgàniques

2. 5. 1. 4 ACCÉS PMR. L'accés per a PMR (persones amb mobilitat reduïda) s'identifica clarament?

L'accés per a PMR (persones amb mobilitat reduïda) s'ha de senyalitzar amb un pictograma estandarditzat, com per exemple, el SIA (Símbol Intern

l'Accessibilitat)

Manual de accessibilidad e inclusión en museos y lugares del patrimonio cultural y natural 2013 p. 73

BENEFICIATS
Mobilitat reduïda o limitacions funcionals orgàniques

2. 5. 1. 5 ACCÉS PMR. Si per accedir per l'entrada per a PMR (persones amb mobilitat reduïda) s'ha d'avisar al personal de l'equipament, s'informa en l'exte

Si només es pot accedir a través de l'entrada accessible avisant al personal de l'equipament, s'ha de comunicar i facilitar un contacte.

Manual de accessibilidad e inclusión en museos y lugares del patrimonio cultural y natural 2013 p. 73

BENEFICIATS
Mobilitat reduïda o limitacions funcionals orgàniques

2. 5. 2 Punt d'informació principal
2. 5. 2. 1 PUNT D'ATENCIÓ. El punt d'atenció al públic s'identifica clarament? (Pictograma estandarditzat, per exemple)

És important que els visitants puguin trobar fàcilment i ràpidament el punt d'informació principal, que hauria d'estar a prop de l'accés. El mostrador d

de comptar amb recursos per facilitar la seva percepció visual i la identificació del seu ús, per exemple, mitjançant un pictograma estandarditzat. A m

recomanable que en aquest espai de benvinguda es disposi en un suport únic on s'agrupin totes les informacions útils en format de pantalla o pane

lluminós i separat dels fluxes de circulació.

Manual de accessibilidad e inclusión en museos y lugares del patrimonio cultural y natural 2013 p. 153

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 5. 2. 2 PERSONAL ATENCIÓ PÚBLIC. El personal d'atenció al públic s'identifica clarament?

Les persones d'atenció al públic han de ser fàcils de localitzar i de identificar, ja sigui mitjançant un tipus d'indumentària o per algun distintiu o acred

reconèixer clarament.

Accesibilidad cognitiva en los centros educativos 2014 p. 20
Manual sobre Turismo Accesible para Todos : Principios,herramientas y buenas prácticas (Módulo II: Cadena de accesibilidad y recomendaciones) 2015 p. 114
Orientaciones para mejorar la accesibilidad cognitiva 2017

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 5. 2. 3 HORARIS I TARIFES. En el punt d'informació principal es comuniquen en algun suport els horaris i les tarifes?

S'ha de disposar un suport on es comuniquin de manera clara i concisa els horaris i les tarifes. S'han d'especificar les reduccions, si n'hi ha, per a p

funcional. A més, s'ha d'indicar si es necessita algun tipus d'acreditació. S'ha de situar en un punt lluminós, preferiblament separat dels fluxes de circ

Accesibilidad cognitiva 2015

BENEFICIATS
Grups de característiques diverses

2. 5. 2. 4 NORMES DE COMPORTAMENT. Són visibles totes les normes de comportament de l'equipament en un únic suport?

Hi ha persones que tenen certes dificultats per entendre els codis socials. La informació sobre les normes de comportament els pot ajudar a gestion

la visita. Aquestes s'han de comunicar amb l'ajuda de pictogrames estandarditzats.
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Accesibilidad cognitiva en los centros educativos 2014
Orientaciones para mejorar la accesibilidad cognitiva 2017

BENEFICIATS
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge
Grups de característiques diverses

2. 5. 2. 5 SERVEIS. En el punt d'informació principal es comuniquen els diferents serveis que ofereix l'equipament? (Cadira de rodes, tamborets, audioguies, 

El mostrador d'atenció al públic ha de comptar amb un suport únic on s'agrupin tots els serveis que hi ha a disposició del visitant en format de panta

un punt lluminós, preferiblament separat dels fluxes de circulació.

Accesibilidad cognitiva 2015

BENEFICIATS
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge
Grups de característiques diverses

2. 5. 2. 6 VESTÍBUL PRINCIPAL. Hi ha un directori de plantes i/o plànol de situació en el vestíbul principal?

Els directoris de planta i els plànols de situació proporcionen informació sobre els diferents espais que configuren l'edifici. Ajuden a l'oritentació espa

especialment en entorns complexos o amb saturació ambiental, on es pot experimentar confusió, ansietat i inseguritat. Pot ser una bona opció marc

recorreguts.

Orientaciones para mejorar la accesibilidad cognitiva 2017

BENEFICIATS
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 5. 2. 7 PLÀNOL HÀPTIC. Hi ha un plànol hàptic de situació en el vestíbul principal?

Un plànol hàptic és una representació gràfica en relleu d'un edifici o espai. Estan dirigits a persones amb necessitats visuals específiques per tal de 

comprender com és el lloc on estan. Tocant aquests plànols poden fer-se una representació seqüencial de l'entorn físic. Segons la seva orientació, 

es disposaran d'una manera o altra. Plànols verticals: - La planimetria s'ubicarà a la part dreta del suport - El bloc d'informació textual (títol i llegend

esquerra, amb el títol en primer lloc i, sota, la llegenda Plànols horitzontals: - La planimetria s'ubicarà a la part superior, immediatament sota del títo

textual (títol i llegenda) es separarà, col·locant el títol en la part inferior del plafó, per sota de la planimetria.

Características de la rotulación para personas con discapacidad visual 2006 p. 28
Exposicions accessibles. Criteris per eliminar les barreres de la comunicació i facilitar l'accés als continguts 2016 p. 38
Manual sobre Turismo Accesible para Todos : Principios,herramientas y buenas prácticas (Módulo II: Cadena de accesibilidad y recomendaciones) 2015 p. 107
Requisitos técnicos para la confección de planos accesibles a personas con discapacidad visual 2012 p. 17

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió
Limitacions funcionals en l'audició i visió

2. 5. 2. 8 PLÀNOL HÀPTIC. La ubicació del plànol hàptic està coordinada amb les franges guia pododàctils?

Cal disposar bandes d'encaminament i d'identificació pododàctils cromàticament contrastades que indiquin i condueixen al plànol hàptic.

Manual de accesibilidad universal para hoteles 2007 p. 313

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió
Limitacions funcionals en l'audició i visió

2. 5. 3 Senyalització direccional (bifurcacions i canvis de nivell)
2. 5. 3. 1 BIFURCACIONS. Hi ha senyalització direccional o indicativa que marqui el recorregut mitjançant pictogrames i text en els punts crítics amb bifurcaci

escales, ascensor, etc.)

S'han d'evitar els espais anxiògens sense senyalització que puguin provocar un efecte laberint, com els canvis de direcció en un recorregut o els es

procurar que tothom pugui orientar-se i desplaçar-se per l'interior de l'edifici de forma segura, còmoda i fàcil, sense importar l'experiència i coneixem

obstant, també s'ha de ser coherent amb la quantitat de senyals que es disposen, ja que podrien confondre.

Les tendències actuals indiquen que el visitant no acostuma a orientar-se amb els mapes i els plànols, a no ser que sigui estrictament necessari. Aix

que sempre serà preferible les indicacions sobre l'espai expositiu, ja que és més fàcil d'interpretar.

Lectura fácil: Métodos de redacción y evaluación 
Manual de accessibilidad e inclusión en museos y lugares del patrimonio cultural y natural 2013 p. 153
Movilidad en el entorno urbano: Vialidad, transporte y edificios públicos 2009 p. 16
Orientaciones para mejorar la accesibilidad cognitiva 2017

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 5. 3. 2 SORTIDA. Al llarg del recorregut s'indica la direcció de la sortida de manera clara en les bifurcacions més conflictives?

Per tal d'orientar el visitant, s'ha de disposar de senyalització que indiqui la sortida en les bifurcacions més conflictives.

Accesibilidad cognitiva: Modelo para diseñar espacios accesibles 2015

BENEFICIATS
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge
Grups de característiques diverses

2. 5. 3. 3 UBICACIÓ. La senyalització direccional està disposada perpendicularment al sentit del recorregut?

Resulta més fàcil localitzar les senyals que estan situades frontalment a la vista, ja que permeten seguir el recorregut sense haver de realitzar esco

l'estança o entorn.

Manual de accesibilidad universal para hoteles 2007
Manual sobre Turismo Accesible para Todos : Principios,herramientas y buenas prácticas (Módulo II: Cadena de accesibilidad y recomendaciones) 2015 p. 140

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 5. 3. 4 FLETXES. Les fletxes direccionals apunten clarament envers el punt que volen senyalitzar?
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Les fletxes han d'apuntar cap el punt o el sentit de circulació que correspongui.

Manual de accesibilidad universal para hoteles 2007 p. 337
Orientaciones para mejorar la accesibilidad cognitiva 2017

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 5. 3. 5 FLETXES. Les fletxes que apunten cap a l'esquerra estan situades al costat esquerre del text?

Si les fletxes indiquen a l'esquerra es situaran a l'esquerra del text. Si hi ha retolació en braille o altrelleu es disposarà una altra fletxa amb relleu al c

seguint el mateix criteri de col·locació esmentat.

Pautas de diseño de pictogramas para todas las personas 2011-2013

BENEFICIATS
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 5. 3. 6 FLETXES. Les fletxes que apunten cap a la dreta estan situades al costat dret del text?

Si les fletxes apunten a la dreta es situaran a la dreta del text. Si hi ha retolació en braille o altrelleu es disposarà una altra fletxa amb relleu al costa

el mateix criteri de col·locació esmentat. El disseny dels punts de presa de decisió ha de ser lògic, racional i obvi pel visitant, assegurant que les ind

directa a un edifiic o espai definit.

Pautas de diseño de pictogramas para todas las personas 2011-2013

BENEFICIATS
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 5. 3. 7 DESNIVELLS. En la senyalització direccional s'avisa dels desnivells immediats, si n'hi ha, mitjançant pictogrames?

Per facilitar la detecció de barreres arquitectòniques, s'ha de disposar de senyalització direccional amb pictogrames que indiquin els desnivells (esca

etc.)

Accesibilidad cognitiva: Modelo para diseñar espacios accesibles 2015

BENEFICIATS
Mobilitat reduïda o limitacions funcionals orgàniques
Limitacions funcionals en la visió
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 5. 3. 8 ASCENSOR INTERIOR. A l'interior de l'ascensor hi ha algun sistema senyalístic que indiqui quins espais hi ha a cada planta? (Sobretot s'ha d'indica
la zona de descans, els lavabos i la sortida).

A l'interior de l'ascensor s'ha de facilitar senyalització identificativa que orienti al visitant sobre quins espais hi ha a cada planta. Com per exemple, e

discursiva, els serveis (wc, sala de descans), etc.

Accesibilidad cognitiva: Modelo para diseñar espacios accesibles 2015

BENEFICIATS
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 5. 3. 9 DESEMBARCAMENT ESCALES I ASCENSORS. En les zones de desembarcament de els escales i ascensors s'indica el número de planta?

S'ha d'indicar el número de planta en els zones on desembarquen les escales. El número de planta s'ha de veure clarament.

Manual de accesibilidad universal para hoteles 2007 p. 315

BENEFICIATS
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge
Grups de característiques diverses

2. 5. 4 Senyalització identificativa
2. 5. 4. 1 USOS I SERVEIS. La senyalització identificativa dels usos i serveis inclou algun sistema de pictogrames (cafeteria, sala de descans, tamborets, etc.

L'ús dels pictogrames facilita la identificació dels serveis o espais. Els pictogrames han de ser estandarditzats i anar acompanyats d'un text que iden

visuals l'espai que denomina.

Manual sobre Turismo Accesible para Todos : Principios,herramientas y buenas prácticas (Módulo II: Cadena de accesibilidad y recomendaciones) 2015 p. 105
Orientaciones para mejorar la accesibilidad cognitiva 2017

BENEFICIATS
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge
Grups de característiques diverses

2. 5. 4. 2 NOMENCLATURA. La nomenclatura dels espais és la mateixa en tots els suports senyalístics?

S'ha d'emprar en tots els suports i canals d'informació la mateixa denominació per a un mateix espai o servei. A més a més, el codi cromàtic, icònic,

de representar de manera uniforme i coherent.

Accesibilidad cognitiva 2015 p. 19
Manual de accesibilidad universal para hoteles 2007 p. 315
Movilidad en el entorno urbano: Vialidad, transporte y edificios públicos 2009 p. 13

BENEFICIATS
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge
Grups de característiques diverses

2. 5. 4. 3 NOMENCLATURA. La senyalització identificativa està actualitzada?

La senyalització identificativa ha d'estar actualitzada i definir correctament l'espai o servei que denomina.

Pautas de diseño de pictogramas para todas las personas 2011-2013 p. 29

BENEFICIATS
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge
Grups de característiques diverses

2. 5. 4. 4 ESPAI TANCAT. Si algun espai de l'equipament roman tancat s'informa del perquè de la situació, de les dates i dels horaris d'obertura?

Si algun espai obert al públic està tancat per alguna situació, s'ha d'informar sobre aquest fet. Si aquest espai s'obre puntualment s'han de comunic
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dates d'obertura in situ.

Accesibilidad cognitiva en los centros educativos 2014

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en l'audició
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 5. 4. 5 ZONES RESTRINGIDES. Les zones d'accés restringit es senyalitzen clarament?

Cal senyalitzar aquelles zones d'accés restringit amb pictogrames estandarditzats.

Accesibilidad cognitiva 2015 p. 19
Movilidad en el entorno urbano: Vialidad, transporte y edificios públicos 2009 p. 12

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge
Grups de característiques diverses

2. 5. 4. 6 DIRECTORI DE PLANTA / PLÀNOL. En el cas d'haver-hi més d'una planta, hi ha un directori de plantes i/o plànol de situació en cadascuna?

El contingut dels plànols de situació comptaran amb una relació de les dependències d'accés públic organitzades segons la seva disposició en l'edif

Manual de accesibilidad universal para hoteles 2007 p. 312

BENEFICIATS
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 5. 4. 7 DIRECTORI DE PLANTA / PLÀNOL. La ubicació del directori de plantes i/o plànol de situació permet la seva fàcil localització des del desembarcame

Aquest ha d'estar ubicat a cada planta, preferentment en el desembarcament de les escales.

Accesibilidad cognitiva: Modelo para diseñar espacios accesibles 2015

BENEFICIATS
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 5. 4. 8 ITINERARIS EXTERIORS. En recorreguts exteriors extensos hi ha algun sistema de senyalització que informi sobre la distància de l'itinerari? (Exem

En els recorreguts exteriors de llargada considerable s'ha d'informar sobre la distància i el temps que suposa fer l'itinerari.

Accesibilidad cognitiva 2015

BENEFICIATS
Mobilitat reduïda o limitacions funcionals orgàniques

2. 5. 4. 9 IL·LUMINACIÓ. Si en algun punt no hi ha suficient llum per motius de conservació, s'informa sobre aquesta situació?

El mínim de luxs en zones de pas general és de 150 i la puntual-funcional de 250.

Pautas de comunicación e interacción con personas ciegas y deficientes visuales 

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió
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2. 6 ESPAI EXPOSITIU
2. 6. 1 Discurs expositiu
2. 6. 1. 1 DISCURS EXPOSITIU GENERAL. S'explica el discurs expositiu general del conjunt de l'exposició?

Abans d'oferir la informació de cada una de les unitats discursives, cal introduir el discurs general que les agrupa totes, és a dir, la discurs expositiu 

Exemple: Superestructura de l'exposició permanent Museu d'Art de Girona: evolució cronològica de l'art de les comarques gironines que es desenv

romànica fins a l'actualitat.

La exposición. Un medio de comunicación 1999

BENEFICIATS
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge
Grups de característiques diverses

2. 6. 1. 2 DISCURS EXPOSITIU GENERAL. Hi ha informació en braille i/o audiodescrita que comuniqui el contingut del discurs general?

És necessari subministrar material accessible on es reculli la idea principal del discurs general expositiu, el qual a la vegada acull la resta d'unitats d

Es pot fer a través de l'alfabet tàctil braille, auriculars, codis QR o balises de posicionament. En el cas de l'audiodescripció, en la mesura que es pug

guions que serveixin i siguin interessants tant per a visitants amb necessitats visuals específiques com per als que no.

La exposición. Un medio de comunicación 1999

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió

2. 6. 1. 3 DISCURS EXPOSITIU GENERAL. Hi ha informació en lectura fàcil que comuniqui el contingut del discurs general?

Abans d'oferir la informació de cada una de les unitats discursives, cal introduir el discurs general que les agrupa totes, és a dir, la discurs expositiu 

S'ha d'oferir a un nivell de lectura fàcil Exemple: Superestructura de l'exposició permanent Museu d'Art de Girona: evolució cronològica de l'art de le

gironines que es desenvolupa des de l'època romànica fins a l'actualitat.

La exposición. Un medio de comunicación 1999

BENEFICIATS
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 6. 1. 4 UNITAT DISCURSIVA TÍTOL. A l'inici de la unitat discursiva hi ha algun tipus de contingut introductori explicatiu?

El contingut conceptual de la unitat expositiva és un apartat o capítol del discurs general. El títol o subtítol introductori de cadascuna de les unitats e

reconaixement i assimiliació de l'argument d'aquella estructura discursiva concreta.

La exposición. Un medio de comunicación 1999 p. 131

BENEFICIATS
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge
Grups de característiques diverses

2. 6. 1. 5 UNITAT DISCURSIVA INFORMACIÓ TÀCTIL. Hi ha informació en braille i/o audiodescrita que comuniqui el contingut de la unitat discursiva?

És necessari subministrar material accessible per a visitants amb necessitats visuals específiques en forma d'audiodescripció o tàctil on es recullin t

discursives del museu. Es pot fer a través de l'alfabet tàctil braille, auriculars, codis QR o balises de posicionament. En el cas de l'audiodescripció, e

pugui, es redactaran guions que serveixen i siguin interessants tant per a visitants amb necessitats visuals específiques com per als que no.

Manual de accessibilidad e inclusión en museos y lugares del patrimonio cultural y natural 2013 p. 157

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió

2. 6. 1. 6 UNITAT DISCURSIVA LECTURA FÀCIL. Hi ha informació en lectura fàcil que comuniqui el contingut de la unitat discursiva?

És necessari subministrar informació en lectura fàcil on es recullin totes les unitats discursives del museu, ja siguin de l'exposició temporal com de la

emprat macrotips i el recurs està disposats sobre un recurs imprès es recomana que la seva orientació sigui horitzontal. Segons IFLA també es reco

tipus d'enquadernació còmode de manipular, com l'espiralat. A mode d'exemple també es pot incloure una línia temporal senzilla que ajudi a situar e

índex de personatges clau amb la seva imatge associada, si és possible, un glossari de termes tècnics, etc. També les guies multimedia poden ofer

audiovisuals senzills per les persones amb dificutat per la lectura. No obstant, s'ha de tenir en compte que les persones amb necessitats intel·lectua

específiques no hagin desenvolupat la habilitat lectora i per tant no podran rebre els missatges del museu per mitjà escrit. Per tant, la lectura fàcil no

dotar-se d'altres recursos que facilitin la comunicació del patrimoni a totes les capacitats.

How to make information accessible: a guide to produce easy-read documents p. 9
Lectura fácil: Métodos de redacción y evaluación 

BENEFICIATS
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge
Grups de característiques diverses

2. 6. 1. 7 UNITAT DISCURSIVA DISTINCIÓ. Es diferencia clarament, per tots tipus de públic, la unitat discursiva de les altres?

Per facilitar l'orientació i la identificació dels espais dels diferents discursos expositius es pot fer ús de mètodes, elements o codis que facilitin la com

descodificació de la informació de les diferents unitats. No obstant, s'ha de procurar matenir un sentit i una connectivitat entre els espais, ja que al tr

de contigüitat es produeix una separació que pot desorientar. S'ha de tenir en compte que no només els codis de color donen informació, sinó les p

discromatòpsia no podran identificar-ho.

La exposición. Un medio de comunicación 1999 p. 97
Orientaciones para mejorar la accesibilidad cognitiva 2017

BENEFICIATS
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge
Grups de característiques diverses

2. 6. 1. 8 UNITAT DISCURSIVA MULTISENSORIAL. Hi ha algun recurs multisensorial/interactiu en la unitat discursiva? (Visual, tàctil, olfactiu, cinètic, gustatiu,

Els recursos multisensorials són inclusius perquè afavoreixen la comunicació del patrimoni a tots els públics, especialment als visitants amb necessi

cognitives específiques. Pel que fa a les persones amb TEA (Trastorn de l'Espectre Autista), aquests tipus de recursos són molt beneficiosos degut a
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sensorial.

Manual de museografía interactiva 2010 p. 34

BENEFICIATS
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 6. 1. 9 UNITAT DISCURSIVA INFORMACIÓ TÀCTIL. En cada unitat expositiva hi ha algun objecte accessible al tacte?

Sempre seran preferibles obres i peces originals, però en cas que es facin còpies o reproduccions, la grandària, forma, material, textura, relleu i col

original. S'intentarà evitar l'ús de guants, ja que dificulta la percepció tàctil. L'audiodescripció ha de dirigir l'exploració de forma senzilla i ordenada, p

suficient per realitzar-la. La nostra imaginació, tan infantil com adulta, funciona sobre elements concrets i no sobre abstraccions. Per exemple, quan

el classicisme grec, que és un constructe teòric i abstracte, en realitat en la seva ment part de models reals. Els objectes concrets que s'exposen en

constitueixen els suports conscients o inconscients de les construccions abstractes de la història. El recurs dels objectes accessibles al tacte no és ú

per als visitants amb necessitats visuals específiques. Amb la manipulació dels objectes s'obté un grau d'atenció que no és possible matenir tan sols

visualització.

Manual de didáctica del objeto en el museo 2012 p. 26

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió
Limitacions funcionals en l'audició i visió

2. 6. 1. 10 DESCRIPCIÓ EDIFICI. Hi ha informació que descrigui l'edifici que acull l'equipament, si aquest té alguna rellevància patrimonial?

És necessari subministrar material on es descrigui breument l'edifici on està disposat l'equipament (exemple: Palau Episcopal on està situat el Muse

aquesta informació forma part de la superestructura o d'alguna unitat expositiva es pot desestimar, fet que pot passar, per exemple, en el cas dels e

casa-museu.

Manual de accessibilidad e inclusión en museos y lugares del patrimonio cultural y natural 2013

BENEFICIATS
Grups de característiques diverses

2. 6. 1. 11 DESCRIPCIÓ EDIFICI. Hi ha informació en braille i/o audiodescrita que descrigui l'edifici que acull l'equipament, si aquest té alguna rellevància patri

És necessari subministrar manterial accessible per a visitants amb necessitats visuals específiques en forma d'audiodescripció o tàctil on es descrig

està disposat l'equipament (exemple: Palau Episcopal on està situat el Museu d'art de Girona). Si aquesta informació forma part de la superestructu

expositiva es pot desestimar, fet que pot passar, per exemple, en el cas dels equipaments tipus casa-museu. L'audiodescripció de l'edifici es pot aco

maqueta tàctil de l'equipament. Es pot fer a través de l'alfabet tàctil braille, auriculars, codis QR o balises de posicionament. En el cas de l'audiodesc

que es pugui, es redactaran guions que serveixin i siguin interessants tant per a visitants amb necessitats visuals específiques com per als que no.

How to do an audioguide for blind people 

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió

2. 6. 1. 12 DESCRIPCIÓ EDIFICI. Hi ha informació en lectura fàcil que descrigui l'edifici que acull l'equipament, si aquest té alguna rellevància patrimonial?

És necessari subministrar manterial accessible per a visitants amb necessitats cognitives específiques en forma de lectura fàcil on es descrigui breu

disposat l'equipament (exemple: Palau Episcopal on està situat el Museu d'art de Girona). Si aquesta informació forma part de la superestructura o 

expositiva es pot desestimar, fet que pot passar, per exemple, en el cas dels equipaments tipus casa-museu.

Manual de accessibilidad e inclusión en museos y lugares del patrimonio cultural y natural 2013

BENEFICIATS
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 6. 1. 13 CLAU ASSOCIATIVA. S'expliquen les raons associatives de les diferents agrupacions d'objectes?

La clau associativa és la relació entre els objectes. S'ha de mostrar al visitant els criteris segons els quals els experts els han agrupat. El museu té la

mostrar, no només el significat de cada objecte en si mateix, sinó també el seu valor respecte en altres objectes. Aquesta valoració dels objectes din

condueix no només a establir la importància relativa d'unes peces respecte a les altres segons els seus atributs o característiques, sinó també la im

de les relaciones que s'estableixen i en quina mesura ajuden a explicar-se entre elles.

La exposición. Un medio de comunicación 1999 p. 51

BENEFICIATS
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge
Grups de característiques diverses

2. 6. 1. 14 PUNTS CONFUSOS. En espais oberts i amplis que poden generar confusió s'indica el sentit de recorregut segons el criteri discursiu de l'exposició?

Algunes persones amb necessitats intel·lectuals i cognitives específiques, com les persones amb TEA (Trastorn de l'Espectre Autista), els resulta an

espais oberts. La presència de senyalització indicativa pot ajudar a orientar els seus passos i, conseqüentment, controlar de nou la situació. A més, 

ajuda que el visitant efectuï la visita segons l'ordre correcte i establert pel guió expositiu, fet especialment crític en aquelles sales on hi hagi objectes

paraments.

Accesibilidad cognitiva 2015

BENEFICIATS
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 6. 1. 15 ESPAIS FÍSICAMENT INNACCESSIBLES. En l'espai no accessible per a PMR (persones amb mobilitat reduïda) hi ha un recurs alternatiu que perme

En aquells espais impracticables per a les persones amb mobilitat reduïda s'ha d'oferir una alternativa que permeti veure-ho. Per exemple en espais

disposar d'un mirador; en espais interiors es pot facilitar una maqueta, foto, audiovisual, etc.

Fichas básicas de accesibilidad. Wayfinding 2012

BENEFICIATS
Mobilitat reduïda o limitacions funcionals orgàniques

2. 6. 2 Objectes exposats
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2. 6. 2. 1 SELECCIÓ I UBICACIÓ. El criteri de selecció i d'ubicació de tots els objectes exposats és el correcte segons el discurs de la unitat expositiva?

Els objectes exposats han de ser coherents amb el discurs de la unitat expositiva i amb la resta d'objectes que acompanya.

Manual de accessibilidad e inclusión en museos y lugares del patrimonio cultural y natural 2013 p. 111

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió
Limitacions funcionals en l'audició i visió
Grups de característiques diverses

2. 6. 2. 2 CONTRAST. Els objectes exposats contrasten amb la superfície?

Els objectes exposats han de contrastar adequadament amb el suport on estan situats.

Smithsonian Guidelines for Accessible Exhibition Design p. 49

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió

2. 6. 2. 3 CONTEXTUALITZACIÓ. S'inclou algun tipus d'informació que contextualitzi els objectes a nivell històric, cultural i social?

Una vegada que l'objecte ha recuperat el seu significat original en el seu context, esdevé un signe portador de significats mitjançant la reconstrucció

li va donar sentit. Considerar l'objecte emissor que s'explica per ell mateix condueix a la mera exhibició dels objectes sense la mediació que suposa

sistema de comunicació. Per apropar els objectes a tots els públics és bàsic utilitzar explicacions i recursos que facin referència a la quotidianitat. Pe

d'objectes antics juntament amb altres actuals de funció similar obre una connexió amb la vida quotidiana del visitant i facilita la comprensió. Una alt

relacionar alguns objectes amb conceptes o episodis històrics, com per exemple relacionar una planxa o algun instrument de bugaderia antic amb la

el creixement demogràfic.

Manual de didáctica del objeto en el museo 2012 p. 42

BENEFICIATS
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge
Grups de característiques diverses

2. 6. 2. 4 CONTEXTUALITZACIÓ. En l'audiodescripció/braille d'un objecte exposat s'inclou la contextualització històrica, cultural i social de l'element descrit?

Una vegada que l'objecte ha recuperat el seu significat original en el seu context, esdevé un signe portador de significats mitjançant la reconstrucció

li va donar sentit. Considerar l'objecte emissor que s'explica per ell mateix condueix a la mera exhibició dels objectes sense la mediació que suposa

sistema de comunicació. En la mesura que es pugui, es redactaran guions que serveixin i siguin interessants tant per a visitants amb necessitats vis

per als que no. L'extensió del text en braille no excedirà de 3 fulles i estaran escrites solament per una cara. Cada pàgina no tindrà més de 25 línies

contindrà més de 30 caràcters en braille.

Multi-sensory approaches to (audio) describing the visual arts 2012

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió

2. 6. 2. 5 LECTURA FÀCIL. En el contingut en lectura fàcil d'un objecte exposat s'inclou la contextualització històrica, cultural i social de l'element descrit?

Una vegada que l'objecte ha recuperat el seu significat original en el seu context, esdevé un signe portador de significats mitjançant la reconstrucció

li va donar sentit. Considerar l'objecte emissor que s'explica per ell mateix condueix a la mera exhibició dels objectes sense la mediació que suposa

sistema de comunicació. Per apropar els objectes a tots els públics és bàsic utilitzar explicacions i recursos que facin referència a la quotidianitat. Pe

d'objectes antics juntament amb altres actuals de funció similar obre una connexió amb la vida quotidiana del visitant i facilita la comprensió. Una alt

relacionar alguns objectes amb conceptes o episodis històrics, com per exemple relacionar una planxa o algun instrument de bugaderia antic amb la

el creixement demogràfic.

Manual de didáctica del objeto en el museo 2012 p. 42

BENEFICIATS
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 6. 2. 6 INSTRUCCIONS D'ÚS. En els recursos interactius hi ha instruccions d'ús acompanyades d'una imatge demostrativa?

És important que les persones amb necessitats intel·lectuals i cognitives específiques puguin entendre fàcilment i ràpidament el maneig dels objecte

il·lustracions són un bon recolzament a les indicacions verbals. Aquestes hauran de ser senzilles i lògiques per faciltiar la seva correcta descodificac

pot ser útil per aquelles persones amb una comprensió lectora nul·la o baixa, fet que podria determinar la pròpia exposició a situacions insegures o 

Smithsonian Guidelines for Accessible Exhibition Design p. 29

BENEFICIATS
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge
Grups de característiques diverses

2. 6. 2. 7 OBJECTES PETITS O ALLUNYATS. Per aquells objectes petits o situats en un punt allunyat s'ofereix algun tipus de recurs ocular augmentatiu?

Algunes persones amb necessitats visuals específiques requereixen apropar-se als elements per veure'ls amb més claredat. Si els objectes són de 

s'hauria de facilitar una lent augmentativa, de la mateixa manera que si són objectes que estan allunyats.

Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización
urbanizados 2010 p. 44

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió

2. 6. 2. 8 RECURSOS TÀCTILS. S'indica que el recurs és accessible al tacte mitjançant un pictograma?

És necessari senyalitzar clarament els elements accessibles al tacte mitjançant un pictograma estandarditzat.

Art Beyond Sight: A Resource Guide to Art, Creativity, and Visual Impairment 2003

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió
Limitacions funcionals en l'audició i visió
Grups de característiques diverses

2. 6. 2. 9 RECURSOS TÀCTILS. Els objectes accessibles al tacte estan indicats amb paviment pododàctil cromàticament contrastat?
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Un objecte accessible al tacte, sigui quina sigui la tipologia, són difícils de localitzar. Per tant, perden gran part de la seva eficàcia quan no estan sen

en una ruta de circulació pododàctil.

Art Beyond Sight: A Resource Guide to Art, Creativity, and Visual Impairment 2003

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió
Limitacions funcionals en l'audició i visió

2. 6. 2. 10 RECURSOS TÀCTILS. El criteri d'ubicació dels objectes exposats accessibles al tacte dialoga amb el discurs expositiu de l'espai on està situat?

Tots els recursos tàctils, fonamentals per als visitants amb necessitats visuals específiques, han d'estar integrats en el discurs expositiu i no aïllats d

per a tots els públics, ja que són útils per a tothom. La seva ubicació en l'espai expositiu sempre ha d'estar dins d'una ruta de circulació clarament d

senyals tàctils en el paviment cromàticament contrastats. La selecció d'obres o elements ha de seguir el fil conductor de l'exposició o lloc a visitar, re

s'ofereix i no molt exhaustiva, perquè l'exploració tàctil de molts elements pot produir cansament i saturació. La seqüència de presentació de les pec

tenir un fil conductor temàtic, que no diferirà del propi de l'exposició. La ruta a seguir ha de ser fàcil, per evitar la desorientació i la pèrdua d'interès. 

de manera lògica, seguint una ruta ja establerta.

Manual de accessibilidad e inclusión en museos y lugares del patrimonio cultural y natural 2013 p. 101

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge
Limitacions funcionals en l'audició i visió

2. 6. 2. 11 RECURSOS TÀCTILS. Els objectes i elements accessibles al tacte estan entre 90 i 130 cm d'alçada des del terra?

L'alçada dels objectes accessibles al tacte haurà de ser accessible tant per als visitants que vagin amb cadira de rodes com els que no. S'han de co

cm d'alçada des del terra. Sobrepassades aquestes mides es desastima la inserció de braille o altrelleu.

Manual sobre Turismo Accesible para Todos : Principios,herramientas y buenas prácticas (Módulo II: Cadena de accesibilidad y recomendaciones) 2015 p. 104

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió

2. 6. 2. 12 RECURSOS TÀCTILS. Els objectes tàctils estan acompanyats per una explicació identificativa i descriptiva audiodescrita i/o en braille?

Els objectes tàctils sense recolzament descriptiu esdevenen un element incomprensible al tacte. El format ideal és el sonor, ja que mitjançant una ad

guiar el visitant amb necessitats visuals específiques a través d'una experiència hàptica. En la mesura que es pugui, es redactaran guions audiodes

siguin interessants tant per a visitants amb necessitats visuals específiques com per als que no.

A l'inici de l'audiodescripció d'un objecte artístic es pot començar oferint informació bàsica identificativa, com el títol de l'obra, el nom de l'artista, la m

cas en particular és útil fer una comparació amb algun element de la vida quotidiana), la forma (valorar si en el cas en particular és útil fer una comp

element de la vida quotidiana. Exemple: la nau de l'església semba una capsa rectangular de sabates), l'any de manufactura, la localització original

el títol del quadre és "Dona amb antifaç". L'artista és Romà Ribera. És una pintura a l'oli. Va ser pintada a l'any 1887). Pel que fa la informació descr

identificar, al començament, el punt de vista visual de l'espectador. A mesura que l'audiodescripció continua, s'ha d'anar construint de mica en mica 

seqüencial, la imatge en la ment de l'oient. (Exemple: en el sarcòfeg romà hi ha una rica decoració en alt relleu, tant en la tapa com en la caixa. Com

part esquerra de la tapa i ens anirem desplaçant cap a la part central fins arribar a l'extrem esquerra...). Pel que fa a l'audiodescripció de persones 

següent (si s'escau i és rellevant): gènere, edat, ètnia, professió, estatura, complexió, cabell, ulls, nas, boca (barba o bigoti), etc.

Finalment, es pot afegir algun soroll ambiental de fons si aquest ajuda a la milllora descriptiva, com per exemple el tret d'una arma en l'audiodescrip

relacionada amb un conflicte bèl·lic, o el soroll de les onades del mar en una marina.

Exposicions accessibles. Criteris per eliminar les barreres de la comunicació i facilitar l'accés als continguts 2016
Multi-sensory approaches to (audio) describing the visual arts 2012 p. 286

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió

2. 6. 2. 13 RECURSOS TÀCTILS. Els objectes i elements accessibles al tacte estan en bon estat de conservació?

Els materials afecten en la conservació i l'efectivitat dels resultats obtinguts. Els més resistents són més adequats per les exposicions permanents. N

amb compte en la seva elecció, no només perquè puguin generar problemes de conservació sinó també d'eficàcia comunicativa.

Exposicions accessibles. Criteris per eliminar les barreres de la comunicació i facilitar l'accés als continguts 2016

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió

2. 6. 2. 14 RECURSOS TÀCTILS. El material dels objectes exposats accessibles al tacte està lliure d'elements que puguin ser perjudicials?

Es procurarà seleccionar aquells materials que presentin les característiques de resistència, durabilitat, facilitat de neteja i manteniment, acabats ma

ni que ni els mateixos ni els seus acabats siguin tòxics o puguin ferir al tacte. Un altre aspecte fonamental seran les mesures higièniques que han d'

espais en les seves col·leccions accessibles al tacte, consistents en l'escrupolosa neteja de les obres i de les mans del visitant.

Art Beyond Sight: A Resource Guide to Art, Creativity, and Visual Impairment 2003

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió
Grups de característiques diverses

2. 6. 2. 15 RECURSOS TÀCTILS. S'indica si la reproducció tàctil d'una obra d'art ha rebut alguna modificació respecte l'original?

Si una reproducció accessible al tacte ha rebut qualsevol modificació, s'ha d'indicar al visitant. Per exemple, si la mida no és la mateixa o si s'ha sim

original.

Exposicions accessibles. Criteris per eliminar les barreres de la comunicació i facilitar l'accés als continguts 2016

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió
Limitacions funcionals en l'audició i visió

2. 6. 2. 16 MAQUETA. L'escala de la maqueta està indicada? Si és una maqueta hàptica també està indicada en braille?

Els diferents elements han d'estar a una escala que permeti percebre'ls amb el tacte. Si és necessari, l'escala dels més rellevants pot ser diferent a 
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maqueta per destacar els elements que ens interessen. L'escala de la maqueta s'ha d'indicar i si aquesta és tàctil també s'haurà de fer de manera q

per a persones amb necessitats visuals específiques.

Art Beyond Sight: A Resource Guide to Art, Creativity, and Visual Impairment 2003

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió
Grups de característiques diverses

2. 6. 2. 17 MAQUETA. L'amplada de la maqueta hàptica no supera els 120 cm d'amplada i 150 cm de llargada?

L'amplada d'una maqueta tàctil no pot sobrepassar els 150 cm, per tal de garantir una relació de referència constant entre les dues mans. És prefe

a una de massa gran, ja que l'exploració podria ser massa lenta i confusa. Per la còmode aproximació d'una cadira de rodes ha de tenir 70 cm d'alç

profunditat lliures de base. També s'ha de tenir previst ubicar-la de tal manera que permeti un espai de circulació al voltant suficientment ampli com 

l'accessibilitat perimetral.

Manual de accessibilidad e inclusión en museos y lugares del patrimonio cultural y natural 2013 p. 119

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió
Limitacions funcionals en l'audició i visió
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2. 7 INFORMACIÓ SOBRE L'EQUIPAMENT
2. 7. 1 Usos i serveis
2. 7. 1. 1 TELÈFON. El número de telèfon de contacte s'ha escrit de manera separada?

S'han de redactar els nombres de telèfon separant-los de manera estandàrd (973 20 38 34). D'aquesta manera es facilita la seva lectura per tal de 

copiat ràpidament evitant errors.

Lectura fácil: Métodos de redacción y evaluación 

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 7. 1. 2 CONTACTE. En els canals principals de difusió es facilita un canal de contacte?

En tots els materials de difusió s'ha de facilitar un canal de contacte, sobretot en fulletons que no hi ha espai suficient per incloure tota la informació

d'accessibilitat de l'equipament.

Accesibilidad cognitiva 2015

BENEFICIATS
Grups de característiques diverses

2. 7. 1. 3 CONTACTE. Per efectuar qualsevol tipus de consulta o reserva s'ofereixen alternatives a la trucada telefònica?

Per a les persones amb necessitats auditives específiques i les que tenen dificultats en la parla, la comunicació a través de trucada telefònica els re

Per tant, s'han de facilitar altres canals de contacte amb l'equipament alternatius, com per exemple, el correu electrònic.

Manual de accesibilidad universal para hoteles 2007 p. 348

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en l'audició

2. 7. 1. 4 PICTOGRAMES. En els materials i canals de difusió s'inclou algun sistema de pictogrames estandarditzat en l'apartat d'informació de serveis gener

Els pictogrames són signes concisos que gràcies a la seva brevetat visual transmeten un missatge senzill que va més enllà de les fronteres lingüísti

intel·lectuals. Ofereixen informació clara sobre llocs, objectes o accions. Han d'estar dissenyats segons criteris consensuats i coneguts per la gran m

Proyecto Más Cultura: Estudio de accesibilidad cognitiva en el Museu del traje, el Museo de artes de decorativas y el Museo de América 2015 p. 12

BENEFICIATS
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge
Grups de característiques diverses

2. 7. 1. 5 HORARIS. En el web/fulletó general es comuniquen els horaris?

Pel que fa als públics amb TEA (Trastorn de l'Espectre Autista), seria beneficiós informar en el web sobre la franja horaria amb menys concurrència 

Guía de Accesibilidad en el Ámbito de la Cultura, Ocio y Deporte 

BENEFICIATS
Grups de característiques diverses

2. 7. 1. 6 DIRECCIÓ POSTAL. Es facilita la direcció en el web/fulletó general acompanyada per una imatge representativa de l'exterior de l'edifici?

La fotografia de la façana de l'equipament és més comunicativa que solament una direcció escrita, ja que facilita la localització posterior.

El Camino Más Fácil 1998 p. 16
Proyecto Más Cultura: Estudio de accesibilidad cognitiva en el Museu del traje, el Museo de artes de decorativas y el Museo de América 2015 p. 12

BENEFICIATS
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge
Grups de característiques diverses

2. 7. 1. 7 LOCALITZACIÓ EXTERIOR. En el web/fulletó general hi ha un plànol de localització exterior de l'equipament?

Al web del museu s'ha d'incloure informació general sobre la localització del museu: - Facilitar la direcció postal - Incloure un plànol amb la localitzac

juntament amb altres referents útils: aparcaments més propers, transport públic (parada bus, metro, etc.) i entrada accessibles, si és el cas. - Facilit

representativa de l'edifici i el seu entorn més proper. Exemple: Plànol exterior del Museo Reina Sofia de Madrid(

http://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/plano_accesos_0.pdf)

Proyecto Más Cultura: Estudio de accesibilidad cognitiva en el Museu del traje, el Museo de artes de decorativas y el Museo de América 2015

BENEFICIATS
Grups de característiques diverses

2. 7. 1. 8 TRANSPORT PÚBLIC. En el web/fulletó general s'ofereix informació sobre com arribar amb transport públic?

Al web del museu s'ha d'incloure informació general sobre el sistema transport públic disponible per arribar al museu: - Facilitar el nom i localització

cas de busos especificar la línia - Incloure enllaç ajuntament corresponent - Marcar-ho en el mapa de localització - Incloure pictograma de PMR (pe

reduïda) si la parada és accessible per a persones amb mobilitat reduïda

Manual de accesibilidad universal para hoteles 2007 p. 343
Proyecto Más Cultura: Estudio de accesibilidad cognitiva en el Museu del traje, el Museo de artes de decorativas y el Museo de América 2015

BENEFICIATS
Grups de característiques diverses

2. 7. 1. 9 APARCAMENT. En el web/fulletó general s'ofereix informació sobre els aparcaments de cotxe?

Al web del museu s'ha d'incloure informació general sobre com arribar-hi amb cotxe i la localització i característiques dels aparcaments més propers

són accessibles per a PMR (persones amb mobilitat reduïda) i si són de titularitat pública o privada.

Proyecto Más Cultura: Estudio de accesibilidad cognitiva en el Museu del traje, el Museo de artes de decorativas y el Museo de América 2015

BENEFICIATS
Grups de característiques diverses

2. 7. 1. 10 AUDIOGUIES. Si hi ha audioguies, s'informa en el web/fulletó general sobre el servei i les seves característiques principals?

Els aparells que s'ofereixen als visitants han de ser/tenir: - Fàcils d'aprehendre i d'utillitzar - Comptar amb simbologia estandaritzada - Botoneres ac
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subjecció

Museos del futuro. El papel de la accesibilidad y las tecnologias móviles 2012

BENEFICIATS
Grups de característiques diverses

2. 7. 1. 11 SERVEI DE CONSIGNA. Si hi ha servei de consigna o armariets, s'informa en el web?

És molt recomanable incloure en el web si hi ha servei de consigna. S'ha d'especificar de quin tipus és i si es tracta d'armariets, indicar si n'hi ha alg

Manual sobre Turismo Accesible para Todos : Principios,herramientas y buenas prácticas (Módulo II: Cadena de accesibilidad y recomendaciones) 2015

BENEFICIATS
Grups de característiques diverses

2. 7. 1. 12 QR/BALISES DE POSICIONAMENT. Si hi ha codis QR o balises de posicionament, s'informa en el web sobre el servei i les seves característiques pr

La realitat augmentada és la incorporació de dades i informació digital en un entorn real, mitjançant el reconeixement de patrons que es realitzen m

Els codis QR i les balisses de posicionament permeten que qualsevol usuari pugui accedir a aquesta informació de forma ràpida i senzilla des del di

personal, els quals a dia d'avui ofereixen eines tècniques accessibles, com lectors de pantalla, magnificadors, entre d'altres. Un dels múltiples benef

aquests tipus de mitjans a les persones amb diversitat funcional és la capacitat d'oferir, en varis canals diferents, formats comunicatius com pictogra

llengua de signes, etc.

Art Beyond Sight: A Resource Guide to Art, Creativity, and Visual Impairment 2003

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió
Grups de característiques diverses

2. 7. 1. 13 PRÉSTEC DE TAMBORETS. Si l'equipament ofereix préstec de tamborets, es comunica en el web?

És convenient tenir un servei de préstec de tamborets per reduir la fatiga durant la visita d'aquells usuaris que ho sol·licitin. Els tamborets que s'ofer

fàcil maneig, lleugers i amb nanses laterals. També que contrastin cromàticament.

Guía de Accesibilidad en el Ámbito de la Cultura, Ocio y Deporte 

BENEFICIATS
Mobilitat reduïda o limitacions funcionals orgàniques
Grups de característiques diverses

2. 7. 1. 14 NORMES DE COMPORTAMENT. S'informa sobre les normes de comportament en el web?

En la pàgina web i el fulletó general cal incloure informació sobre l'accessibilitat del museu. Aquestes dades són necessàries per a moltes persones 

funcional per preparar amb antelació la visita. S'ha d'incloure informació sobre els desnivells impracticables, mitjants de desplaçament verticals i hor

lavabos adaptats, localització aparcaments i transport públic, dispositius sensorials, etc. d) El espacio recomendado entre líneas del texto es de un e

es recomendable utilizar más de dos tipos de letras (uno para los títulos y otro para el cuerpo de texto En la pàgina web o el fulletó general s'inclou 

l'accessibilitat de l'equipament. Incloure informació sobre els serveis accessibles del museu. Tanmateix avisar de les possibles barreres delimitadore

dels materials i canals de difusió sobre la pendent de les rampes i si són o no practicables? S'informa a través dels materials i canals de difusió sob

portes?

Descubrir el Asperger: Una amplia visión de este trastorno aún poco conocido escrita desde la experiencia personal 

BENEFICIATS
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge
Grups de característiques diverses

2. 7. 1. 15 CANVIADOR NADONS. Si hi ha canviador de bolquers, s'informa en el web?

És molt recomanable incloure en el web si hi ha canviador per a nadons.

Manual de accesibilidad universal para hoteles 2007

BENEFICIATS
Grups de característiques diverses

2. 7. 1. 16 PLÀNOL SITUACIÓ. En el web es facilita un plànol de situació de l'interior de l'equipament?

Els plànols de situació proporcionen informació sobre els diferents espais que configuren l'edifici. Ajuden a l'oritentació espai-temporal, especialmen

complexos o amb saturació ambiental, on es pot experimentar confusió, ansietat i inseguritat. En el plànol es poden incloure fletxes direccionals per

Accesibilidad cognitiva: Modelo para diseñar espacios accesibles 2015

BENEFICIATS
Mobilitat reduïda o limitacions funcionals orgàniques
Grups de característiques diverses

2. 7. 2 Accessibilitat
2. 7. 2. 1 TERMINOLOGIA. La terminologia referent a la diversitat funcional és la correcta? (Correcte: persona amb discapacitat, persona amb diversitat func

altres capacitats, persona amb necessitats específiques, etc. Incorrecte: minusvàlid, disminuït, deficient, discapacitat, etc.)

La terminologia ha de ser l'adequada per evitar certes paraules ofensives. Actualment estan en desús termes com "minusvalidesa" o "impedit". Norm

acceptat discapacitat, tot i que des del Moviment de Vida Independent (MVI) es proposa "diverstiat funcional" o "necessitats específiques". És conve

les discapacitats per evitar indentificar-les amb qui presenta una limitació, per exemple: discapacitat (persona amb discapacitat), autista (persona am

esquizofrènic (persona amb esquizofrènia), etc. S'ha de donar prelevància a la persona sobre la discapacitat. Les denominacions que fem de les pe

rerefons cultural i lingüístic. Si es parteix del model lingüístic que proposa que el llenguatge no reflecteix una realitat social preexistent, sinó que en c

n'aporta el marc, arribem a la conclusió que fent ús de l'un o de l'altre terme designem visions positives o visions negatives de la persona amb diver

parla de la possibilitat de la construcció des del llenguatge, s'ha de parlar de la possibilitat de construir "positivament" a través del llenguatge. Aques

construcció dels subjectes amb discapacitat no negativitzada, passa per denominar-los d'altres formes, i aquestes formes han de permetre crear sit

base no opressiva.

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su in
Subjectivitat, dissidència i dis-k@pacitat 2004
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BENEFICIATS
Mobilitat reduïda o limitacions funcionals orgàniques
Limitacions funcionals en la visió
Limitacions funcionals en l'audició
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge
Limitacions funcionals en l'audició i visió
Grups de característiques diverses

2. 7. 2. 2 CONDICIONS D'ACCESSIBILITAT. S'informa sobre les condiciones d'accessibilitat generals de l'equipament?

Informar sobre les condicions d'accessibilitat en els canals i materials de difusió. Si són suports reduïts s'ha de facilitar algun tipus de contacte o enl

la informació S'han d'estructurar segons tipus d'accessibilitat: - Informació general - Accessibilitat física - Accessibilitat visual - Accessibilitat auditiva -

comunicació - Accessibilitat sensorial - Contacte. Telèfon i correu electrònic

Proyecto Más Cultura: Estudio de accesibilidad cognitiva en el Museu del traje, el Museo de artes de decorativas y el Museo de América 2015

BENEFICIATS
Mobilitat reduïda o limitacions funcionals orgàniques
Limitacions funcionals en la visió
Limitacions funcionals en l'audició
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge
Limitacions funcionals en l'audició i visió
Grups de característiques diverses

2. 7. 2. 3 INFORMACIÓ ACTUALITZADA. El contingut sobre accessibilitat que es comunica a través dels materials i canals de difusió està actualitzat?

El contingut sobre accessibilitat dels canals de difusió de l'equipament s'ha d'actualitzar davant de qualsevol canvi.

Manual de accesibilidad universal para hoteles 2007 p. 348

BENEFICIATS
Grups de característiques diverses

2. 7. 2. 4 TARIFES. En el web/fulletó general s'ofereix informació sobre les reduccions i descomptes per a visitants amb diversitat funcional?

Es solen oferir gratuïtat o reducció de preus als visitants amb diversitat funcional per diverses raons: - L'equipament no disposa de serveis o facilitat

visita, i per tant, no poden gaudir com la resta de visitants del museu. - La diversitat funcional pot abocar a l'individu a una situació de desfavorimen

d'especificar si és necessària o no alguna acreditació. També es sol oferir la gratuïtat per l'acompanyant o intérpret. És convenient incloure la valide

possible sortir i tornar a entrar.

Manual de accessibilidad e inclusión en museos y lugares del patrimonio cultural y natural 2013 p. 244

BENEFICIATS
Mobilitat reduïda o limitacions funcionals orgàniques
Limitacions funcionals en la visió
Limitacions funcionals en l'audició
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge
Limitacions funcionals en l'audició i visió
Grups de característiques diverses

2. 7. 2. 5 TARIFES. Quan s'ofereix informació sobre les reduccions i descomptes per a visitants amb diversitat funcional, s'especifica si és necessari algun tip
quina es tracta?

Si l'equipament té una política de descomptes per a visitants amb diversitat funcional i per aplicar-la es necessita algun tipus d'acreditació, s'ha d'inf

quina documentació es necessita. Es pot afegir una imatge de l'acreditació per facilitar la comprensió.

¿Cómo organizar eventos culturales accesibles en teatros y museos? 2017

BENEFICIATS
Mobilitat reduïda o limitacions funcionals orgàniques
Limitacions funcionals en la visió
Limitacions funcionals en l'audició
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge
Limitacions funcionals en l'audició i visió
Grups de característiques diverses

2. 7. 2. 6 BUCLE MAGNÈTIC O ALTRES. Si hi ha algun bucle magnètic, es comunica en el web/fulletó general del servei i de la seva localització?

L'audiòfon és l'ajuda tècnica més emprada per les persones amb necessitats auditives epecífiques. Els més habituals són els retroauriculars, tot i qu

intracraneals i els CIC. Els audiòfons digitals permeten ajustar de manera personalitzada la pèrdua auditiva a les necessitats de cada usuari. És imp

de l'audiòfon no significa en tots els casos una recuperació dels nivells d'audició anteriors a la pèrdua de la capacitat auditiva, tot i que permeten un

bucle magnètic és una ajuda tècnica a l'audició per a les persones que porten audiòfon o implant coclear. És un sistema sense fil que genera un cam

zona determinada per fer arribar l'audio de l'emissor directament a la protèsi auditiva a través de la bobina telefònica integrada en les ajudes. Aques

senyal d'audio que escolten els usuaris, ja que s'eviten els sorolls de fons i la pròpia reverberació de l'espai.

Disability Directory for Museums and Galleries 2001

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en l'audició

2. 7. 2. 7 AUDIODESCRIPCIÓ/BRAILLE. Si hi ha informació tàctil o audiodescrita, s'informa en el web/fulletó general del servei i de les seves característiques

How to do an audioguide for blind people 

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió

2. 7. 2. 8 BANDES D'ENCAMINAMENT. Si hi ha bandes d'encaminament pododàctil, s'informa en el web/fulletó general del servei i del recorregut que fa?

Informar quin recorregut fan i de les seves caracterísitques físiques (molt general) i cromàtiques

How to do an audioguide for blind people 

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió

2. 7. 2. 9 ACCÉS PMR. Si l'equipament té un accés secundari per a PMR (persones amb mobilitat reduïda) s'informa a través del web/fulletó general?

Al web del museu s'ha d'incloure informació sobre l'accés a l'edifici: - Especificar la seva localització en un mapa - Descriure les possibles barreres a
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solucions practicables, si hi són - Informar si hi ha un accés alternatiu per a PMR (persones amb mobilitat reduïda). En cas afirmatiu, comunicar si l'

de comunicar prèviament. Facilitar en quant temps d'antelació s'ha d'avisar al museu i a través de quins canals

Proyecto Más Cultura: Estudio de accesibilidad cognitiva en el Museu del traje, el Museo de artes de decorativas y el Museo de América 2015

BENEFICIATS
Mobilitat reduïda o limitacions funcionals orgàniques

2. 7. 2. 10 APARCAMENT ACCESSIBLE. En el web/fulletó general s'ofereix informació sobre els aparcaments accessibles?

Al web del museu s'ha d'incloure informació general sobre com arribar-hi amb cotxe: - Localització dels aparcaments més propers. S'ha d'especifica

per a PMR (persones amb mobilitat reduïda) i si són de titularitat pública o privada. - En el el cas que siguin de gestió pública i accessibles per a PM

cas, que es necessita

Manual de accessibilidad e inclusión en museos y lugares del patrimonio cultural y natural 2013

BENEFICIATS
Mobilitat reduïda o limitacions funcionals orgàniques
Limitacions funcionals en la visió
Grups de característiques diverses

2. 7. 2. 11 TRANSPORT PÚBLIC ACCESSIBLE. En el web/fulletó general s'ofereix informació sobre com arribar-hi amb transport públic accessible per a PMR 
mobilitat reduïda)?

Al web del museu s'ha d'incloure informació general sobre el sistema transport públic disponible per arribar al museu: - Facilitar el nom i localització

cas de busos especificar la línia - Incloure enllaç ajuntament corresponent - Marcar-ho en el mapa de localització - Incloure pictograma PMR (perso

reduïda) si la parada és accessible per a persones amb mobilitat reduïda

Manual de accessibilidad e inclusión en museos y lugares del patrimonio cultural y natural 2013

BENEFICIATS
Mobilitat reduïda o limitacions funcionals orgàniques

2. 7. 2. 12 PRÉSTEC DE CADIRA DE RODES. Si hi ha servei de préstec de cadira de rodes, es comunica en el web?

Si les polítiques del museu ofereixen un servei de préstec de cadira de rodes pels visitants, s'ha de comunicar en el web. A més a més, es recoman

o no del servei. Si és de pagament s'ha d'especificar la tarifa - Si es demana algun tipus d'acreditació, comunicar-ho

Manual de accessibilidad e inclusión en museos y lugares del patrimonio cultural y natural 2013

BENEFICIATS
Mobilitat reduïda o limitacions funcionals orgàniques
Grups de característiques diverses

2. 7. 2. 13 ESPAIS IMPRACTICABLES. S'informa sobre tots els elements no accessibles per a PMR (persones amb mobilitat reduïda) de l'edifici a través del w

En la pàgina web i el fulletó general cal incloure informació sobre l'accessibilitat del museu. Aquestes dades són necessàries per a moltes persones 

funcional per preparar amb antelació la visita. S'ha d'incloure informació sobre els desnivells impracticables, mitjants de desplaçament verticals i hor

lavabos adaptats, localització aparcaments i transport públic, dispositius sensorials, etc. d) El espacio recomendado entre líneas del texto es de un e

es recomendable utilizar más de dos tipos de letras (uno para los títulos y otro para el cuerpo de texto En la pàgina web o el fulletó general s'inclou 

l'accessibilitat de l'equipament. Incloure informació sobre els serveis accessibles del museu. Tanmateix avisar de les possibles barreres delimitadore

dels materials i canals de difusió sobre la pendent de les rampes i si són o no practicables? S'informa a través dels materials i canals de difusió sob

portes?

Requisitos técnicos para la confección de planos accesibles a personas con discapacidad visual 2012

BENEFICIATS
Mobilitat reduïda o limitacions funcionals orgàniques

2. 7. 2. 14 WC ACCESSIBLES. En el web s'informa si hi ha lavabos accessibles? I si aquests romanen tancats amb clau, s'informa?

Cal comunicar en el web que hi ha lavabos accessibles i si romanen tancats amb clau o estan oberts. En el cas d'estar tancats, informar on poden a

També és recomanable indicar a quin punt de l'equipament estan situats. En la pàgina web i el fulletó general cal incloure informació sobre l'accessi

Aquestes dades són necessàries per a moltes persones amb diversitat funcional per preparar amb antelació la visita. S'ha d'incloure informació sob

impracticables, mitjants de desplaçament verticals i horitzontals accessibles, lavabos adaptats, localització aparcaments i transport públic, dispositiu

Requisitos técnicos para la confección de planos accesibles a personas con discapacidad visual 2012

BENEFICIATS
Mobilitat reduïda o limitacions funcionals orgàniques

2. 7. 2. 15 PUNTS DE DESCANS. S'informa sobre els punts de descans en el web?

Cal informar en el web sobre els punts de descans i les seves característiques i localització.

Requisitos técnicos para la confección de planos accesibles a personas con discapacidad visual 2012

BENEFICIATS
Mobilitat reduïda o limitacions funcionals orgàniques

2. 7. 2. 16 LECTURA FÀCIL. Hi ha informació en lectura fàcil dels serveis bàsics de l'equipament en el web?

S'ha de posar a disposició general la informació dels serveis bàsics redactada de manera fàcil per a les persones amb necessitats intel·lectuals esp

d'oferir a través del web per ajudar a preparar la visita amb antelació.

LLEI 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat. 2014
Orientaciones para mejorar la accesibilidad cognitiva 2017

BENEFICIATS
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 7. 2. 17 LLENGUA DE SIGNES. Si hi ha informació en llengua de signes o alguna persona de l'equipament el coneix, s'informa en el web/fulletó general del 
característiques principals?

LLEI 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat. 2014 p. 30

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en l'audició
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2. 7. 2. 18 NARRATIVA SOCIAL. Hi ha algun tipus de narrativa social per permetre a les persones amb TEA (Trastorn de l'Espectre Autista) preparar prèviame
el web?

Els visitants amb TEA no els hi agraden els factors sorpresa, per tant, és recomanable oferir recursos al web per tal de que puguin preparar la visita

cas de les persones amb TEA, les barreres de naturalesa cognitiva a les quals s'enfronten en la seva interacció amb l'entorn passen no solament pe

també per l'orientació temporal i espacial i l'anticipació del que va a ocórrer a la seva al voltant. Adaptar el disseny dels entorns a les habilitats i nece

persones ajuda a millorar la seva autoestima, el seu rendiment i el seu benestar, i afavoreix la seva inclusió i participació en la societat. Moltes perso

dificultats de comprensió lectora, per la qual cosa necessiten textos específicament dissenyats atenent a les pautes de la lectura fàcil. Es pot provei

les fotos dels diferents espais i dels serveis de l'equipament amb el seu nom. Si convé, incloure pictogrames - Checklist o llista amb els diferents esp

museu per tal de que el visitant pugui preparar la visita prèviament a la seva mida. És millor penjar-ho en un format que faciliti la seva edició per par

exemple en .doc. Moltes persones fan servir pictogrames específics i d'aquesta manera poden refer els recursos al seu gust - Descripció de les acc

en el museu acompanyades de la foto de l'espai corresponent (aparcar, comprar entrades, recorregut de les sales, etc. - Llista dels diferents sorolls

n'hi ha) que puguin resultar molestos i indicar la seva localització - Normes de comportament - Indicar si hi ha canvis de temperatura d'un espai a u

narratives socials: - Gran Teatre del Liceu: http://www.liceubarcelona.cat/ca/autisme-tea - Boston's Children Museum:

http://www.bostonchildrensmuseum.org/sites/default/files/pdfs/BCM-Social-Stories.pdf - Smithsonian Institution: http://accessible.si.edu/MATM/social-

Metropolitan Museum of Art: https://www.metmuseum.org/events/programs/access/visitors-with-developmental-and-learning-disabilities/for-visitors-w

disorders

Descubrir el Asperger: Una amplia visión de este trastorno aún poco conocido escrita desde la experiencia personal p. 3640

BENEFICIATS
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 7. 2. 19 SAAC. Hi ha informació senzilla amb pictogrames, com per exemple SAAC (sistemes alternatius i augmentatius de comunicació), dels serveis bàsics
penjada en el web?

Els SAAC són formes d'expressió diferents al llenguatge parlat. Tenen com objectiu augmentar i compensar les dificultats comunicatives i de llengua

persones amb diversitat funcional. Moltes persones, indiferentment de l'edat, que per qualsevol causa no han adquirit o han perdut un nivell de parl

comunicar-se eficaçment, necessiten emprar un SAAC. Les SAAC inclouen diversos sistemes de símbols, tant gràfics com gestuals (en alguns caso

la llengua de signes). Aquests s'adapten a les diferents necessitats i característiques de les persones. Els símbols gràfics abarquen des de sistemes

en dibuixos o fotografies fins a sistemes progressivament més complexos com els sistemes pictogràfics o la ortografia tradicional (lletres, paraules i 

causes principals que poden fer necessari del seu ús hi ha la PC (paràlisi cerebral), la discapacitat intel·lectual, el TEA (trastorn de l'aspectre autista

neurològiques, distròfies musculars, traumatismes cranioncefàlic (TCE), entre moltes altres. Els sistemes pictogràfics més emprats a nivell estatal só

Pictogràfic de Comunicació) i el sistema ARASAAC (http://www.arasaac.org), projecte finançat pel govern d'Aragó. Aquest últim és de lliure disposició

Creative Commons sempre que es citi la font i no se'n faci un ús comercial. A nivell internacional també hi ha els sistems Bliss (http://www.blissymbo

(https://www.makaton.org) i el Minspeak (http://www.minspeak.com). Exemple: Gran Teatre del Liceu

(http://www.liceubarcelona.cat/sites/default/files/projecte_social/narrativa_en_pictogrames_fusionada_0.pdf)

LLEI 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat. 2014
Manual de accessibilidad e inclusión en museos y lugares del patrimonio cultural y natural 2013 p. 191

BENEFICIATS
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 7. 2. 20 AFLUÈNCIA. S'informa sobre quins dies i hores hi ha menys afluència de visitants?

Algunes persones amb TEA (Trastorn de l'Espectre Autista) es poden sentir aclaparades quan estan en un entorn amb un flux de gent considerable

visita a aquests tipus de visitants, en els canals de difusió principal es pot informar sobre quines dates i hores són les més o menys transitades.

Descubrir el Asperger: Una amplia visión de este trastorno aún poco conocido escrita desde la experiencia personal 

BENEFICIATS
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 7. 2. 21 SOROLLS. Si hi ha algun tipus de soroll que es reprodueix de manera constant, encara que no sigui molest, es comunica a través del web?

Hi ha persones amb hiperacusia o hipersensibilitat auditiva que els pot resulta molt molest, fins i tot, insoportable (repic de campanes, soroll del mot

expenedora, etc.). Normalment solen ser persones amb TEA (Trastorn de l'Aspectre Autista). Una mesura molt òptima pot ser la d'oferir kits sensori

al públic. Acabar de definir

Descubrir el Asperger: Una amplia visión de este trastorno aún poco conocido escrita desde la experiencia personal 

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en l'audició
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 7. 2. 22 OLOR. Si hi ha algun tipus d'olor característica en alguns dels espais, encara que no sigui molest, es comunica a través del web?

Hi ha persones amb hiperacusia o hipersensibilitat olfactiva que els pot resulta molt molest, fins i tot, insoportable (olors químiques, olor de la màqu

humitat, etc). Normalment solen ser persones amb TEA (Trastorn de l'Aspectre Autista).

Descubrir el Asperger: Una amplia visión de este trastorno aún poco conocido escrita desde la experiencia personal 

BENEFICIATS
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 7. 2. 23 POCS LUX. S'informa sobre la situació lumínica de l'equipament en el web?

El mínim de luxs en zones de pas general és de 150 i la puntual-funcional de 250.

El accesso al patrimonio històrico de las personas ciegas y deficientes visuales 2002

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió

2. 7. 2. 24 REVERBERACIÓ. Si hi ha espais que reverberen, es comunica en el web?

És especialment important per aquelles persones que tenen algun tipus d'hipersensibilitat auditiva, com les persones amb TEA (Trastorn de l'Espect
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Descubrir el Asperger: Una amplia visión de este trastorno aún poco conocido escrita desde la experiencia personal 

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en l'audició
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 7. 2. 25 SEIENTS RESERVATS. Si hi ha un espai disposat per acollir audiència i hi ha espais reservats per a persones usuàries de cadira de rodes, es comu
fulletó de difusió corresponent?

En aquells espais com auditoris, sales d'actes, o similars, si es reserven butaques per a visitants amb mobilitat reduïda, s'ha de comunicar en el web

si cal reservar amb anterioritat.

Disability Directory for Museums and Galleries 2001

BENEFICIATS
Mobilitat reduïda o limitacions funcionals orgàniques

2. 7. 2. 26 SEIENTS RESERVATS. Si hi ha un espai disposat per acollir audiència i hi ha espais reservats per a persones amb necessitats sensorials específiqu
web/fulletó de difusió corresponent?

En aquells espais com auditoris, sales d'actes, o similars, si es reserven butaques per a visitants amb mobilitat reduïda, s'ha de comunicar en el web

si cal reservar amb antelació.

Disability Directory for Museums and Galleries 2001

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió
Limitacions funcionals en l'audició

2. 7. 3 Sistemes d'orientació
2. 7. 3. 1 PICTOGRAMES. Els pictogrames del plànol de situació coincideixen amb els que estan disposats en l'equipament?

El conjunt de pictogrames ha de constituir un "tot organitzat" per aconseguir la identificació òptima de l'element pres com a referent. Per sobre de le

del pictograma, el signe ha d'explicar-se per ell mateix, ha de ser reconeixible i el seu significat ha de ser unívoc.

Pautas de diseño de pictogramas para todas las personas 2011-2013 p. 14

BENEFICIATS
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge
Grups de característiques diverses

2. 7. 3. 2 ACCÉS/SORTIDA. En el directori de plantes i/o plànol de situació es senyalitzen l'accés i la sortida?

Requisitos técnicos para la confección de planos accesibles a personas con discapacidad visual 2012

BENEFICIATS
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 7. 3. 3 CODIS IDENTIFICATIUS. Els codis identificatius del directori de plantes i/o plànol de situació segueixen els mateixos criteris que els de l'espai que fa
(Sistema cromàtic, senyalístic, icònic, etc.)

Requisitos técnicos para la confección de planos accesibles a personas con discapacidad visual 2012

BENEFICIATS
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 7. 3. 4 APARCAMENTS. En el plànol de la situació exterior s'indica la localització dels aparcaments?

En el plànol de situació exterior facilitat en els materials i canals d'informació sobre l'equipament, s'ubicarà la localització de la zona d'aparcaments 

Requisitos técnicos para la confección de planos accesibles a personas con discapacidad visual 2012

BENEFICIATS
Grups de característiques diverses

2. 7. 3. 5 APARCAMENTS ACCESSIBLES. En el plànol de la situació exterior s'indica la localització dels aparcaments per a PMR (persones amb mobilitat red

En el plànol de situació exterior facilitat en els materials i canals d'informació sobre l'equipament, s'ubicarà la localització de la zona d'aparcaments 

Requisitos técnicos para la confección de planos accesibles a personas con discapacidad visual 2012

BENEFICIATS
Mobilitat reduïda o limitacions funcionals orgàniques

2. 7. 3. 6 TRANSPORT PÚBLIC. En el plànol de la situació exterior s'indica la parada més propera de transport públic?

En el plànol de situació exterior facilitat en els materials i canals d'informació sobre l'equipament, s'ubicarà la localització de la parada de transport p

juntament amb el número de línia.

Requisitos técnicos para la confección de planos accesibles a personas con discapacidad visual 2012

BENEFICIATS
Grups de característiques diverses

2. 7. 3. 7 TRANSPORT PÚBLIC ACCESSIBLE. En el plànol de la situació exterior s'indica la parada més propera de transport públic accessible per a PMR (pe
reduïda)?

En el plànol de situació exterior facilitat en els materials i canals d'informació sobre l'equipament, s'ubicarà la localització de la parada de transport p

propera, juntament amb el número de línia.

Requisitos técnicos para la confección de planos accesibles a personas con discapacidad visual 2012

BENEFICIATS
Mobilitat reduïda o limitacions funcionals orgàniques

2. 7. 3. 8 PERSPECTIVA PLÀNOL. Els plànols de situació estan representats en perspectiva axonomètrica?

Els plànols ajuden a millorar l'accessibilitat cognitiva si són senzills i el seu disseny és comprensible. La perspectiva axonomètrica (isomètrica, dimèt

cavallera) facilita la comprensió els volums i els espais en contraposició dels plànols sense perspectiva. Aquest tipus de representació ajuda a l'orien

Descubrir el Asperger: Una amplia visión de este trastorno aún poco conocido escrita desde la experiencia personal 

BENEFICIATS
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge
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2. 7. 3. 9 DESNIVELLS. En el plànol de situació s'indiquen els desnivells practicables i no practicables per a PMR (persones amb mobilitat reduïda)?

En el plànol de situació físic i el facilitat en els materials i canals d'informació sobre l'equipament, s'indicaran tots els desnivells arquitectònics de l'ed

ascensors, escales, esglaons, etc.).

Requisitos técnicos para la confección de planos accesibles a personas con discapacidad visual 2012

BENEFICIATS
Mobilitat reduïda o limitacions funcionals orgàniques

2. 7. 3. 10 ESPAIS DELIMITATS. Els diferents espais estan ben delimitats i identificats en el plànol de situació?

Els mapes i plànols són elements d'ajuda per a la orientació, tot i que, freqüentment, la representació que ofereixen dels espais és difícil de compre

l'accessibilitat cognitiva d'un entorn, però cal evitar la complexitat en el seu disseny i assegurar que realment són comprensibles per a tothom. La in

presentar de manera concisa i clara, reduint al màxim el nombre de paraules i els diferents espais i serveis s'han d'identificar fàcilment.

Requisitos técnicos para la confección de planos accesibles a personas con discapacidad visual 2012

BENEFICIATS
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 7. 3. 11 PUNT D'ATENCIÓ. En el directori de plantes i/o plànol de situació interior es senyalitza el punt d'atenció al visitant?

És important que els visitants puguin trobar fàcilment i ràpidament la guixeta i punt d'informació principal, el qual hauria d'estar a prop de l'accés. S'

visitant, especialment si té alguna necessitat intel·lectual o cognitiva específica, no es senti desorientat i insegur davant d'un cúmul d'informació disp

on hi pot haver certa acumulació de gent.

Requisitos técnicos para la confección de planos accesibles a personas con discapacidad visual 2012

BENEFICIATS
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge
Grups de característiques diverses

2. 7. 3. 12 PUNTS DE DESCANS. En el directori de plantes i/o plànols de situació s'indiquen els punts de descans?

Requisitos técnicos para la confección de planos accesibles a personas con discapacidad visual 2012

BENEFICIATS
Mobilitat reduïda o limitacions funcionals orgàniques
Grups de característiques diverses

2. 7. 3. 13 WC. En el directori de plantes i/o plànol de situació interior es senyalitzen els lavabos?

Senyalitzar en el directori general de plantes i/o plànol de situació la localització dels lavabos.

Requisitos técnicos para la confección de planos accesibles a personas con discapacidad visual 2012

BENEFICIATS
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 7. 3. 14 WC ACCESSIBLE. En el directori de plantes i/o plànol de situació interior es senyalitzen els lavabos per a PMR (persones amb mobilitat reduïda)?

Senyalitzar en el directori de plantes i/o plànol de situació la localització dels lavabos per PMR (persones amb mobilitat reduïda). Si aquests estan ta

s'ha d'indicar.

Requisitos técnicos para la confección de planos accesibles a personas con discapacidad visual 2012

BENEFICIATS
Mobilitat reduïda o limitacions funcionals orgàniques

2. 7. 3. 15 PLANTES. En el plànol de situació interior apareixen representades totes les plantes de manera simultània?

És necessari oferir al visitant mecanismes de situació per tal de que, una vegada allunyat de l'origen, pugui saber quins han estat els seus movimen

preveure el recorregut fins al final.

Orientaciones para mejorar la accesibilidad cognitiva 2017

BENEFICIATS
Mobilitat reduïda o limitacions funcionals orgàniques
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge

2. 7. 3. 16 LOCALITZACIÓ VISTANT. En el plànol de situació hi ha mecanismes de recolzament per tal de que el visitant pugui saber en quin punt del recorreg

És necessari reforçar les referències espai-temporals que permet ubicar de nou al visitant.

Requisitos técnicos para la confección de planos accesibles a personas con discapacidad visual 2012

BENEFICIATS
Limitacions psíquiques, intel·lectuals i altres capacitats en l'aprenentatge
Grups de característiques diverses

2. 7. 3. 17 PLÀNOL INTERIOR IDENTIFICACIÓ ESPAIS. En el plànol de situació s'identifiquen els diferents espais i serveis més enllà del codi cromàtic?

S'ha d'utilitzar un sistema per identificar els diferents espais més enllà del codi cromàtic, ja que moltes persones amb discromatopsia, com les que t

podran descodificar la informació.

Requisitos técnicos para la confección de planos accesibles a personas con discapacidad visual 2012

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió

2. 7. 3. 18 TECNOLOGIES TIFLOLÒGIQUES. Hi ha tecnologies de localització accessibles per a persones amb necessitats visuals específiques que informin s

Guies virtuals que proporcionin informació sonora sobre com moure's per l'espai amb descripcions de l'espai: ubicació dels plànols accessibles, loca

la sortida, ubicació de serveis útils, ruta de circulació per l'espai visitable adaptat, ubicació dels materials accessibles, descripció dels objectes i ento

i cartel·les, etc. Poden ser en forma de balises de posicionament, que es connecten als dispositius mòbils a través de Bluetooth per facilitar a les pe

l'orientació per un espai que no coneixen. Quan un usuari s'apropa a l'àrea on estan localitzades, notifiquen la seva presència amb un avis sonor o 

connectats a les balises, els visitants podran obtenir informació sobre els objectes en l'entorn i dades com, per exemple, la distància o la mida d'una

esitiguin, així com informació ampliada sobre els objectes identificats.
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How to do an audioguide for blind people 

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió

2. 7. 3. 19 PLÀNOL HÀPTIC. El plànol hàptic està acompanyat per una llegenda?

Per facilitar la orientació del plànol, la llegenda amb braille s'ubicarà a la part inferior esquerra. Mai es situarà a la part superior. Pel que fa a l'estruc

en primer lloc es disposara el bloc de caràcters visuals i a sota, el de braille amb elements en relleu. És recomanable que la presentació dels eleme

llegenda segueixi aquest ordre: símbols, textures i abreviatures.

Manual de accessibilidad e inclusión en museos y lugares del patrimonio cultural y natural 2013 p. 108

BENEFICIATS
Limitacions funcionals en la visió
Limitacions funcionals en l'audició i visió
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3.   MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
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MC. Memòria constructiva  

 

MC 1 Sustentació de l’edifici  
 
Es senyalarà una línia de nivell invariable que marcarà el pla de referència. 
 
La medició serà la real d'obra, i s'incrementarà o disminuirà el pressupost en funció dels 
amidaments. 
 
Inclòs al preu unitari, la càrrega i transport de terres/runa a l'abocador 
 
El preu del terraplenat serà el mateix per tota l'obra, sigui quin sigui el lloc on s'hagi de 
terraplenar.  Les graves tindran un tamany màxim indicat a l’estat d’amidaments. 
 

RESPONSABILITATS I PRECAUCIONS 

 
Excepte en el que no estigui expressament ordenat per les disposicions legals vigents, el 
Constructor tindrà absoluta llibertat per emprar tots els procediments de subjecció i seguretat 
de l'obra que consideri convenients, a fi d'evitar qualsevol mena d'accidents, essent de la seva 
absoluta responsabilitat tota imprudència o negligència al respecte. 
 
Serà a compte del constructor la conservació en perfectes condicions i la reparació, en el seu 
cas, de tota mena de desperfectes a les conduccions públiques o privades d'aigua, gas, 
electricitat, enllumenat, telèfon, etc., que puguin existir a la zona afectada per les obres i els 
seus accessos. 
 
El constructor muntarà una perfecta vigilància amb la finalitat que les dites conduccions siguin 
descobertes amb les degudes precaucions i una vegada al descobert siguin assegurades 
mitjançant penjat, emprant a tal efecte cordes, cadenes, taulons transversals o qualsevulla 
solució que el constructor o la D.F. cregui convenient. 
 

SEGURETAT EN EL TREBALL 

 
Es seguirà tot el que s’indica a l’estudi de seguretat i al pla de seguretat que s’aprovarà 
posteriorment. Les operacions d'enderroc, neteja i desbrossament s'efectuaran prenent les 
degudes precaucions de seguretat, a fi d'evitar danys a les construccions veïnes, a les 
propietats, als vials, als serveis públics i accidents de tota mena. La màquina emprada 
mantindrà la distància de seguretat a les línies elèctriques i a les edificacions. 
 

MC 2 Sistema estructural (fonaments, estructura portant i estructura horitzontal) 

No s’actua a nivell estructural. Abans d'omplir qualsevol element d'obra amb formigó, es 
demanarà l'autorització de la Direcció Facultativa (xapes, paviments, etc). 
 
Les unitats de formigó armat es realitzaran en la forma, dimensions i materials especificats en 
els documents del projecte (fibres). 
 
Abans d'omplir les xapes dels forjats, es deixaran previstos passos de desguassos, 
instalꞏlacions, escomeses, radiadors encastats, etc. 
 
 
MC 3  Sistema envolvent 

 
No hi ha cap actuació a nivell de coberta. 
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IMPERMEABILITZACIONS 

 
Totes les impermeabilitzacions es faran ajustant-se a les normes de fabricació i a les 
indicacions del fabricant per a la seva colꞏlocació i les indicacions de la D.F..  
 
(*) S’adjunta fitxa tècnica del material per a la impermeabilització de solera, alternativament, 
material similar o amb les mateixes característiques. 

 
 

MC 4  Sistema de compartimentació 

 
Es farà servir morter de calç hidràulica NH3. 
 
L’ús d’additius es restringirà als autoritzats per la direcció tècnica. 
 
Les parets no s'atracaran als forjats i es deixarà una separació de 0,05 m., que es rejuntarà 
quan es baixin les envestides. 
 
Totes les parets que es troben amb elements de formigó/ceràmica aniran cosides mitjançant 
fletxes clavades de 0,20 m. de llargada. 
 
Els envans de maó d' 1/4 buit, es colꞏlocaran amb guix.  La primera filada es colꞏlocarà amb 
morter de ciment Portland. 
 
Els envans de 10 cm. de totxana, colꞏlocada amb morter de ciment Portland.  A l'entrega amb 
el sostre es deixarà una junta de 2 cm. que es segellarà amb guix. 
 
La resta de parets de 15 cm. seran de ceràmica, colꞏlocats amb morter de ciment Portland. 
 
Es realitzaran trasdossat autoportants amb plaques amb ànima de ciment, on segons en detall 
constructiu es realitza una ventilació a l’interior d’aquest, per tal d’evitar eflorescències i taques 
d’humitat.   
 
Els paraments verticals interiors fets amb obra ceràmica aniran arrebossats o enguixat segons 
indicacions del projecte.  
 
(*) S’adjunta fitxa tècnica per a la construcció de trasdossats amb placa de ciment Aquapanel 
Indoor de la casa Kanuf, o bé emprar sistema similar o de iguals característiques. 
 
 
 
MC 5  Sistemes d’acabats 

FAÇANES 

No hi ha actuació exterior a nivell de façanes. 
 

ARREBOSSATS 

 
Els arrebossats es faran amb morter de calç hidràulica NH3. 
 
En la mesura total de m2 dels arrebossats aniran incloses totes les arestes de llindes i doelles. 
 
A tots els arrebossats aniran incloses les arestes i cantells. 
 

74

Hash: ayFHzmLp9cdEaAV9loCQoWUwulA=



Als arrebossats, s'admetrà només 3 mm. de diferència amb el plom de les parets.  Es 
descomptaran les obertures de més d'un metre quadrat. 
 

PAVIMENTS 

 
Es colꞏlocarà una xapa de compressió armada amb fibres, amb acabat superior anivellat per la 
colꞏlocació del parquet amb làmina tipus Fonpex o similar. 
 
En general els materials dels paviments interiors compliran amb la classificació C1 i C2 a les 
escales i rampa. (DB-SU1). 
 
Els paviments petris, no s'admetran si les peces no estan ben colꞏlocades, presentin desnivells 
entre elles excessius deguts a la peça o colꞏlocació, no es mantinguin les juntes, o no s’integrin 
cromàticament amb la resta de les peces existents.  
  
Els paviments de parquet, seran de bona qualitat i resistent, apte per a un ús d’alt trànsit, 
colꞏlocat segons indicacions del fabricant, amb les corresponents juntes i làmina aïllant inferior. 
 

ENVIDRAMENTS 

 
Els vidres de les vitrines seran 8+8.2. 
 
Les portes vidriades seran de ruptura segura, tipus Securit i/o laminat, segons indicacions de la 
propietat i de la D.F..  Els envidriaments petits seran nivell 3 laminats on sigui d’aplicació. 
 

TANCAMENTS PRACTICABLES: 

 

INTERIORS 

Aquests es detallen tipus i composició segons estat d’amidaments.  Es protegirà 
convenientment durant l'execució de l'obra.  Els mecanismes de les portes interiors seran 
cromats, frontisses rectes, manetes, panys, condemnes de bona qualitat. 
 
Els ferraments i mecanismes de tancament, de bona qualitat, a escollir per la propietat i per la 
D.F. 
 

ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ 

 
Tots els elements de serralleria descrits en el projecte s'executaran amb perfils normalitzats 
d'acer laminat, passamans massissos o tubs, amb la corresponent garantia de resistència del 
fabricant. Els acoblaments es realitzaran mitjançant soldadura elèctrica, seguint les 
especificacions de les normes M.V.  Tots els elements metàlꞏlics es serviran amb una mà de 
mini de plom electrolític o esmaltats al foc. 
 
Les unions entre perfils seran soldades en tot el seu perímetre de contacte. 
 
Els eixos dels perfils es trobaran en un mateix pla i els encontres formaran angle recte. 
 
Els elements metàlꞏlics aniran protegits amb una imprimació anticorrosiva de 15 micres de 
gruix. 
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MC 6   Sistemes de condicionament i instalꞏlacions 

LAMPISTERIA 

 
El conjunt de lampisteria comprèn la instalꞏlació des de la xarxa existent fins a la BIE indicada. 
Es tindrà en compte el dimensionat de les canonades, així com a les instalꞏlacions on sigui 
necessari. 
 
Es comprovarà un cop acabada la instalꞏlació a la pressió i amb les condicions indicades per la 
D.F.  D’aquesta prova es farà el corresponent certificat del instalꞏlador. 
 
L’instalꞏlador haurà d'ésser degudament autoritzat pels Serveis d’Indústria de la Generalitat. 
En els plànols corresponents. 
 

ELECTRICITAT 

 
Instalꞏlació segons detall en estat d’amidaments, amb els corresponents elements de control 
segons els reglaments i normativa vigent (REBT 2002 i modificacions posteriors vigents). 
 
Es seguiran les especificacions dels plànols d’instalꞏlacions i el full de documentació tècnica que 
s'adjunta i la memòria tècnica del projecte.  El comptador és existent. 
 
Les seccions de conductes i mecanismes generals d'accionament es calcularan segons 
prescripcions de la Normativa Vigent al respecte. 
 
Els quadres de magneto tèrmics i distribució, es situaran en els llocs indicats al projecte. 
 
Els punts de llum i d'endolls estan definits en plànols corresponents. 
 
Es comprovarà la posta a terra general.  
 
 

CALEFACCIÓ 

 
Al projecte executiu es proposa un nou circuit de calefacció a temperatura 50-45ºC que 
alimenti uns convectors Jaga Clima Canal. És un sistema que s’intenta acostar al 
comportament del terra radiant, cosa interessant ja que en certa manera mitiga l’estratificació 
que es produiria amb un sistema a alta temperatura, tipus radiadors convencionals. 
 
El sistema emprat per calefactar aquesta actuació, es el mateix que la part existent, caldera de 
gasoil, amb radiadors d’aigua.   
 
Radiadors encastats al paviment, de la casa Jaga o similars, amb les mateixes 
característiques, segons descripció del projecte, per aigua calenta, amb accessoris i suports 
per anar encastat degudament dimensionats i situats segons plànols.  Es presentarà proposta 
de dimensionat.  
 
Tota instalꞏlació es realitzarà seguint la tipologia indicada en els plànols d'instalꞏlacions i les 
partides corresponents, així com les indicacions del fabricant, i s’entregarà totalment acabada, 
provada i llesta per funcionar. 
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CLIMATITZACIÓ PER AIRE 

 

Partirem de la base, que actualment no hi ha espai per ubicació de cap unitat exterior de clima, 
ni pressupost. En canvi sí que es podria aprofitar el sistema de climatització que es projecti i 
munti a la nova fase d’ampliació del Museu, i preveure un circuit d’aigua refrigerada per la 
Pietat. Amb aquesta aigua refrigerada podrem alimentar els tant la instalꞏlació dels Jaga, com 
la nova instalꞏlació de fred que a continuació es proposarà. 
3.3.1 Unitat de Tractament d’Aire (UTA) o Climatitzador 
A la zona indicada a plànols, s’instalꞏlarà un climatitzador de presa d’aire exterior, amb una 
toma d’aire recirculada de l’ambient de l’església, ambdues preses controlades a través de 
comportes. 
El climatitzador, a part de poder entrar 2.700 m3/h d’aire exterior (i/o 800 m3/h d’aire recirculat), 
inclourà: 
- Filtre G3, G4 o M6 
- Bateria d’aigua de 6 files, tant per refredar com per escalfar, de fins a 30kW 
- Bateria per post-escalfament, necessari en determinats moments que deshumidifiqui 
- Variació dels ventiladors, podent anar de 540 a 2.700 m3/h 
- Caixa de mescla entre aire exterior i recirculat 
- Silenciador de 500mm. a la impulsió 
Funcions del climatitzador: 
- Aportar aire filtrat i tractat tèrmicament i higromètricament per sobrepressionar la Pietat, per 
poder evacuar correctament l’aire viciat i humit 
- Donar suport a la calefacció a través dels Jaga 
- Refrigerar i suportar el sistema de refrigeració implementat als Jaga 
- Deshumidificar l’ambient interior 
- Trencar amb l’estratificació tèrmica de l’església 
Caldrà preveure connexió a la xarxa de sanejament. 
3.3.2 Humidificador 
Com ja s’ha comentat, en determinats moments de l’any potser que calgui humidificar, ja sigui 
l’aire exterior, com l’ambient interior. 
L’humidificador proposat servirà principalment però per humidificar els 2.700 m3/h d’aire 
exterior quan estem en èpoques d’alta resequetat, principalment a l’hivern, però també servirà 
d’ajuda a poder pujar el grau d’humitat interior gràcies a la recirculació del climatitzador. 
L’humidificador s’ubicarà en el conducte d’impulsió, a la sortida del climatitzador, acord als 
plànols. 
Serà del tipus isotèrmic, generant vapor propi a través de resistències. Aquests humidificador 
són els indicats per museus, gràcies la seva precisió i al seu poc manteniment, ja que no 
depenen gaire de les condicions de duresa de l’aigua d’entrada. 
Cal a dir que s’haurà d’alimentar amb canonada d’aigua, i conduir a la mateixa instalꞏlació de 
sanejament que el climatitzador. 
 

Difusió de l’aire a dins l’església 
Caldrà integrar el sistema de difusió projectat a la paret, concretament les 5 tuberes de  llarga 
distància Trox DUE-V de 20cm. de diàmetre: 
Sistema d’extracció i climatització indirecte de la Cripta 
Com ja s’ha anat intuint, la ventilació serà necessària a l’hivern per baixar el contingut d’humitat 
interior, prioritzant-la a les hores del migdia més confortables, i l’estiu igualment per 
contrarestar l’aire humit i viciat generat pels visitants, però també pel free-cooling. Ja s’ha 
comentat també que a l’estiu caldrà rebaixar la Tª exterior en molts moments a través del 
climatitzador. 
L’aportació, ja s’ha explicat que es realitzarà a través del climatitzador. 
En quant a l’extracció, es proposa per dues ubicacions: 
A través de la Cripta 
El flux d’aire serà d’Espais Annexes, cap a dins la Cripta i directe cap a l’exterior. D’aquesta 
forma escalfarem indirectament la Cripta, i la podrem mantenir a una Tª entorn dels 16-
17ºC. El cabal proposat es podrà controlar entre els 580 i els 1.240 m3/h, amb un aire que 
estarà sobre els 18ºC. 
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El fet que llencem l’aire de la cripta directament a l’exterior, no contribuirà a que escampem el 
possible ambient humit que hi puguem trobar per la resta de la Pietat. 
S’aprofitaran els conductes d’aportació i extracció existents. 
Es mantindrà la cripta sempre en depressió respecte l’església. 
Tal i com es pot observar a plànols, es proposa canviar la reixa d’entrada d’aire a la cripta per 
una de nova d’inoxidable (pintades). 
Directament a coberta a través de ventilador ubicat a la capella de sobre de sales adjacents 
Aquesta extracció podrà funcionar de forma independent a la de la cripta, però també  
complementant-la, de forma que el seu cabal es podrà adequar a través del control a cada 
situació. 
Veure plànol per ubicació exacte de reixes, conductes i ventiladors. 

 

DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA DE CONTROL 
Pel sistema de control s’utilitzarà l’estàndard europeu KNX. Des de web, i mòbil es podrà 
visualitzar i actuar sobre les condicions de Tª i HR ambientals, programant horaris, estratègies 
de funcionament dels equips de calefacció, refrigeració i ventilació en funció condicions 
exteriors i interiors, en funció ocupació, etc. 
Així mateix es podran monitoritzar i controlar a través d’alarmes les condicions particulars dels 
ambients interiors així com del correcte funcionament de tot el sistema. 
El sistema basat en el bus KNX és totalment escalable, i adoptat per la majoria de fabricants 
d’equips d’instalꞏlacions. 
El detall es pot apreciar a pressupost i plànols, però resumidament constarà i serà capaç de: 
- Sonda de Tª, HR i CO2 a cada espai independent de calefacció/ventilació. Càlcul del punt de 
rosada 
- Control sobre la totalitat dels convectors JAGA, inclosa la refrigeració 
- Control sobre l’extractor de la cripta, i sobre l’extractor de l’església 
- Control sobre el cabal de la nova bomba circuladora i sobre les vàlvules dels climatitzador 
(cabal variable) 
- Control sobre la caldera i la temperatura d’acumulació al separador hidràulic (inèrcia) 
- Canvi del sistema de calefacció a refrigeració 
- Control total sobre el Climatitzador: cabal ventilador. bateria de calor/fred i vàlvules, 
deshumidificació i post-escalfament, aire exterior vs. recirculació 
- Control sobre la humidificació 
 

 

MC 7  Equipaments 

 
S’adjunta al final d’aquest projecte, el projecte d’implantació museogràfica, on hi ha el detall de 
l’equipament emprat per aquest projecte. 
 
Nota: 
 
El constructor es regirà per les normes usuals de la bona construcció. Les partides han 
d'incloure les tanques i materials per un total acabat de l'obra, encara que no estiguin 
expressament indicades en la memòria o als amidaments. 
El constructor tindrà especial cura de realitzar totes les operacions per aconseguir un nivell 
òptim d'higiene i seguretat a l'obra. 
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ANNEX A LA MEMÒRIA CONSTRUCTIVA: 
 
 

 
- IMPERMEABILITAZACIÓ: 

 
ESTERDAN PLUS 40 P ELASTOMORO DE DANOSA o similar amb les 
mateixes característiques. 
 
 

- TRASDOSSAT: 
 
W38I_ES_AQUAPANEL_INDOOR DE KANUF o similar amb les mateixes 
característiques. 

  *Cal realitzar les entregues i colꞏlocació segons detall constructiu, veure plànol nº2 
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IMPERMEABILIZACIÓN
ASFÁLTICA

ESTERDAN PLUS 40 P ELAST.
Lámina impermeabilizante bituminosa de superficie no protegida tipo LBM(SBS)-40-FP R.  _
Compuesta por una armadura de fieltro de poliéster reforzado, recubierta por ambas caras con un
mástico de betún modificado con elastómeros (SBS), usando como material antiadherente un film
plástico por ambas caras.

DATOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS VALOR UNIDAD NORMA
Reacción al fuego E - UNE-EN 11925-2;

UNE-EN 13501-1
Estanquidad al agua Pasa - UNE-EN 1928
Resistencia a la tracción longitudinal 700 ± 200 N/5cm UNE-EN 12311-1
Resistencia a la tracción transversal 450 ± 150 N/5cm UNE-EN 12311-1
Elongación a la rotura longitudinal 45 ±15 % UNE-EN 12311-1
Elongación a la rotura transversal 45 ±15 % UNE-EN 12311-1
Resistencia a la penetración de raíces No Pasa - UNE-EN 13948
Resistencia a la carga estática >15 kg UNE-EN 12730
Resistencia al impacto >1000 mm UNE-EN 12691
Resistencia al desgarro longitudinal PND N UNE-EN 12310-1
Resistencia al desgarro transversal PND N UNE-EN 12310-1
Resistencia de juntas: pelado de juntas PND - UNE-EN 12316-1
Resistencia de juntas: cizalla de la soldadura 450 ± 150 - UNE-EN 12317-1
Flexibilidad a bajas temperaturas < -15 ºC UNE-EN 1109
Factor de resistencia a la humedad 20.000 - UNE-EN 1931
Sustancias peligrosas PND - -
Durabilidad flexibilidad -5 ± 5 ºC UNE-EN 1109
Durabilidad fluencia 100 ±10 ºC UN-EN 1110

Pasa = Positivo o correcto    No pasa = Negativo    PND = Prestación no determinada    - = No exigible

DATOS TÉCNICOS ADICIONALES

DATOS TÉCNICOS ADICIONALES VALOR UNIDAD NORMA
Masa nominal 4.0 kg/m² -
Masa mínima 3,8 kg/m² -
Espesor nominal 3.3 mm -
Resistencia a la fluencia a altas temperaturas >100 ºC UN-EN 1110
Estabilidad dimensional a elevadas temperaturas
(longitudinal)

< 0.3 % UNE-EN 1107-1

Estabilidad dimensional a elevadas temperaturas
(transversal)

< 0.3 % UNE-EN 1107-1

Determinación de la pérdida de gránulos PND % UNE-EN 12039

Tolerancia de espesor de láminas = -0,3 mm, excepto láminas de espesor 2 y 2,4 mm con tolerancia =-0,2 mm.  _
Tolerancia de masa de las láminas: -5% (mínimo) y +10% (máximo) del valor nominal.

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Información Medioambiental Valor Declarado Unidades Norma
Contenido reciclado previo al consumidor 0 % -
Contenido reciclado posterior al consumidor 35 % -
Lugar de fabricación Fontanar,

Guadalajara (España)
- -

Compuestos orgánicos volátiles (COV's) 50 (A+)* µg/m3 ISO 16000-6:2006
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ESTERDAN PLUS 40 P ELAST.

* Clasificación A+ según Decreto Nº 2011-321 del 23 de marzo de 2011 del Ministerio Francés de Ecología, Desarrollo Sostenible,
Transporte y Vivienda

NORMATIVA Y CERTIFICACIÓN

Cumple con las exigencias del Código Técnico de la Edificación.  _
Cumple con los requisitos de la norma UNE EN 13707.  _
Cumple con los requisitos de la norma UNE EN 13969.  _
Cumple con los requisitos del Marcado CE.

CAMPO DE APLICACIÓN

Uso recomendado:   _
_
- Impermeabilización exterior de las bóvedas de túneles a cielo abierto o falsos túneles (membrana PA-6 según la norma UNE
104-402/96).   _
_
Uso mejorado:   _
_
- ESTERDAN PLUS 40 P ELAST puede sustituir a la lámina Esterdan 40 P Elastómero en todos aquellos sistemas en los que esta lámina
intervenga, como producto de mejores prestaciones mecánicas, de gran adaptabilidad y estabilidad a la hora de ser soldada, lo que
supone facilitar la ejecución de los puntos singulares y aumentar la velocidad de la puesta en obra.  _
* Membrana monocapa adherida para la impermeabilización de cubiertas con protección pesada (membrana PA-6 según la norma
UNE 104-402/96).   _
* Membrana monocapa no adherida o flotante para la impermeabilización de cubiertas con protección pesada (membrana PN-1 según
la norma UNE 104-402/96).   _
* Lámina inferior o superior en membranas bicapa adheridas con protección pesada (membrana PA-7 y PA-8 según la norma UNE
104-402/96).   _
* Lámina inferior o superior en membranas bicapa no adheridas o flotantes con protección pesada (membrana PN-6 y PN-7 según la
norma UNE 104-402/96).   _
* Lámina inferior en membranas autoprotegidas bicapa adheridas (membranas GA-2 y GA-6 según la norma UNE 104-402/96).   _
* Lámina impermeabilizante en trasdós exterior de muros.

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN VALOR UNIDAD
Longitud 10 m
Ancho 1 m
Superficie por rollo 10 m2

Rollos por palet 25 rollos
Código de Producto 141150 -

1. film plástico
2. betún modificado con elastómeros (SBS)
3. fieltro de poliéster reforzado
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ESTERDAN PLUS 40 P ELAST.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

La lámina ESTERDAN PLUS 40 P ELAST., al estar constituida por un mástico de betún modificado con polímeros elastómeros tipo SBS
que mejora sustancialmente al resto de másticos bituminosos, aporta unas prestaciones muy superiores en comportamiento a altas
y bajas temperaturas, elasticidad y resistencia al envejecimiento, lo que conlleva una mayor durabilidad de la lámina y una mayor
seguridad de la membrana impermeabilizante.  _
_
La lámina ESTERDAN PLUS 40 P ELAST., al incorporar una armadura de fieltro de poliéster reforzado, presenta las siguientes ventajas 
que proporcionan beneficios concretos al sistema:  _
_
VENTAJAS  _
- Gran resistencia al desgarro.   _
- Gran resistencia a la tracción y gran elongación a la rotura.  _
- Gran resistencia al punzonamiento estático y dinámico.  _
- Imputrescible.  _
- Muy estable a largo plazo.  _
- Gran estabilidad dimensional.  _
- Gran adaptabilidad y estabilidad a la hora de ser soldada.  _
_
BENEFICIOS  _
- Mejora el comportamiento en láminas fijadas mecánicamente.   _
- Absorbe bien los movimientos estructurales.  _
- Es, por tanto, una buena protección antipunzonante frente a daños mecánicos..  _
- Conserva mejor sus propiedades con el paso del tiempo.  _
- Colabora a aumentar la durabilidad de la lámina.  _
- Limita las deformaciones y las tensiones en la membrana impermeabilizante.   _
- Se facilita la ejecución de los puntos singulares y aumenta la velocidad de la puesta en obra.

MODO DE EMPLEO

Preparación del soporte:  _
La superficie del soporte base deberá ser resistente, uniforme, lisa, estar limpia, seca y carecer de cuerpos extraños. En caso de ser un
aislamiento térmico, las placas se colocarán a matajuntas y sin separaciones entre placas superiores a 0,5 cm.  _
_
- Impermeabilización exterior de las bóvedas de túneles a cielo abierto. La colocación de los rollos se realiza desde el punto más bajo
de la bóveda y en vertical. La adherencia al soporte de la lámina se efectúa con soplete. En el caso de soportes de mortero u hormigón,
previamente se aplicará una imprimación bituminosa (Curidán, Impridán 100, Maxdán o Maxdán Caucho). Los solapes se han de
soldar, y serán de 8 cm. tanto en el sentido longitudinal como en el transversal.   _
- Membrana monocapa sistema adherido y lámina inferior membrana bicapa sistema adherido con protección pesada y lámina inferior
membrana bicapa autoprotegida. La adherencia al soporte de la lámina se efectúa con soplete. En el caso de soportes de mortero
u hormigón, previamente se aplicará una imprimación bituminosa (Curidán, Impridán 100, Maxdán o Maxdán Caucho). En el caso
de que el soporte sea un panel de aislamiento térmico soldable, es decir, acabado en asfalto (Rocdán A o Rocdán PIR VA), no será
necesaria la imprimación. Los solapes se han de soldar, y serán de 8 cm. tanto en el sentido longitudinal como en el transversal.  _
- Membrana monocapa sistema no adherido o flotante y lámina inferior membrana bicapa sistema no adherido o flotante con
protección pesada. En este caso la lámina sólo se suelda al soporte en los puntos singulares (petos, juntas de dilatación, sumideros,
etc...), en los que se habrá aplicado previamente una imprimación bituminosa (Curidán, Impridán 100, Maxdán o Maxdán Caucho).
Deberá garantizarse la no adherencia al soporte, pudiendo ser necesario disponer entre éste y la membrana impermeabilizante una
capa separadora (Danofelt PY 150 o Velo 100). Los solapes se han de soldar, y serán de 8 cm. tanto en el sentido longitudinal como en
el transversal.  _
- Lámina superior de membranas impermeabilizantes bicapa con protección pesada. La lámina se dispone en la misma dirección que
la lámina inferior, desplazando la línea de solape aproximadamente la mitad del rollo. La lámina se suelda totalmente a la inferior con
soplete. Los solapes se han de soldar, y serán de 8 cm. tanto en el sentido longitudinal como en el transversal.  _
- Impermeabilización de muros. Los rollos de colocan en posición vertical. La adherencia al soporte de la lámina se efectúa con soplete.
Previamente se aplicará una imprimación bituminosa (Curidán, Impridán 100, Maxdán o Maxdán Caucho). Los solapes se han de
soldar, y serán de 10 cm. tanto en el sentido longitudinal como en el transversal. Para la más fácil instalación, se recomienda cortar los
rollos en dimensiones más pequeñas, más manejables.
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ESTERDAN PLUS 40 P ELAST.

INDICACIONES IMPORTANTES Y RECOMENDACIONES

- No utilizar en cubierta ajardinada.  _
- Este producto forma parte de un sistema de impermeabilización, por lo que se deberá tener en cuenta todos los documentos a los que
haga referencia el Manual de Soluciones de Danosa, así como toda normativa y legislación de obligado cumplimiento al respecto.  _
- Se deberá prestar especial atención a la ejecución de los puntos singulares, como pueden ser petos (encuentros con elementos
verticales y emergentes), desagües, juntas de dilatación, etc...  _
- En caso de ser necesario adherirse sobre elementos metálicos, caso de perfiles de chapa plegada en petos y juntas de dilatación, en
cubierta deck, previamente se aplicará una imprimación bituminosa (Impridán 100) a toda la superficie a soldar.  _
- Se controlará la posible incompatibilidad entre los aislamientos térmicos y la impermeabilización.  _
- Si se prevén dilataciones que pudieran afectar a la lámina, se utilizará una capa separadora geotextil (Danofelt PY 150) entre ésta y los
paneles aislantes de poliestireno extruido, a fin de que cada producto dilate de manera independiente.    _
- Se evitará proyectar espuma de poliuretano directamente encima de la impermeabilización sin la utilización de una capa separadora
adecuada (geotextiles, capas de mortero, film de polietileno, etc...).  _
- En caso de rehabilitación, se tendrá en cuenta las incompatibilidades químicas con antiguas impermeabilizaciones, principalmente
consistentes en láminas de PVC flexible y másticos modificados de base alquitrán, pudiendo ser necesario la eliminación total o utilizar
capas separadoras adecuadas (geotextiles, capas de mortero, film de polietileno, etc...). Otros materiales de impermeabilización son
susceptibles también de presentar incompatibilidades químicas.  _
- En caso de obra nueva y rehabilitación se tendrá en cuenta las posibles incompatibilidades químicas con las láminas de betún
modificado con plastómero APP.  _
NOTA: Para mayor información sobre los sistemas Danosa en que interviene ESTERDAN PLUS 40 P ELAST., rogamos ver documento
Soluciones de impermeabilización.

RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO

Se prestará especial atención al mantenimiento de la cubierta.  _
_
Las operaciones mínimas a realizar serán las siguientes:   _
_
- Examen general de los elementos de impermeabilización.   _
- La inspección de todas las obras complementarias visibles de la cubierta como pueden ser los petos, elementos verticales, chimeneas,
lucernarios, claraboyas, canalones, etc…  _
- Verificación de la impermeabilización en los elementos emergentes (perfiles metálicos, rozas, cajeados, solapes, altura de la
impermeabilización, etc…).  _
- Verificación y limpieza de los sistemas de drenaje y evacuación de agua (bajantes, canalones, sumideros, etc…).  _
- Eliminación periódica de moho, musgo, hierbas y cualquier tipo de vegetación que se haya podido generar en la cubierta.   _
- Eliminación periódica de los posibles sedimentos que se hayan acumulado en la cubierta (limos, lodos, gránulos de pizarra, etc…) por
retenciones ocasionales de agua.   _
- Eliminación periódica de detritos y pequeños objetos que se hayan acumulado en la cubierta.   _
- El mantenimiento en buen estado y la conservación en de los elementos de albañilería relacionados con la impermeabilización, como
pueden sr aleros, petos, etc...   _
- Mantenimiento de la protección de la cubierta en las condiciones iniciales.   _
- Revisión del estado de las impermeabilizaciones autoprotegidas (adherencia al soporte, estado de solapos, aspecto visual, etc…) y
reparación de defectos observados.   _
_
Estas operaciones se realizarán al menos 2 veces al año, preferentemente al inicio de la primavera y el otoño, debiendo aumentarse en
el caso de cubiertas o limahoyas con pendiente nula. También puede ser necesario realizar labores de mantenimiento  suplementarias
dependiendo del tipo de cubierta, localización de la  misma, proximidad de las cubiertas a zonas con existencia de árboles o en zonas
con altos niveles de contaminación, etc…  _
_
Más información en el documento Recomendaciones de mantenimiento y reparación de cubiertas planas impermeabilizadas con
láminas de betún modificado
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ESTERDAN PLUS 40 P ELAST.

MANIPULACIÓN, ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN

- Este producto no es tóxico ni inflamable.  _
- Se almacenará en un lugar seco y protegido de la lluvia, el sol, el calor y las bajas temperaturas.  _
- Se almacenará en posición vertical.  _
- No se apilará un palet sobre otro.  _
- El producto se utilizará por orden de llegada a la obra.  _
- No deben realizarse trabajos de impermeabilización cuando las condiciones climatológicas puedan resultar perjudiciales, en particular
cuando esté nevando o haya nieve o hielo sobre la cubierta, cuando llueva o la cubierta esté mojada, humedad superficial > 8% según
NTE QAT, o cuando sople viento fuerte.  _
- ESTERDAN PLUS 40 P ELAST. no debe ser instalado cuando la temperatura sea inferior a  – 5 ºC.  _
- En todos los casos, deberán tenerse en cuenta las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo, así como las normas de buena
práctica de la construcción.  _
- Danosa recomienda consultar la ficha de seguridad de este producto que está disponible permanentemente en www.danosa.com, o
bien puede solicitarse por escrito a nuestro Departamento Técnico.  _
- Para cualquier aclaración adicional, rogamos consulten con nuestro Departamento Técnico.  _
_

- Para almacenar en altura, las estanterías deben tener tres travesaños, o refuerzos debajo de los patines del palet de madera  _
- Antes de manipular el palet hay que verificar el estado del retráctil, y reforzarlo si fuera necesario.  _
- Para su manipulación con grúa usar una red protectora como figura en la etiqueta de los palets.

AVISO

Las informaciones contenidas en este documento y en cualquier otro asesoramiento proporcionado, están dadas de buena fe, basadas
en el conocimiento actual y la experiencia de DANOSA cuando los productos son correctamente almacenados, manejados y aplicados,
en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de DANOSA. La información se aplica únicamente a la (s) aplicación
(es) y al (los) producto (s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, o en
caso de una aplicación diferente, consulte el Servicio Técnico de DANOSA previamente a la utilización de los productos DANOSA. La
información aquí contenida no exonera la responsabilidad de los agentes de la edificación de ensayar los productos para la aplicación y
uso previsto, así como de su correcta aplicación conforme a la normativa legal vigente.  _
Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta.  _
DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación.  _
_
Página web: www.danosa.com E-mail: info@danosa.com Teléfono: 902 42 24 52
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Hoja Técnica

W38I.es Knauf Aquapanel Indoor 

09/2015

W38I.es

W382.es - Tabique con estructura metálica - Múltiple, dos placas Aquapanel Indoor a cada lado

W386.es - Tabique técnico - Doble estructura y dos placas Aquapanel Indoor a cada lado

W381.es - Tabique con estructura metálica - Sencillo, una placa Aquapanel Indoor a cada lado
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Datos técnicos / Aislamiento acústico / térmico

PlacaEstruc-
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- Sencillo, con una placa Aquapanel Indoor

Aislam.

W/(m²K)mm     

Lana
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100125
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Aq.

Indoor
Aq.

TérmicomineralAcústico

ap.

W381.es Tabique con estructura metálica

- Múltiple, con dos placas Aquapanel IndoorW382.es Tabique con estructura metálica

- Tabique técnico, con doble estructura y dos placas Aquapanel IndoorW386.es Tabique Técnico

Comportamiento al fuego
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W381.es Tabique con estructura metálica

W382.es / W386.es Tabique con estructura metálica
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60 50
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EN 1364-1
3672 / 6696
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Knauf 75/50
60

Montante
EN 1364-1
3321 / 2155
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* Lana mineral s/ UNE EN 13162 ap. 3.1.1. Clasificaciónal fuego A. Punto fusión ≥ 1000°C s/ DIN 4102-17
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a

S

S

S
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a
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Datos técnicos / Comportamiento al fuego

2

W38I.es Knauf Aquapanel Indoor
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Detalles E 1:5
W381.es-A1W381.es-VO1 Encuentro con muro W381.es-B1 Junta vertical

W381.es-C1W381.es-VM1 Junta horizontal Encuentro en T W381.es-D1 Esquina

W381.es-E1W381.es-VU1 Encuentro con Forjado Paso de puerta-Refuerzo perfil 2 mm W381.es-E1 Paso de puerta-Puerta estándar

Altura máxima

Encuentro con techo

MontantesMontantes

Altura máxima de tabique

Espesor 0,6 mm

Modulación

m

3,60
3,25

m

3,00
2,75

cm

40
60

Perfil

Montante Knauf

4,50*
4,10*

4,80*

3,4560

4,05*60

40 3,80

5,30*40 4,50*
Montante Knauf

Montante Knauf
75/50

100/50

50/50

montantes

Normales N en H

Canal Knauf

Montante Knauf

Banda acústica

Banda acústica
Fijacion Knauf

Placa Aquapanel Indoor

Masilla elástica

Lana mineral

Placa Aquapanel

Pegamento

Canal Knauf
Montante Knauf Lana mineral

Canal Knauf

Masilla elástica

Tornillo TN Aquapanel
Placa Aquapanel Indoor

Canal Knauf

Angular de refuerzo
Tornillo TB Aquapanel

Perfil de refuerzo 2 mm Montante Knauf

Montante Knauf
Hueco libre de paso

Masilla elástica

Masilla elástica
no endurecible

Masilla elástica
no endurecible

Masilla elástica
no endurecible

no endurecible

Indoor (PU)

no endurecible

no endurecible

Indoor

Canal Knauf

Tornillo TN Aquapanel
Montante Knauf

Pegamento Indoor (PU)

Placa Aquapanel Indoor

* De acuerdo a lo indicado en la norma UNE EN 1364-1 la altura máxima certificada para sistemas de tabiques con protección al fuego es de 4,00 mt.

Tabique sencillo, con una placa a cada lado
W381.es Knauf Aquapanel Indoor
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Detalles E 1:5
W382.es-A1W382.es-VO1 Encuentro con muro W382.es-B1 Junta vertical

W382.es-C1W382.es-VM1 Junta horizontal Encuentro en T W382.es-D1 Esquina

W382.es-E1W382.es-VU1 Encuentro con Forjado Paso de puerta-Refuerzo perfil 2 mm W382.es-E1 Paso de puerta-Puerta estándar

Altura máxima

Encuentro con techo

MontantesMontantes

Altura máxima de tabique

Espesor 0,6 mm

Modulación

m

4,30*
3,90

m

3,60
3,30

cm

40
60

Perfil

Montante Knauf

5,40*
4,90*

5,75*

4,10*60

4,85*60

40 4,55*

6,40*40 5,35*
Montante Knauf

Montante Knauf
75/50

100/50

50/50

montantes

Normales N en H

Tornillo TN Aquapanel

Canal Knauf

Montante Knauf

Banda acústica

Placa Aquapanel Indoor

Banda acústica
Fijacion Knauf

Montante Knauf
Montante Knauf

Canal Knauf

Pegamento Indoor (PU)
Tornillo TN Aquapanel

Placa Aquapanel Indoor

Lana mineral
Canal Knauf
Montante Knauf Lana mineral

Canal Knauf

Tornillo TN Aquapanel
Placa Aquapanel Indoor

Canal Knauf

Angular de refuerzo
Tornillo TB Aquapanel

Perfil de refuerzo 2 mm Montante Knauf

Montante Knauf

Pegamento
Indoor (PU)
Placa Aquapanel
Indoor

Hueco libre de paso

Masilla elástica
no endurecible

Masilla elástica
no endurecible

Masilla elástica
no endurecible

Masilla elástica
no endurecible

Masilla elástica
no endurecible

Masilla elástica
no endurecible

* De acuerdo a lo indicado en la norma UNE EN 1364-1 la altura máxima certificada para sistemas de tabiques con protección al fuego es de 4,00 mt.

Tabique múltiple, con dos placas a cada lado

4

W382.es Knauf Aquapanel Indoor
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Altura máxima

MontantesMontantes

Altura máxima de tabique

Espesor 0,6 mm

Modulación

m

-
-

m

4,50*
4,00

cm

40
60

Perfil

Montante Knauf

-
-

-

5,50*60

6,00*60

40 6,00*

-40 6,50*
Montante Knauf

Montante Knauf
75/50

100/50

50/50

montantes

Normales N en H

90
0 m

m
30

0 m
m

30
0 m

m

Detalles E 1:5
W386.es-A1W386.es -VO1 Encuentro con techo Encuentro con muro y junta vertical

W386.es-B1 Arriostramiento con cartela para bloque técnico

W386.es-VM1 Junta horizontal y detalle de cartela

W386.es-VU1 Encuentro con pavimento

■ Altura h= 300 mm
■ El ancho de la cartela depende de la cámara

interior del tabique.

■ En toda la altura del tabique se debe mantener
la disposición de las cartelas cada 900 mm a ejes.

* De acuerdo a lo indicado en la norma UNE EN 1364-1 la altura máxima
certificada para sistemas de tabiques con protección al fuego es de 4,00 mt.

Arriostramiento
con cartelas de placas

h ≤ 300 mm:
Espesor de placa Knauf 12,5 mm

Fijación Knauf
Canal Knauf
Lana mineral
Montante Knauf

Masilla elástica

Placa
Aq. Indoor

no endurecible

Tornillo

Mortero cola

Azulejo

espesor ≥ 12,5 mm
Cartela de placa

long. 300 mm

Pegamento

TN Aquapanel

Indoor (PU)

flexible

GRC
Imprimación

Impermeable
Banda

Banda acústica
Fijación Knauf

Canal Knauf Mortero cola flexible

Tornillo TN Aquapanel Lana mineral
Masilla elástica no endurecible

Imprimación

Azulejo

Placas
Aq. Indoor

GRC
Placas Aq.
Indoor

Pegamento Tornillo TN
Indoor (PU) Aquapanel

Canal Knauf

Di
sta

nc
ias

 se
gú

n i
ns

tal
ac

ion
es Placa Knauf

Cartela de placa
espesor ≥ 12,5 mm
h= 300 mm, dispuestas
cada 900 mm

Montantes Knauf en cajón

Canal Knauf

Azulejos

Tabique Técnico, con doble estructura y dos placas a cada lado
W386.es Knauf Tabique técnico

5
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W382.es-BFU2 Junta de dilatación sin resistencia al fuego

Detalles E. 1:5

W381.es-BFU1 Junta de dilatación con resistencia al fuego

W382.es-VU2 Fijación en zona inferior sobre acabado W382.es-VU3 Encuentro con forjado

W381.es-V03 Encuentro flotante W382.es-V02 Encuentro flotante

W386.es-VU2 Fijación en zona inferior sobre acabado W386.es-VU3 Encuentro con forjado

Solera Seca
Aquapanel floor

a = 10-20 mm

a = 10-20 mm

Con aislamiento acústico y resistencia al fuego

a≥ aa≥ a
Tapajuntas

Montante 100x50 Montante 75x50
Placa Aq. IndoorPlaca Aq. Indoor Montante 75x50

Lana mineral

Placa Aq. Indoor

Canal 50 mm
Masilla elástica
no endurecible

Banda acústica
Fijación Knauf

Masilla elástica

Placa Aq. Indoor
Lana mineral
Canal 50 mm

no endurecible

Lana mineral

Placa Aq. Indoor

Canal Knauf

Masilla elástica
no endurecible

Placa Aq. Indoor

Lana mineral
Fijación Knauf

Canal Knauf
Masilla elástica
no endurecible

Solera Seca
Aquapanel floor

a +
 5 

mm
a

a
20≤

a
mm

Banda acústica
Tira placa

Fijación metálica
Canal Knauf

Placa Aq. Indoor
Lana mineral

Aquapanel Indoor

Banda acústica

Tira placa Aquapanel Indoor

Fijación metálica
Canal Knauf

Placa Aq. Indoor
Lana mineral

a +
 5 

mm
a

a
20≤

a
mm

a = 10-20 mm

Encuentro con forjado / Junta de dilatación

6

W38I.es Knauf Aquapanel Indoor
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Montaje de la estructura - Paso de puerta

■ Variante con montate ■ Encuentro flotante con techo■ Variante perfil refuerzo 2 mm

Canal Knauf

Montante Knauf

Angular de refuerzo

Sistema para puerta estándar

Dintel formado
por canal Knauf

Perfil e= 2 mm

Sistema para puerta pesada Variante montante o perfil de refuerzo 2 mm

Angular de refuerzo
superior fijado

Montante Knauf

p. ej. "L" 8/100
con taco metálico

Perfil e= 2 mm

fijado con taco
metálico

refuerzo inferior
Angular de

inferior
fijado con taco

refuerzo
Angular de

Montante Knauf
50 75 100 10050 75

≤ 30 kg ≤ 40 kg ≤ 40 kg ≤ 50 kg ≤ 75 kg ≤ 100 kg

Perfil 2 mm

Observación Para dar un acabado fino, por ejemplo pintura; es necesario dar un tendido en toda la superficie con mortero superficial.
En zonas de humedad permanente no se recomienda el acabado Q4 Finish.

con taco metálico
superior fijado
Angular de refuerzo

Peso máximo de Puerta

Acabados   
Variante con alicatado

Sistema Aq. Indoor con mortero y malla superficialSistema Aquapanel Indoor con alicatado

Variante con pintura lisa GRC

Leyenda:
4- Imprimación GRC1- Montante Knauf 

6- Alicatado3- Pegamento Aq. Indoor. PU
2- Placa Aquapanel Indoor 5- Mortero cola flexible

7- Mortero Aquapanel+ Malla Superficial
8- Pintura lisa flexible GRC
9- Acabado Q4 Finish

10- Cinta Fireboard Spachtel

superior fijado
con taco metálico

metálico

Canal Knauf

1
2
3

5
4

6

1

Placa Aquapanel Indoor

Pintura lisa flexible GRC

8

7
4

2

Imprimación GRC
Mortero Aquapanel + Malla Superficial

Montante Knauf

Placa Aquapanel Indoor

Alicatado
Mortero cola flexible

Imprimación GRC

Montante Knauf Cinta Fireboard Spachtel

3

Pegamento Aq. In. PU Pegamento Aq. In. PUPegamento Aq. In. PU

Montante Knauf

Acabado Q4 Finish
Placa Aquapanel Indoor

Pintura de acabado

Sistema Aq. Indoor con acabado Q4 Finish

Variante con acabado Q4 Finish

1
2
3

10

9

Aplicación Especial
W38I.es Knauf Aquapanel Indoor
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W381.es-ZH2

W382.es-ZH3 Encuentro con bañera

Empalme vertical de montantes

W381.es-ZH4 Encuentro con bañera

Encuentro con pavimentoW382.es-ZH1 Encuentro con tuberia E. 1:2
Detalles E. 1:5  Zonas húmedas

■ Empalme de montantes

Perfil Knauf
Montante
Montante
Montante

≥   25 cm
≥   35 cm
≥   50 cm

Empalme -d-
  50
  75
100

2 montantes Knauf
encajados

2 montantes Knauf

con otro montante un canal Knauf

2 montantes Knauf
a tope unidos en cajón a tope unidos con

■ Variante 1 ■ Variante 2 ■ Variante 3

■ Contrapear los empalmes
■ Elementos auxiliares

En la zona de empalme, punzonar
remachar o atornillar en cada lado

Punzonador

Banda Impermeable

Imprimación GRC

Placa Aquapanel Indoor

Montante
2Knauf

Montante
1Knauf 1Knauf

Montante

Montante
Knauf de
unión

2Knauf
Montante Montante

Knauf 2

Canal  Knauf
de unión

Montante
Knauf 1

d
d

d
d

2x
d

Imprimación

Silicona

Tuerca

Azulejos

bituminosa

Espuma de poliuretano
(expandido)
Silicona

Fijación Knauf

Imprimación GRC

Fijación Knauf

Imprimación GRC

Silicona

Espuma de poliuretano
(expandido)

Angular metálico Angular metálico

Aplicación Especial

8

W38I.es Knauf Aquapanel Indoor
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Las cargas ligeras (cuadros, etc.) se pueden colgar con sigueintes ganchos

hasta
5 kg.

hasta
10 kg. 15 kg.

hasta

Taco de plástico

Taco metálico

Armario
taco replegablehasta 0,7 kN/m

Cualquier carga pesada, entre 0,7 kN/m

montantes mediante soportes especiales
denominados "bloques técnicos"
(ver hoja técnica W21.es)

Cargas máx. permitidas hasta 0,4 kN/m de tabique
Sistema: W381.es

Ejemplo: Mueble de cocina - profundidad 30 cm, long. 80 cm.

En el diagrama, profundidad 30 cm,      vertical hacia arriba hasta la
linea de longitud 80 cm      . En este punto, trazamos la horizontal
hasta encontrar el eje izquierdo en el punto        Leemos
que es la máxima carga que puede portar este mueble.

No se debe sobrepasar éste límite.

Sistema: W382.es

Ø8 mm

tipo paraguas
Taco metálico

plástico
Taco de

2 x 12,5

1 x 12,5

kg

30

20

Ø6 mm Ø6 mm
kg

40

30

Ø8 mm
kg

30

30

kg

30

30

Espesor de
placa

mm

De acuerdo a la Norma DIN 18183 en tabiques de estructura simple se pue-

P. ej. Fijaciones Knauf MH 4/13.

Cargas máx. permitidas hasta 0,7 kN/m de tabique

y 1,5 kN/m debe ser transferida a los

Observaciones:hasta 1,5 kN/m soportes especiales

3
2

1
linea de longitud 80 cm      . En este punto, trazamos la horizontal
En el diagrama, profundidad 45 cm,      vertical hacia arriba hasta la

2
hasta encontrar el eje izquierdo en el punto        Leemos
que es la máxima carga que puede portar este mueble.

No se debe sobrepasar éste límite.

Ejemplo: Mueble de cocina - profundidad 45 cm, long. 80 cm.

1

3 65 kg.50 kg.

Cargas medias

Cargas pesadas

Diagrama 1 Diagrama 2

Para fijar la carga deberá utilizarse al menos 2 tacos de plástico o metálico.

den aplicar las cargas hasta 0,7 kN/m.
(válido para tabiques con una y dos placas, s/ diagrama 2)

La altura del elemento (alto ≥ 30 cm) y excentricidad (ancho ≤ 60 cm).
Separación entre anclajes o puntos de fijación ≥ 75 cm.

Tabla de cargas

Considerando:

kg

70

40

Ø10 mm

≤ 300 mm
Excentricidad

Longitud
≤ 1200 mm

≥ 
30

0 m
m

Al
tur

a
Profundidad ≤ 600 mm

Cargas ligeras

Longitud en cm

60cm

Profundidad en cm

3010 20 40 50

kg

30
20
10

40
50

70
80

100
90

Carga máxima permitida en Kg.

1

> 2
Puntos de
anclaje

anclaje
Puntos de
2

40
60
80
100
120

60

3 2

110
120

cm

Profundidad en cm

cm 10 20 4030 50 60

350

anclaje 20
10

Puntos de
2

30
40

70

90
80

60

40

60

80

100

120

cm

Puntos de
> 2

anclaje

Longitud en cmkg

Carga máxima permitida en Kg.

100
110
120

2

1

Cargas
W38I.es Knauf Aquapanel Indoor
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Materiales necesarios por m² sin tener en cuenta pérdidas por corte ni perforaciones.

Estructura

Descripción

Unidad Cantidades como valor medio

material externo = en cursiva

Observación Los datos mostrados son generales y no corresponden a ninguna exigencia acústica ni de fuego.

Las cantidades se han calculado para un área de:  H= 2,75 m; L= 4 mm; A= 11 m².

s/nec. = según necesidad

W381.es W382.es W386.es W386.es
(1 placa) (2 placas)

m²

TN 3,5 x 39 mm
Tornillos TN Aquapanel Inddor; (para fijar las placas)

Tratamiento de juntas (Pegamento de juntas)

u

Placa Knauf Aquapanel Indoor 12,5 mm

espesor ...mm
Lana mineral (ver protección al fuego pag. 2)

(según el soporte)

Banda acústica; (rollo 30 m)
50/3,2 mm
70/3,2 mm
95/3,2 mm

Montante 75x50x0,6
Montante 50x50x0,6

Montante 100x50x0,6

Canal 50x40x0,55; (long. 4 m)
Canal 75x40x0,55; (long. 4 m)
Canal 100x40x0,55; (long. 4 m)

opc.

Placa

Fijación

opc.

opc.
opc.

opc.
opc.

m²

u

u

m

m

m

34

s/nec.

1,2

s/nec.

1,6

0,3

2,0

0,7

2,41,2

s/nec.

1,6 3,2

0,3

2,0

0,7

0,6

4,0

1,4

2,4

s/nec.

3,2

0,6

4,0

1,4

Imprimación Indoor

Malla superficial Aquapanel
Mortero Aquapanel Kg

m² 2,2
77

2,2
7
2,2

7
2,2

kg

56 6038

40Pegamento Indoor (PU) (tubo 310 ml)

Guardavivos metálico 24/24; (long. 3 m)
m

ml

s/nec.

40 80 80
0,1 0,1 0,1 0,1

Masilla elástica no endurecible ml s/nec. s/nec. s/nec. s/nec.

s/nec. s/nec. s/nec.

2 4 2,1 4,1

Tacón metálico (10 unidades)
Perfil 50 mm (e= 2 mm)

Angular metálico para perfil de 2 mm de espesor (2 unidades)

Perfil 75 mm (e= 2 mm)
Perfil 100 mm (e= 2 mm) u

u
u

u
u

Colocación de puerta pesada (Accesorios especiales)

o
o

s/nec. s/nec. s/nec. s/nec.

Imprimación GRC
Pintura lisa flexible GRC

y 0,10,1 0,1 0,1
0,50,5 0,5 0,5

l
l

Acabado Q4 Finish Aquapanel
ó

kg 1,71,7 1,7 1,7

Acabado

Guardavivios metálico 27/27; (long. 3 m)

W38I.es Knauf Aquapanel Indoor
Listado de materiales

10
96

Hash: ayFHzmLp9cdEaAV9loCQoWUwulA=



11

Constitución

Los Tabiques con placas de cemento Knauf 
Aquapanel Indoor están compuestos de una 
estructura metálica y placas de Cemento (GRC) 
atornilladas en ambas caras.
Las placas son resistentes al impacto y al agua y 
humedad, y vienen con el alma de cemento 
pórtland y las caras recubiertas por una malla de 
fibra de vidrio.
La estructura metálica va fijada a la construcción 
original y constituyen un soporte para el montaje 
de las placas. En el hueco entre las placas se 
puede colocar lana mineral para lograr un mayor 

aislamiento térmico y acústico y para realizar 
protección al fuego , pudiéndose además, realizar 
las instalaciones necesarias (eléctricas, 
sanitarias, etc.)
Los tabiques expuestos a la acción del agua 
deben ser impermeabilizados, para evitar la 
penetración del agua.

W381.es / W382.es Divisiones interiores 
Tabique sencillo o doble con una sola estructura, 
una o dos placas Knauf Aquapanel Indoor en 
cada cara y su correspondiente acabado.

W386.es Tabiques Técnico
Tabiques con doble estructura paralela, para 
conducciones de fontanería. Llevan dos placas 
Knauf Aquapanel en cada cara.
Son adecuados para zonas de humedad perma-
nente de más del 80%, donde no se recomienda 
la instalación de placas PYL.
Su utilización es primordialmente en saunas, 
piscinas cubiertas, locales comerciales, vestua-
rios de polideportivos, techos en semiintemperie, 
cocinas industriales y zonas especialmente 
húmedas y resistentes.

Montaje

Generalidades:
Replantear en el suelo y techo la línea donde 
irá situado el tabique.
Los perfiles que conforman el perímetro de 
cualquier estructura deben llevar en el dorso 
una banda acústica, dos cordones de silicona 
acrílica o lana de roca como protección 
acústica. 
Los canales y montantes de arranque deberán 
fijarse firmemente a la construcción original 
con una separación máxima de 0,60 m.,y en 
no menos de tres puntos.
Los anclajes de perfiles a zonas macizas se 
deberán hacer con tacos y tornillos o disparos 
y los anclajes en placa se deberán realizar con 
fijaciones Knauf.

Estructura:

Constitución, montaje
W38I.es Knauf Aquapanel Indoor

■

■

■

■

■
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Perfiles de 0,6 mm. de espesor, con galvaniza-
do Z 275.
Canal de 50, 75 o 100 mm. sólidamente fijados 
al suelo y al techo.
Montantes verticales de 50, 75 o 100 mm., 
introducidos en el canal inferior y superior con 
separación de 400 ó 600 mm. según necesi-
dad.
Montantes de arranque y final fijos a la 
estructura de encuentro.
Demás montantes intermedios libres, sin fijar a 
los canales superior e inferior.
En el caso de tabiques con doble estructura, 
se deberán arriostrar las estructuras mediante 
cartelas.
Ambas estructuras deben ser del mismo 
ancho.

Barrera de agua:
Para las zonas que tengan contacto directo con el 
agua es necesario el uso de una barrera 
impermeable.
La estructura metálica de los tabiques expuestos 
al agua, debe ser protegida con una lámina de 
Tyvek, del tipo Stucco Wrap, que permite el paso 
del vapor de agua, impidiendo la penetración del 
agua.
Existen otros tipos de Tyvek, no adecuados para 
estos sistemas.
El Tyvek Stucco Wrap deberá colocarse sobre la 
estructura metálica, con los canalillos de arriba 
hacia abajo, para que recojan y evacuen el agua 
que pudiera penetrar a través de las placas. Para 
fijarlo, se puede utilizar cualquier cinta de doble 
cara o similar.
El solape de la barrera de agua debe ser de como 
mínimo 10 cm., situando el trozo de la zona 
superior, sobre el inferior.

Tornillos:
Los tornillos Aquapanel, tienen un tratamiento 
especial anticorrosión, adecuado para zonas 
húmedas. 
No se debe utilizar otro tipo de tornillos.

Corte y manipulación de las placas
El corte de las placas, al ser éstas de cemento, 
debe realizarse utilizando una cuchilla especial 
con cabeza de vidia o bien una sierra caladora 
con cuchilla de diamante o de metal de alta 
dureza.
Si se utiliza la cuchilla, se deberá rasgar con ella 

la superficie, hasta cortar la malla superficial, y 
con un golpe, partir la placa.
Cortar finalmente la malla de la cara opuesta. El 
corte en este caso deja el borde irregular.
Para cortar la placa con sierra, se recomienda 
utilizar gafas de protección y una aspiradora que 
recoja los trozos que puedan esparcirse.

Para manipular las placas se debe tener en 
cuenta lo siguiente:

Transportar las placas de canto.
Cuidar los cantos y las esquinas, para evitar 
que se quiebren.
El acopio de placas deberá ser estudiado. 
Cada Pálet pesa unos 1069 Kg.
Las placas no deben ser acopiadas a la 
intemperie sin protección, ya que pueden 
absorver humedad, e incrementar su peso. En 
todo caso, si esto ha sucedido, las placas se 
deberán dejar secar, antes de su instalación.

Instalación de placas y juntas
Un tiempo antes de su instalación, las placas 
deben ser puestas a la misma temperatura de 
donde van a ser instaladas, y esta temperatura 
no deberá ser nunca inferior a +5ºC.
Las placas se instalan preferentemente en 
posición horizontal.
Bajo cada junta transversal debe haber 
siempre un montante.
Atornillar la primera placa en una cara de la 
estructura. El atornillado debe hacerse, 
partiendo desde el centro de las placas, hacia 
sus extremos.
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Montaje

■ La separación de los tornillos no deberá 
exceder de los 25 cm.  
Los tornillos no deben situarse a menos de 
15mm. del borde de placas.  
Cuidar la presión de atornillado para no 
pasarlos de rosca.
Mojar bien los bordes de las placas con un 
pincel y agua. 
Aplicar el pegamento de juntas Aquapanel 
Indoor PU en la testa, de forma abundante. 
Situar la siguiente placa, presionando contra la 
anterior, hasta que el pegamento sobresalga y 

atornillarla.
Proceder de idéntica manera con las demás 
placas.
Una vez seco el pegamento de juntas (aprox. 
24h), se procede a retirar el sobrante, 
recortándolo con una paletilla.
En las zonas de puertas, ventanas y huecos, 
no se deberán realizar juntas coincidentes con 
las esquinas del cerco. Las juntas deben ser 
en bandera.
Realizar las instalaciones eléctricas y 

Juntas de dilatación
En caso de tabiques de gran longitud, se 
recomienda realizar juntas de control de 
movimiento cada 15 metros, y por lo menos una 
bajo cada junta de dilatación de la edificación.

Para su realización, utilizar el perfil para juntas de 
dilatación, estanco, con una malla en sus lados, 
que permite fijarla a la placa con el mortero 
superficial.

Tabiques curvos
El sistema Knauf Aquapanel Indoor, posibilita la 
instalación de tabiques curvos. Para ello se 
deberá colocar la estructura con el radio adecua-
do y fijar las placas sobre ella. 

El radio mínimo utilizando una placa entera es de 
4,0 m. Para radios menores se deben utilizar tiras 
de placas según la siguiente tabla:

sanitarias antes de cerrar el tabique. Opciona-
mente se puede rellenar el tabique con lana 
mineral.
Atornillar la segunda cara del tabique, en la 
zona interior. Las juntas deben quedar siempre 
contrapeadas con relación al montante, tanto 
en vertical como en horizontal, no debiendo 
ser la distancia de solape de placas contiguas 
menor a 400 mm.
En los rincones se deberá aplicar un mástil 
elástico para sellar los encuentros de placas.

Variantes
El tratamiento superficial  de la placa Aquapanel 
dependera del tipo de acabado final, las principa-
les variantes son:

Aquapanel Indoor con alicatado
Para mejorar la adherencia entre el mortero cola 
y la placa, se debe aplicar una capa de imprima-
ción GRC.
Posteriormente se aplica  el mortero cola de 
clasificación C2 según la norma EN 12004, para 
fijar los azulejos sobre el paramento.
La medida máxima de los azulejos sebe ser
300x300mm.
 

Aquapanel Indoor con pintura lisa GRC

■

■

■

■

■

■

■■

■

■

■

Acabados

Datos técnicos

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Primero se debe realizar el tratamiento superfi-
cial:

Placa Aquapanel Indoor

Peso superficial
Datos técnicos 

ap. 16 kg/m²
Módulo E > 5000 N/mm²
Clasificac. al
fuego A1 (ETA 07-0173) 

Conductividad
térmica 0,35 W/ (m.K) 

Longitud (mm.) 
Dimensiones 

2400
Ancho (mm.) 1200
Espesor (mm.) 12,5

λ

1 m
Radio

30 cm
2 m 60 cm
3 m 90 cm

Tira de placa

■

■
■

Preparar el mortero superficial Indoor, mezclán-
dolo con agua limpia.
Remover con una batidora, hasta alcanzar una 
consistencia adecuada.
Dar una mano de mortero en la superficie con un 
espesor de 5 mm.
Repasar dicho mortero con una llana dentada.
Sentar sobre el mortero superficial la malla 
superficial Aquapanel.
Pasar la llana sobre ella, de modo que quede 
rehundida en el mortero, sin apretar mucho.
Es importante que el mallazo quede en el tercio 
exterior de la capa de mortero, ya que de lo 

contrario, éste se podría fisurar.
Una vez aplicado el mortero Aquapanel se 
debe dar una capa de imprimación GRC.
Finalmente aplicar la pintura lisa elástica GRC 
a través de rodillo o máquina de proyectar.

Aquapanel Indoor con acabado Q4
En la zona de juntas dar una mano de acaba-
do Q4 finish y sentar la cinta Fireboard Spach-
tel.
Repasar la junta con la espatula y volver a 
cargar encima según necesidad.
Dejar  secar.
Aplicar el producto Q4 finish en todo el 
paramento.
Decorar con pintura según el uso previsto 
recomendado por el fabricante.

Knauf
Teléfono de contacto:

  
Tel.: 902 440 460
Fax: 91 766 13 35

www.knauf.es

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial, sin la autorización de Knauf GmbH España. Garantizamos la calidad de  nuestros productos. Los datos técnicos, físicos 
y demás propiedades consignados en esta hoja técnica, son resultado de nuestra experiencia utilizando sistemas Knauf y todos sus componentes que conforman un sistema integral. Los datos 
de consumo, cantidades y forma de trabajo, provienen de nuestra experiencia en el montaje, pero se encuentran sujetos a variaciones, que puedan provenir debido a diferentes tecnicas de 
montaje, etc.. Por la dificultad que entraña, no ha sido posible tener en cuenta todas las normas de la edificación, reglas, decretos y demás escritos que pudieran afectar al sistema.Cualquier 
cambio en las condiciones de montaje, utilización de otro tipo de material o variación con relación a las condiciones bajo las cuales ha sido ensayado el sistema, puede alterar su comportamiento 
y en este caso, Knauf no se hace responsable del resultado de las consecuencias del mismo.

Las características constructivas, estáticas y físicas de los sistemas Knauf, solamente pueden ser conseguidas y garantizadas, 
utilizando materiales comercializados por Knauf y siguiendo las indicaciones de montaje de nuestras hojas técnicas. 

La documentación técnica está sujeta a constantes actualizaciones, es necesario consultar
siempre la última versión desde nuestra página Web. www.knauf.es

W38I.es/esp./09.15/ES
Código: 268841

Sistemas de Construcción en Seco Avda. Manoteras, 10 - Edificio C, 28050 Madrid

W38I.es Knauf Aquapanel Indoor
Montaje, Acabados y Datos técnicos
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4.   MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 
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MJ.   MEMÒRIA JUSTIFICATIVA  

 

 

 

1. Infraestructures Comunes de Telecomunicació ICT 
No es d’aplicació. 

2. CTE – DB SE  Seguretat estructural.  

 No és d’aplicació, no s’actua a nivell estructural 

3. CTE – DB SI   Seguretat contra incendis. 

 S’adjunta justificació. 

4. CTE – DB SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat. 

 S’adjunta justificació. 

5. CTE – DB HS  Salubritat. 

 No és d’aplicació, no s’actua a nivell de salubritat. 

6. CTE – DB HE  Estalvi d’energia. 
S’adjunta fitxa R.I.T.E. – DB HE2. 

7. CTE – DB HR  Protecció en front el soroll. 

 No és d’aplicació. 

8. Regulador de producció i gestió residus de construcció i demolició,  RD  
105/2008. 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya. D89/2010 

 S’adjunta fitxa justificativa 

9. Control de qualitat, D375/88.  

 S’adjunta dossier específic 

10. Pla de control 

 S’adjunta dossier específic 

11. Ecoeficiència en els edificis, D21/2006. 

 No és d’aplicació degut tipus de projecte de reforma interior. 

12. Certificació d’eficiència energètica, RD47/2007. 

 No és d’aplicació degut tipus de projecte de reforma interior. 

13. RITE, Reglament d’Instalꞏlacions Tèrmiques en els edificis 

 S’adjunta fitxa justificativa 
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14. Reglament Electrotècnic per a baixa tensió, REBT. 

 L’actuació reforma interior a nivell d’instalꞏlacions d’electricitat, es regiran segons els 
requisits del RD 842/2002 i RD 1053/2014 sobre Subministraments en Baixa Tensió i 
marcatge CE. 

15. Instruccions d’ús i manteniment. 

 S’adjunta dossier específic. 

16. Estudi de seguretat i salut, RD 1627/97. 

 S’adjuntarà al projecte l’Estudi de Seguretat i Salut específic. 

17. Relació de normativa d’obligat compliment 

 S’adjunta dossier específic 
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3 CTE – DB SI   Seguretat contra incendis. 

 
 
 
SI 1 Propagació interior  

- L’edifici està compartimentat en sectors d’incendi que es corresponen amb els usos 
previstos. 

 

SI 2 Propagació exterior 

- Es tracta d’una edificació adossada, destinada a museu. 

 

SI 3 Evacuació 

-  El museu té sortida directa l’exterior  

 

SI 4 Instalꞏlacions de protecció contra incendi 

- Es colꞏlocarà com a millora, dos extintors de CO2. 

- I també es colꞏlocarà una boca d’incendis equipada. 

 

SI 5 Intervenció de bombers  

- Tenint en compte que l’edifici té una alçada d’evacuació < 9 m, no ha de complir l’exigència SI 5 
Intervenció de bombers segons la secció SI 5 del DB SI.  Tot i que compleix per la seva ubicació de 
la major part dels punts. 

 

SI 6 Resistència al foc de l’estructura 

No s’actua a l’estructura existent. 
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4 CTE – DB SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat. 

 
Els nous paviments tindran una classificació C2, front la resistència al lliscament. 
 
Per tal de garantir un itinerari adaptat, s’instalꞏlarà una plataforma elevadora en la zona d’escales. 
 
Es substituirà el revestiment de les escales, diferenciant el material de l’estesa i del frontal, 
dimensionat segons el punt 4.2 sobre escales d’ús general. 
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 a)   P calor i/o fred < 5 kW 

b)  Producció ACS –amb escalfadors instantanis, escalfadors acumuladors, termos 
elèctrics- amb P individual o suma de P  70 kW 

c)  Sistemes solars d’un únic element prefabricat 
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d)  Reforma d’instal·lació per incorporar energia solar P <  5 kW (0,7 W/m2x m2) 
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NOTES 
(1)   A efectes del RITE, el seu Annex de Terminologia diferencia els següents usos (que condicionen les sales de calderes): � � � � � � � � � 	 
 	 � � 
 � � � �  �  � � � 	 � � 
 � � Hospitals, residències d’avis, col·legis i centres d’ensenyament infantil, primària, secundari i similars, etc. � � � � � � � � � 	 
 	 � � 
 � � � � � � 
 � � � � 	 � � � � � � � � � � � Teatres, cinemes, sales d’exposicions, biblioteques, museus, sales d’espectacles i activitats recreatives, locals de culte, estacions de transport, centres d’ensenyament universitari, i similars.(2) El CTE DB HE 2 remet al RITE vigent per donar compliment a l’exigència de rendiment energètic de les instal·lacions tèrmiques. Per tant, per determinar si en les intervencions en edificis existents cal complimentar el RITE, caldrà revisar conjuntament l’àmbit d’aplicació del RITE (art. 2 Part I) i del CTE (art. 2 de la LOE, art. 2 de la Part I del CTE). Podeu consultar el document “Àmbit d’aplicació del CTE”. En l’àmbit del CTE, s’entén per � � � � � � � � � � � �  ! " � ! � # � � � $ , intervencions generals que tinguin per objecte l’adequació funcional, estructural o la modificació del nombre o superfície dels habitatges. (3) A partir de l’àmbit d’aplicació general del CTE, en algunes intervencions en edificis existents s’haurà d’incorporar un sistema solar de producció d’ACS:  per exemple, en rehabilitació d’edificis en els que existeixi una demanda d’ACS  50 litres a Tª 60 ºC .  (4) L’àmbit del CTE inclou també el canvi d’ús de l’establiment.   
(5) % � � & � � � � ' � � �  (  procés que controla temperatura, humitat relativa i qualitat de l’aire dels espais. 
(6) % � � � # � � � �  ( procés que controla temperatura de l’aire dels espais amb càrrega negativa (escalfa). 
(7) ) � # � � * � � � � �  ( procés que controla temperatura de l’aire dels espais amb càrrega positiva (refreda). 
(8) + � , � � � � � �  (  procés que renova l’aire dels locals. Qualsevol edifici o local en l’àmbit del CTE, ha de disposar d’un sistema de ventilació per garantir la qualitat de l’aire interior, segons l’exigència bàsica HS 3. En el cas d’edificis d’habitatges es pot garantir aplicant el Document bàsic DB HS3. Podeu consultar la “Guia de procediment de predimensionament dels sistemes de ventilació. Aplicació pràctica a un edifici d’habitatges”. En la resta de casos, aplicant el RITE IT 1.1.4.2 “Exigència de qualitat de l’aire interior”. (9) Quan es preveu una instal·lació d’aigua calenta sanitària, segons l’àmbit del CTE DB HE 4, cal garantir una contribució solar mínima per a la producció d’aigua calenta sanitària (si la demanda és  50 l/dia a 60ºC ) i per a l’escalfament de l’aigua de piscines climatitzades. (10) Altres: per exemple, equips de producció d’ACS com els termos elèctrics, escalfadors acumuladors, escalfadors instantanis, etc. (11) A efectes de determinar la documentació tècnica de disseny requerida, quan en un mateix edifici existeixin & - � � � . � � $ * � , � � � ! / � $ ! �� � � / � / # � � ! (inclòs els generadors que només produeixin Aigua Calenta Sanitària (ACS), com ara, escalfadors instantanis, escalfadors acumuladors i termos elèctrics) la . / � 0 , � � � � 0 � & � � � , / & � , � � ! � � � � , $ � � � 1 � � � �  , P, s’obtindrà com a $ 2 & � ! � � � $. / � 0 , � � � $  tèrmiques nominals dels generadors de calor o dels generadors de fred necessaris per a cobrir el servei, sense considerar en aquesta suma la instal·lació solar tèrmica.    3 4 5 4 6 7 8 3 9 : ; : < 6 = 5 < >

   *   No cal sumar la potència de dos sistemes diferents si no hi ha possibilitat de que funcionin simultàniament. La potència a efectes de documentació, serà la més gran de les dues.    * ?  @  	 
 	 � � � �  �  � � � � � 	  � � � � � � � �  � A � � � B � � C 	  � � � � � � � 	 A � � � 
 �  � � A � D � � � � � 
 � E � � � � � � 	 � � � � � � � � � � � 
 	 � F � � �  � � 
 � � � F � � �  �  E � � �G � � A 	 � � 
 � �  � � � � � � � � � 	 � � � � � B � H ? I J � Els tipus habituals (100-200 l) tenen una Potència, P entre 1,5 kW i 2 kW� � � � 
 � � � 	 � � � � �  � �  � � � � � � � � � 	 � � � � � B � H ? I J � Potència,P, entre 24 i 35 kW (corresponen a cabals de 0,2 l/s i 0,3 l/s, respectivament) I � 
 � � � � � A � K  � � � � � � 
 � � � � � � B � ? I J � Es dimensionen per a la producció instantània d’ACS i tenen una Potència P, entre 24 i 35 kW? � � � � 
 
 � � H � � � � � 	 � � � � � 	 � �  L � 	 A M � � � � � � E � � � � � B � El rati de refrigeració es troba entre 100-150 W/m2. Considerant les zones climàtiques de Catalunya, un habitatge de 100 m2, tindria una Potència de generació de fred entre 10 i 15 kW? � � � � 
 
 � � H � � � � � 	 � � � � � 	 � �  � � � � � � � � E � � � � � B �� � 
 � � � � � � B N � 	 A � � � � � � 
 	 � O � El rati de fred és igual al cas anterior. El rati de calor es pot estimar entre 70-120 W/m2.
(12) A efectes de determinar la documentació tècnica, � � . / � 0 , � � � � 0 � & � � � , / & � , � � ! � � � � , $ � � � 1 � � � �  $ / � � � � 0 � & � � � serà:a) � � . / � 0 , � � � � 0 � & � � � , / & � , � � � , * � , � � � � �  ! � � � � / � / # � � ! ! � � " � P 2 � . / � P 2 � . $ ! " � , � � * � � ! � � � � / � ' � & � , � , o béb) la que resulta de multiplicar � � $ 2 . � � # Q � � � ! " / � � � � 2 � � ! � � � � & . ! � � � . � � ! / � $ $ / � � � $ . � � R S T U V W & X S si no existeix equip d’energia de recolzament o si es tracta d’una reforma de la instal·lació tèrmica que només incorpora energia solar:      3 4 5 4 6 7 Y ; > 4 6 7 Z 7 6 [ Y 5 ; > > 5 7 6 < > 8 R S T U V W & X \ ] [ 6 ^ 4 6 = 5 < >(13) Podeu consultar els documents OCT “Predimensionament de les instal·lacions d’ACS amb energia solar tèrmica” (www.coac.net/oct/...)
(14) Classificació de les instal·lacions tèrmiques i procés de tramitació segons Instrucció 4/2008 de la Secretaria d’Indústria i Empresa de la Generalitat de Catalunya. (www.gencat.net/oge). Podeu consultar el document OCT resum “Instal·lacions tèrmiques: Procediment administratiu a Catalunya”(15) % / , � � , * 2 � ! � � 3 � / _ � � � � ! � � � $ � , $ � � � 1 � � � � / , $ � 0 � & � P 2 � $  (article 16 del RITE, RD 1027/2007): Es desenvoluparà en forma d’un o varis projectes específics, o integrat en el projecte general de l’edifici. Quan els autors dels projectes específics fossin diferents que l’autor del projecte general, hauran d’actuar coordinadament amb aquest. El projecte de la instal·lació ha d’estar visat.  El projecte � � � � � � � � ` 
 � � � �  � 
 a 
 � � � B  � � A � � � � � 
 � � � b �  	  � 
 �  �  L 
 � � � � b � � � � � � �  � � @ �  � D � � � E � � � � � 
 � � 
 � � 	 � A � � H � K � � � � � B � � 
 � � A �  � � K � , amb el detall suficient perquè  es pugui valorar i interpretar inequívocament durant la seva execució.  En el projecte s’inclourà la següent informació: a) c � �  � � � � � � � B � � D � � 
 � � � 	 
 � � � 	 � � � � 	 � 	 � � � � � � 	 A � 
 � � K � � 
 � � � K � E � � � � � � de benestar tèrmic i higiene, eficiència i seguretat del RITE i la resta de normativa aplicable.  b) Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els � D � � � � � A �  � � � � 
 �  que conformen la instal·lació projectada, així com les seves condicions de subministrament i execució, les garanties de qualitat i el control de recepció en obra que s’hagi de realitzar.  c) Les  b � � � � � � � � � 	 � � � 
 � � � � 	 b � � a efectuar per realitzar el control de l’execució de la instal·lació i el control de la instal·lació terminada.  d) Les � � �  � � � � � 	 � � � H � � � A � �  � � � A � �   d’acord amb les característiques específiques de la instal·lació, mitjançant l’elaboració d’un “Manual d’ús i manteniment” que contindrà les instruccions de seguretat, utilització i maniobra, així com els programes de funcionament, manteniment preventiu i gestió energètica de la instal·lació projectada, d’acord amb la IT 3.  
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Prescripció sobre residus de construcció i enderroc, es regula mitjançant la legislació 
vigent: 
 
 
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 
 
i 
 
Decret 89/2010 pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció  
 
 
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. 
Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al 
projecte. 
 
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 la seva 
acceptació a la Propietat. 
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Obra:
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 0,00

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

no si

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 0,000

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 0,000 0,004 0,000

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

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

……… - 0,000 - 0,000

................. 0,000 0,000 0,000 0,000

.................. 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 0,00 t 0,7544 0,00 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 2,3524 0,0896 2,4533

obra de fàbrica 170102 0,0150 1,0034 0,0407 1,1148
formigó 170101 0,0320 0,9987 0,0261 0,7135

petris 170107 0,0020 0,2153 0,0118 0,3232
guixos 170802 0,0039 0,1076 0,0097 0,2662
altres 0,0010 0,0274 0,0013 0,0356

   embalatges 0,0380 0,1169 0,0285 0,7814

fustes 170201 0,0285 0,0331 0,0045 0,1233
plàstics 170203 0,0061 0,0433 0,0104 0,2835

paper i cartró 170904 0,0030 0,0227 0,0119 0,3254
metalls 170407 0,0004 0,0178 0,0018 0,0493

totals de construcció 2,47 t 3,23 m3

si altres

-
-
-
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IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els 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
terres reutilitzades i terres portades a abocador

totals d'enderroc 

és residu

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

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

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

   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

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

 abocador

Residus d'enderroc 

Comarca : ALT URGELL

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

reutilització
mateixa obra altra obra

REFORMA PER A LA MUSEÏTZACIÓ DE L’ESGLÉSIA DE LA PIETAT, DEL M.D.U.

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu

CARRER SANTA MARIA, NÚMERO 16 – PLAÇA DEGANAT – LA SEU D'URGELL
LA SEU D'URGELL

no

Residus de construcció

-
Terres contaminades
Residus que contenen PCB

-

especificar
especificar -

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002
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si
si
-
si
-
-

si
si
si
-
-
-

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

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 0
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0

Total 0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 1,00
Maons, teules i ceràmics 40 1,00
Metalls 2 0,02
Fusta 1 0,03
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,02
Paper i cartró 0,50 0,02
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

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

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

No especials Contenidor per Vidre no si
Contenidor per Paper i cartró no si
Contenidor per Guixos i altres no especials no si

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu esp si si

0,00 0,000,00
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0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

R.D. 105/2008

0,00
0,00

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 no especial

no inert
no no especial

no
cal separar

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.

6.-

0,00
0,00

(m3)
0,00

                    fusta en bigues reutilitzables

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

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

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

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

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.-

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

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

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

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

minimització
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

* 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.

5.-

5.-
6.-

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

Terres per a l'abocador
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-

si

si

tipus de residu
RUNES

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
     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

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

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

Formigó 0,96 -

Maons i ceràmics 1,50 -

Petris barrejats 0,44 6,54

Metalls 0,07 1,00

Fusta 0,17 -

Vidres 0,00 -

Plàstics 0,38 -

Paper i cartró 0,44 -

Guixos i no especials 0,41 -

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

7,54

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

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

0,00 - -

- 2,18

2,00 0,83 0,67

0,00 -

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)

PRESSUPOST 
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0,00

-

18,06

11,56 4,82

-

7,52 6,02

3,85

0,00

Transport      

- - 0,00

Valoritzador / Abocador         

-

Classificació      

-

0,00

runa neta

0,33

-

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

** 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)

DE L'URGELLET MONTFERRER I CASTELLBÓ

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

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

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

RECOLLIDA D'ESCOMBR

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

DE BELLESTAR

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

MANCOMUNITAT DE CTRA. C-1313,PK 127.300 CAMÍ E-333.97

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

Compactadores

4,59 1,91 1,53

1,63

5,27 2,20 1,76

4,89 2,04

46,37 100,00 15,46

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
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
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

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

169,37

El volum dels residus és de : 3,23

El pressupost de la gestió de residus és de : 169,37

115

Hash: ayFHzmLp9cdEaAV9loCQoWUwulA=



unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

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..)
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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

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
documentació gràfica

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

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:

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

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

-

-
-
-
-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3
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Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

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.

plec de condicions
tècniques

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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T 0,00 T
T 1,98 T

   Càlcul de la fiança
Residus d'excavació * 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc * 1,98 T 11 euros

Tones

euros
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FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET  89/2010

Percentatge de reducció per 
minimització

Previsió inicial de l'Estudi

0,00

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

2,47
Total excavació (tones)

Total construcció i enderroc (tones)

150,00

euros/T 21,78

Total fiança **

2,0

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

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

LA SEU D'URGELL

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

%

Previsió final de 
l'Estudi

20,00

FIANÇA

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 
percentatge del:
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CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS 
 
 

Relació i definició dels controls que s’han de fer d’acord  
amb el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 

 
Adaptat a CTE i EHE-08 
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ÍNDEX 
 

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

01. Formigó fabricat en central 

02. Acer en barres o rotlles 

2.1. Acer B 400 S 
2.2. Acer B 400 SD 
2.3. Acer B 500 S 
2.4. Acer B 500 SD 
 

03. Armadures elaborades 
(1)

  i ferralla armada 
(2)

 

3.1. Acer AP 400 S (en elaboració) 
3.2. Acer AP 400 SD (en elaboració) 
3.3. Acer AP 500 S 
3.4. Acer AP 500 SD 
 

04. Armadures normalitzades 
(3)

 

4.1. Acer ME 400 T (en elaboració) 
4.2. Acer ME 500 T 

 

05. Acer laminat per a estructures (en elaboració) 

06. Maons amb funció estructural 

07. Sistemes de sostres prefabricats 

08. Materials utilitzats com a aïllament tèrmic 

09. Materials utilitzats com a aïllament acústic 

10. Materials utilitzat com a aïllament contra el foc 

 

 

Llegenda: 

(1)
 Armadures elaborades: les que arriben a l’obra tallades a mida 

(2)
 Ferralla armada: la que arriba a l’obra ja muntada 

(3) 
Armadures normalitzades: “mallazo”

 

Abreviatures utilitzades en materials estructurals (segons EHE-08): 

Acer B: en barres 

Acer T: de baixa ductilitat 

Acer S: soldable, de ductilitat normal 

Acer SD: soldable, amb característiques especials de ductilitat 

Acer AP: armadures passives 

Acer ME: malles electrosoldades 

Acer SR: resistent a sulfats 

Acer MR. resistent a aigua de mar
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JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

 

El present document té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del Control de Recepció de 

Materials, amb la finalitat de complir el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, 

desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 

(DOGC 22/6/92), 18 de març de 1997 (DOGC 18/04/1997) i 12 de juliol de 1996 (DOGC 11/10/96). 

 

L’arquitecte autor del projecte d’execució enumerarà i definirà els controls a realitzar que siguin necessaris per a la 

correcta execució de l’obra. Aquests controls seran, com a mínim, els especificats en les normes de compliment obligat i, 

en qualsevol cas, tots aquells que l’arquitecte consideri necessaris per a la seva finalitat. Pot, en conseqüència, establir 

criteris de control més estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre d’assajos i proves 

preceptius, i ordenant d’altres complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals han de ser acceptats pel 

promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa. 

 

L’arquitecte tècnic que intervingui en la direcció d’obres elaborarà, segons les prescripcions contingudes al Projecte 

d’Execució, un Programa de Control de Qualitat del qual haurà de donar coneixement al promotor. Al Programa de 

Control de Qualitat s’hauran d’especificar els components de l’obra que cal controlar, el tipus d’assajos, anàlisis i proves, 

el moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels que vagin a càrrec del promotor. El Programa de Control de 

Qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries, i podrà ser modificat durant l’obra en funció del 

desenvolupament d’aquesta, prèvia aprovació de la Direcció Facultativa i del promotor. 

 

Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assajos, anàlisis i proves fetes per laboratoris, persones o 

entitats que no intervinguin directament en l’obra. El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició 

de la Direcció Facultativa en el termini màxim de 7 dies des del moment en que es van encarregar. El promotor/propietari 

es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir 

els resultats dels laboratoris dins del termini establert. El retard en la realització de les obres motivat per la manca de 

disponibilitat dels resultats serà responsabilitat exclusiva del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció 

Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de tots o part del treballs d’execució si considera que la seva realització, 

sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra executada. 

 

El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del programa de 

control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el contracte en cas d’incompliment o compliment defectuós 

comunicat per la Direcció Facultativa. 

 

Els laboratoris i les entitats de control de qualitat de l’edificació hauran de complir amb els requisits exigits pel Reial 

Decret 410/2010 de 31 de març de 2010 (BOE 22/04/2010) per a poder exercir la seva activitat. 
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1 FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL 
 

El formigó subministrat a l’obra haurà de ser conforme amb les especificacions del projecte i amb la EHE-08. 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: HA/25/B/12/Ila  

Formigó HA amb característiques de resistència, docilitat i 
durabilitat segons s’especifiquen en els Plànols, Plec de 
Condicions, Amidaments i Memòria del projecte 

Situació en projecte i obra: Segons plànols. 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document, i els 
que s’indiquin al Programa de Control de Qualitat 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 
Característiques resistents:  
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08.  
La resistència a compressió es comprovarà sobre provetes fabricades i curades segons UNE EN 12390-2 
i assajades segons UNE EN 12390-3. Les provetes seran cilíndriques de 15 x 30  o bé cúbiques de 15 cm 
si s’afecten els resultats pel corresponent factor de conversió segons art. 86.3.2 de l’EHE-08. 
 
Característiques de docilitat:  
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08.  
La docilitat es comprovarà sobre el formigó fresc segons UNE EN 12350-2

 

 
Característiques de durabilitat:  
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08. 
Pels cassos de classes d’exposició III, IV o amb qualsevol classe específica cal assaig de profunditat de 
penetració d’aigua segons UNE EN 12390-8  

 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 
  
Situació persistent o transitòria 1.50 
Situació accidental 1.30 

 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

Tipus de Control: Estadístic 

 
Control abans del subministrament: (segons punt 1.2.6 de l’annex 21 de l’EHE-08) 

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació 
suficient que constati que, a data de la mateixa, el formigó està en possessió d’un Distintiu de 
Qualitat Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i autoritzacions 
administratives exigides reglamentàriament. 

• Certificat de dosificació (amb antiguitat màxima de 6 mesos)  
• Certificat de resistència (amb antiguitat màxima de 6 mesos) 
• Certificat de penetració d’aigua pels formigons amb classe general d’exposició III o IV o amb 

qualsevol classes específica (amb antiguitat màxima de 6 mesos) 
 
Si no es disposa d’aquesta documentació, corresponent a experiències anteriors amb materials de la 
mateixa naturalesa i origen que els que s’utilitzaran a l’obra, amb la utilització de les mateixes 
instal·lacions i els mateixos processos de fabricació,  caldrà fer els assajos previs i característics 
especificats a la EHE-08 per poder garantir les dosificacions i els requisits de resistència, docilitat i 
durabilitat necessaris segons projecte i EHE-08. El criteris d’acceptació o rebuig seran els establerts a 
l’art. 86.7.1 de l’EHE-08. 
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Control durant el subministrament:  

• Full de subministrament que com a mínim contindrà les dades establertes al punt 2.4 de 
l’annex 21 de l’ EHE-08 

• Comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte, comprovació de no discrepàncies amb els certificats prèviament 
aportats.    

• Control de les característiques de docilitat segons criteris de l’art. 86.5.2 de l’EHE, control 
estadístic de les característiques de resistència segons l’especificació de lots, provetes, 
assajos i criteris d’acceptació o rebuig establerts a l’art. 86.5.4 i 86.7.3 de l’EHE-08  

 
Control després del subministrament:  
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb 
representació suficient, lliurat pel Constructor a la DF (direcció facultativa), en el que s’indiquin els tipus i 
quantitats dels diferents formigons subministrats durant l’obra. Si s’han subministrat formigons amb ciment 
SR (resistent a sulfats), el subministrador del formigó adjuntarà una còpia dels albarans o del certificat 
d’entrega del ciment SR a la central subministradora del formigó, corresponent al període de 
subministrament. 

 
Comprovació de les instal·lacions de fabricació del formigó: 
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control 
de qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la instal·lació de 
fabricació del formigó pel tal de comprovar la seva idoneïtat. Igualment podrà realitzar assajos dels 
materials per garantir la seva conformitat amb el projecte i amb l’EHE-08. 
 
Presa de mostres: 
La presa de mostres es realitzarà segons UNE EN 12350-1. Excepte en els assajos previs, la presa de 
mostres es realitzarà en el punt d’abocat del formigó, a la sortida del corresponent element de transport i 
entre ¼ i ¾ de la descàrrega. 
L’entitat o el laboratori de control de qualitat acreditat redactarà un acta (amb el contingut mínim que 
s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08)  per a cada presa de mostres, que la subscriuran totes les parts 
presents 

(1)
 i se’n quedaran una còpia. 

 
 

 

 
 
(1) Poden ser presents a la Direcció Facultativa el Constructor, el representant dels subministrador del formigó i el representant del 
Laboratori. 
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CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ 
 
 

Extracte dels diferents DBs sobre el control de qualitat 
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CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL. 
 
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 
 

1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) 
 

- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que 
s’utilitzin en les obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i 
conservació, emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de 
recepció que s’hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, 
els criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i 
manteniment. 

 
2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ) 
 

- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, 
normes d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització, 
toleràncies admissibles, condicions d’acabat, conservació i manteniment, control 
d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig. 

 
3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA) 
 

- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar 
les prestacions finals de l’edifici. 

 
 
Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos 
tipus de controls, que són els següents: 
 

A) Pels materials. 
 
A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i 
sistemes subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.  
Es faran a partir de: 
 

- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els 
següents documents: 
- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 
- Certificat de garantia del fabricant 
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 

 
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 

 
A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la 
reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats 
per la DF. 
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B) Unitats d’obra. 
 
B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà 
l’adequació i conformitat amb el projecte. 
 
B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop 
finalitzada aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la 
legislació aplicable.  

 
 
Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir 
amb el que estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret 
375/88 de la Generalitat de Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més concreció els 
controls a realitzar. 
 
 
 
 

LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR. 
 
 
 
 
1. TANCAMENTS I PARTICIONS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de l’aïllament aportada. 
 

Subministra i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord amb les especificacions de projecte. 
- Es tindrà cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la execució 

dels possibles ponts tèrmics integrats en els tancaments. 
- Posada en obra d’aïllaments tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts 

singulars) 
- Posició i garantia de continuïtat en la col·locació de la barrera de vapor. 
- Fixació d’elements de fusteria per a garantir la estanqueïtat al pas d’aire i l’aigua. 

 
 
 
 
 
 
2. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I AÏLLAMENTS CONTRA INCENDIS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- El projecte defineix i justifica la solució de protecció contra incendis aportada, justificant 
de manera expressa el compliment del “Documento Básico DB SI Seguridad en Caso 
de Incendio”. 

 
Subministra i recepció de productes: 
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(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  
- Els productes s’ajustaran a les especificacions del projecte que aplicarà el que es recull 

en el “REAL DECRETO 312/2005”, de 18 de març, pel què s’aprova la classificació 
dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves 
propietats de reacció i de resistència front al foc. 

 
Control d’execució en obra: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificació de les dades de la central de detecció d’incendis. 
- Comprovar característiques dels detectors, polsadors i elements de la instal·lació, així 

com la seva ubicació i muntatge. 
- Comprovar instal·lació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i 

subjecció. 
- Verificar la xarxa de canonades d’alimentació als equips de manega i sprinklers: 

característiques i muntatge. 
- Comprovar equips de manegues i sprinklers: característiques, ubicació y muntatge. 
- Prova hidràulica de la xarxa de manegues i sprinklers. 
- Prova de funcionament dels detectors i de la central. 
- Comprovar funcionament del bus de comunicació amb el lloc central. 

 
 
 
 
 
 
3. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES DE 
CALEFACCIÓ 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
 

- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada, justificant de manera 
expressa el compliment del “Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE)”. 

 
Subministra i recepció de productes: 
 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Muntatge de canonada i passatubs segons especificacions. 
- Característiques i muntatge dels conductes d’evacuació de fums. 
- Característiques i muntatge de les calderes. 
- Característiques i muntatge dels terminals. 
- Característiques i muntatge dels termòstats. 
- Proves parcials d’estanqueïtat de zones ocultes. La pressió de prova no ha de variar, al 

menys, en 4 hores. 
- Prova final d’estanqueïtat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de 

fontaneria). La pressió de prova no ha de variar, al menys, en 4 hores. 
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4. SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera 

expressa el compliment del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les 
Instruccions Tècniques Complementàries. 

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació-recolzaments, 

terres, etc. 
- Traçat i muntatges 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 i senyalització de circuits. 
- Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i 

potència). 
- Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament) 
- Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 
- Quadres generals:  

- Aspecte exterior i interior. 
- 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. 
- Conexionat de circuits exteriors a quadres. 
- Proves de funcionament: 

- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
- Comprovació d’automàtics. 
- Encès de l’enllumenat. 
- Circuit de força.  
- Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 
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Introducció 
 
 
 
Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi 
ambient, l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions 
inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus 
usuaris, siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’ús i manteniment que s'especifiquen a 
continuació. 
 
L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot comportar: 
 

 La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació. 
 L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial, 

funcional i estètic. 
 Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l'edifici o a 

tercers amb la corresponent responsabilitat civil. 
 La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una 

deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 
 Una davallada en el rendiment de les instalꞏlacions amb els conseqüents augments de consums 

d’energia i de contaminació atmosfèrica. 
 La pèrdua de seguretat de les instalꞏlacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.  

 
L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les que 
es destaquen: 
 

 Codi Civil. 
 Codi Civil de Catalunya 
 Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 
 Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 
 Llei de l'Habitatge  24/1991 de 29 de novembre. 
 Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 
 Legislacions sobre els Règims de propietat. 
 Ordenances municipals. 
 Reglamentacions tècniques. 

 
 
Sobre les instruccions d'ús i manteniment 
 
Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, 
juntament amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de 
manteniment, l’acta de recepció de l’obra i la relació dels agents que han intervingut en el procés 
edificatòri, conformaran el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat pel promotor als 
propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.  
 

Instruccions d’ús: 
 
Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no 
propietaris - per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a 
les quals va ser projectat i construït.  
 
Els usos previstos a l’edifici són els següents:  
 
Ús principal: Situació: 
Museu (zona d’actuació Església de la Pietat) Planta Baixa 
Usos subsidiaris: Situació: 
  
  
  
  

 
Instruccions de manteniment: 
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Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que 
cal realitzar a l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i 
funcionalitat.  
 
L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla 
de manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent 
programació i concreció de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els 
subjectes que les han de realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals aplicables i les 
prescripcions dels tècnics redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de l’edifici deuran portar a 
terme el Pla de manteniment de l’edifici encarregant a un tècnic competent les operacions 
programades pel seu manteniment. 
 
Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions 
efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de 
reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta documentació esmentada s’anirà consignant al 
Llibre de l’Edifici. 

 
 
A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de les 
seves instruccions d’ús i manteniment específiques. 
 
 
Zones interiors d’ús comú  
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
A les zones interiors d’ús comú es desenvoluparan els usos definits en el projecte i en l’apartat 
d’Introducció de les presents instruccions, mantenint les prestacions de funcionalitat, seguretat i 
salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici.  
 
A les zones d’ús comú no estan permeses les modificacions o la colꞏlocació d’elements aliens que 
puguin representar l’alteració del seu comportament tèrmic o acústic, de la seva seguretat en cas 
d’incendis, o una disminució de la seva accessibilitat i seguretat d’utilització (caigudes, impactes, 
enganxades, ilꞏluminació inadequada, entre d’altres). 
 
Les zones d’ús comú han d'estar netes, lliures d’objectes que puguin dificultar la correcte circulació 
i evacuació de l’edifici i, llevat de les zones previstes per aquest fi, no han de fer-se servir com a 
magatzems. Els magatzems, garatges, sales de màquines, cambres de comptadors o d’altres 
zones d’accés restringit, s’han de mantenir nets i no pot haver-hi o emmagatzemar-hi cap element 
aliè. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’ intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les zones comuns, 
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, 
el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Per a les substitucions de paviments, tancaments de vidre, lluminàries i els seus mecanismes, o 
pintures de senyalització horitzontal, s’utilitzaran productes similars als existents que no alterin les 
prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.  
 
Neteja: 
 
Els elements de les zones d’ús comú (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de netejar 
periòdicament per conservar el seu aspecte i assegurar les seves condicions de seguretat i 
salubritat. Sempre es vigilarà que els productes de neteja que ofereix el mercat siguin 
especialment indicats per al material que es vol netejar, tot seguint les instruccions donades pel 
seu fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
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 Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que puguin 

afectar a l’edifici o provocar situacions de risc s'haurà d'avisar als responsables del 
manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores oportunes.  

 En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la 
calma i actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin 
posar en perill la integritat física de propis i tercers, tot adoptant  les mesures genèriques 
que es donen a continuació i, si s’escau, els protocols recollits en el Pla d’emergència de 
l’edifici:   

 
Accions: 
- Si es detecta una emergència en la seva zona avisi al personal responsable de la 

propietat de l’edifici i, si es possible, alerti a persones properes. En cas que ho 
consideri necessari avisi al Servei de Bombers.   

- Si s'intenta sortir d'un lloc, s’ha de temptejar les portes amb la mà per veure si són 
calentes. En cas afirmatiu no s'han d'obrir. 

- Si la sortida està bloquejada, s’ha de cobrir les escletxes de les portes amb roba 
mullada, obrir les finestres i donar senyals de presència. Mai s’ha de saltar per la 
finestra ni despenjar-se per les façanes. 

 
Evacuació: 
- Si es troba en el lloc de l’emergència i aquesta ja ha sigut convenientment 

avisada, no s’entretingui i abandoni la zona i, si s’escau, l’edifici tot seguint les 
instruccions dels responsables de l’evacuació, les de megafonia o, en el seu 
defecte, de la senyalització d’evacuació.  

- En el cas d’abandonar el seu lloc de treball desconnecti els equips, no 
s’entretingui recollint efectes personals i eviti deixar objectes que puguin dificultar 
la correcta evacuació. Si ha rebut una visita facis responsable de la mateixa fins 
que surti de l’edifici.  

- No utilitzi mai els ascensors. 
- Si en el recorregut d’evacuació hi ha fum cal ajupir-se, caminar a quatre grapes, 

retenir la respiració i tancar els ulls tant com es pugui.  
 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de les zones comuns tindran un manteniment periòdic d’acord amb el 
Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques dels acabats dels diferents paviments, revestiments i tancaments 
interiors de les zones d’ús comú. 

 Les ferramentes de les portes, de les balconeres i de les finestres s'han de greixar 
periòdicament perquè funcionin amb suavitat. Els canals i forats de recollida i sortida 
d'aigua dels marcs de les finestres i de les balconeres s’han de netejar. 

 Les baranes i altres elements metàlꞏlics d'acer es sanejaran i repintaran quan presentin 
signes d'oxidació. 

 
 
 
 
 
 
 

Instalꞏlació d'electricitat 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
La instalꞏlació d’electricitat s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les 
prestacions de seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la 
instalꞏlació. 
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Situació caixa general de protecció de l’edifici: 
Existent 
Tipus comptadors: Situació: 
Els indicats per la companyia subministradora Existent 

 
Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la instalꞏlació no es pot 
consumir una potència elèctrica superior a la contractada. Caldrà doncs considerar la potència de 
cada aparell instalꞏlat donada pel fabricant per no sobrepassar – de forma simultània - la potència 
màxima admesa per la instalꞏlació. 
 
Els armaris o cambres de comptadors d'electricitat no han de tenir cap element aliè a la 
instalꞏlació. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la 
companyia de subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al 
responsable designat per la propietat. En el cas de l’existència a l’edifici d’un Centre de 
Transformació de l'empresa de subministrament, l’accés al local on estigui ubicat serà exclusiu del 
personal de la mateixa. 
 
El quadre de dispositius de comandament i protecció de l’habitatge, local o zona es composa 
bàsicament pels dispositius de comandament i protecció següents :  

 L'ICP (Interruptor de Control de Potència) és un dispositiu per controlar que la potència 
realment demandada pel consumidor no sobrepassi la contractada. 

 L'IGA (Interruptor General Automàtic) es un mecanisme que permet el seu accionament 
manual i que està dotat d’elements de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuïts.  

 L'ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la protecció contra contactes 
indirectes de tots els circuits (protegeix contra les fuites accidentals de corrent): 
Periòdicament s’ha de comprovar si l’interruptor diferencial desconnecta la instalꞏlació.  

 Cada circuit de la distribució interior té assignat un petit interruptor automàtic o interruptor 
omnipolar magneto tèrmics que el protegeix contra els curt circuits i les sobrecàrregues.  

 
 
Per a qualsevol manipulació de la instalꞏlació es desconnectarà el circuit corresponent. 
 
Les males connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que poden generar un incendi. La 
desconnexió d'aparells s'ha de fer estirant de l'endoll, mai del cable. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instalꞏlacions 
elèctriques comunes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment 
de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i la seva 
execució per part d’un instalꞏlador autoritzat.  
 
A les cambres de bany, vestuaris, etc., s’han de respectar els volums de protecció normatius 
respecte  dutxes i banyeres i no instalꞏlar ni mecanismes ni d’altres aparells fixos que modifiquin 
les distàncies mínimes de seguretat. 
 
Neteja: 
 
Per a la neteja de làmpades i lluminàries es desconnectarà l'interruptor magneto tèrmic del circuit 
corresponent. 
 
Incidències extraordinàries: 

 
 Si s'observen deficiències en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, làmpades 

foses en zones d’ús comú, etc.) s'ha d'avisar als responsables de manteniment per tal de 
que es facin urgentment les mesures oportunes.  

 Cal desconnectar immediatament la instalꞏlació elèctrica en cas de fuita d'aigua, gas o un 
altre tipus de combustible.  

 

II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de xarxa d’electricitat tindran un manteniment periòdic d’acord amb el 
Pla de manteniment.  
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De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors. 
 Depenent de l’ús i de la potència instalꞏlada, s’haurà de revisar periòdicament la 

instalꞏlació.  
 
Si no és fa el manteniment o la instalꞏlació presenta deficiències importants, l'empresa 
subministradora o la que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el 
subministrament per la perillositat potencial de la instalꞏlació. 
 
Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periòdicament seguint les instruccions de 
manteniment facilitades pels fabricants. 
 

 
 
Instalꞏlació de calefacció  
 
I.- Instruccions d’ús: 
 
Condicions d’ús: 

La instalꞏlació de calefacció s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
específiques de salubritat, de funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energètic per a les quals s’ha 
dissenyat la instalꞏlació. 
 
Tipus de calefacció: 
Existent – caldera de gasoil i radiadors 

 
Per optimitzar la despesa energètica de la instalꞏlació cal controlar amb programadors i termòstats 
les temperatures de l’ambient a escalfar en funció de la seva ocupació, de l’ús previst i de la seva 
freqüència.  
 
Les sales de calderes no han de tenir cap element aliè a la instalꞏlació, s'han de netejar 
periòdicament i comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels desguassos. Aquests 
recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la companyia de 
subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat 
per la propietat. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instalꞏlació de 
calefacció comunitària, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’una empresa autoritzada.  
 
Neteja: 
 
La pols dels radiadors o estufes es netejaran amb aspirador o amb un raspall especial, sempre 
d’acord amb les instruccions del fabricant. 
 
 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si s'observen fuites d'aigua als aparells o a la xarxa, o altres deficiències en el 
funcionament de la instalꞏlació comunitària s’ha d'avisar als responsables de manteniment 
de l’edifici perquè es facin les actuacions oportunes.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 

 
Els diferents components de la instalꞏlació de calefacció tindran un manteniment periòdic d’acord 
amb el Pla de manteniment. 
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De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió i neteja de les sales de màquines. 
 Inspecció de la instalꞏlació comunitària de l’edifici. 

 
 
Instalꞏlació de telecomunicacions 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instalꞏlació de telecomunicacions s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint 
les prestacions específiques de funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instalꞏlació. 
 
No es poden fixar les antenes a les façanes. Es colꞏlocaran preferent a les cobertes tot 
seguint les ordenances municipals i l’autorització de la propietat o comunitat de propietaris. 
 
Els armaris de les instalꞏlacions de telecomunicacions no han de tenir cap element aliè a la 
instalꞏlació i estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de l'empresa que faci 
el manteniment o instalꞏladors autoritzats.  
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instalꞏlació 
de telecomunicacions, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’un instalꞏlador autoritzat.  
 
Incidències extraordinàries: 
 
Si s'observen deficiències en la qualitat de la imatge o so, o en la xarxa (mecanismes i/o 
registres desprotegits, antenes el mal estat, etc.), s'ha d'avisar als responsables del 
manteniment de l’edifici per tal de que es prenguin les actuacions oportunes.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 

 
Es molt recomanable subscriure un contracte de manteniment de la instalꞏlació amb una empresa 
especialitzada que pugui actualitzar periòdicament la instalꞏlació i donar resposta d’una manera 
ràpida i eficaç a les deficiències que puguin sorgir. 
 
A partir del registre d’enllaç situat al punt d’entrada general de l’edifici el manteniment de la 
instalꞏlació és a càrrec de la propietat. Abans d’aquest punt el manteniment va a càrrec de 
l’operadora contractada.  
 
 
 

Instalꞏlació de protecció contra incendis 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
Les instalꞏlacions i aparells de protecció contra incendis s’utilitzaran exclusivament per a l'ús 
projectat, mantenint les prestacions de seguretat específiques per a les quals s’ha dissenyat la 
instalꞏlació. 
 
Sistema o aparells instalꞏlats: Situació: 
2 u.  Extintors CO2 Planta baixa – Espai  interior previ accés església Pietat i Cambra instalꞏlacions 
2 u.  Extintors Pols seca polivalent Planta baixa – Nau Central i Espai 4 
1 u.  B.I.E. Planta baixa – Espai 4 
  
  

 

137

Hash: ayFHzmLp9cdEaAV9loCQoWUwulA=



No es pot modificar la situació dels elements de protecció d'incendis ni dificultar la seva 
accessibilitat i visibilitat. En els espais d’evacuació no es colꞏlocaran objectes que puguin 
obstaculitzar la sortida.  
 
En cas d’incendi – sempre que no posi en perill la seva integritat física i la de possibles tercers – 
es pot utilitzar els mitjans manuals de protecció contra incendis que estiguin a l’abast depenent del 
tipus d’edifici i l’ús previst . Aquests poden ser tant els d’alarma (polsadors d’alarma) com els 
d’extinció (extintors i manegues). Tots els extintors porten les seves instruccions d’ús impreses. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instalꞏlació de 
protecció contra incendis, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’un instalꞏlador autoritzat.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Després d’haver utilitzat els mitjans d’extinció caldrà avisar a l’empresa de manteniment 
perquè es facin les revisions corresponents als mitjans utilitzats i es restitueixin al seu 
correcte estat.  

 En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la 
calma i actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin 
posar en perill la integritat física de propis i tercers, tot adoptant les mesures genèriques 
donades en el punt 6 “Zones d’ús comú “ i, si s’escau, les dels protocols recollits en el Pla 
d’emergència de l’edifici.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la instalꞏlació de protecció contra incendis tindran un manteniment 
periòdic d’acord amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió dels aparells o sistemes instalꞏlats. 
 
En cas d'incendi, la manca de manteniment de les instalꞏlacions de protecció contra incendis 
comportar tant la pèrdua de les garanties de l'assegurança així com la responsabilitat civil de la 
propietat pels possibles danys personals i materials causats pel sinistre. 
 

 
 
 
Instalꞏlació de ventilació 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instalꞏlació de ventilació s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
específiques de salubritat per a les quals s’ha dissenyat la instalꞏlació. 
 
Sistema o aparells 
instalꞏlats: 

Situació: 

1 u. extractor Cripta 
  
  
  
  

 
No és permès connectar en els conductes d’admissió o extracció de la instalꞏlació de ventilació les 
extraccions de fums d’altres aparells (calderes, cuines, etc.).  
No es poden tapar les reixetes de ventilació de les portes i finestres. 
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Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instalꞏlació de 
ventilació, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les 
normatives vigents i la seva execució per part d’un instalꞏlador especialitzat.  
 

II.- Instruccions de manteniment: 
 
Els diferents components de la instalꞏlació de ventilació tindran un manteniment periòdic d’acord 
amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Neteges i revisions de conductes, aspiradors, extractors i filtres.  
 Revisió sistemes de comandament i control. 
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Normativa tècnica general d’Edificació  

 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a 
l’any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic 
de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 
27/6/2013) i la Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

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

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

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

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

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

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

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

 
REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

 
Ús de l’edifici  

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

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

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

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

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

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

Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

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

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos 
electromagnéticos 

RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016) 

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 
 

141

Hash: ayFHzmLp9cdEaAV9loCQoWUwulA=



 
Accessibilitat  

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

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

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

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 

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

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 
Seguretat estructural 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 
Seguretat en cas d’incendi 

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

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

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

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

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

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

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 
Seguretat d’utilització i accessibilitat 

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

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

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

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

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

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

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

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
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Salubritat 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

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

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

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

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

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

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 

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

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

Ordenances municipals 
 
Estalvi d’energia 
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Limitació de la demanda energètica 

HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 

HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) 
amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

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

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 
 

Sistemes estructurals 
 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

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

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

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

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

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  

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

Instrucció d'Acer Estructural EAE  

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

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

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 
 

Sistemes constructius 
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

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

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

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

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

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

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

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Instal·lacions d’ascensors 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores  

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

Reglamento de aparatos elevadores 

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

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

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

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,  

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 

Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

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

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

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

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

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

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

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

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

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

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

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

Instrucció 6/2006  

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària 
AEM 1 “Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 
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Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

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

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016) 

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

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  

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

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

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

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

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

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

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

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

Ordenances municipals 
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Instal·lacions tèrmiques 

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

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) 
amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

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

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

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

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

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

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

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

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

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

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Instal·lacions 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) 
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Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la 
recarga de vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones 
técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 

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

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

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

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

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

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).  

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

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)  

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) 

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

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

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

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en 
ús no inscrites al Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 

Instrucció 1/2015, de 12 de març 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) 

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió 

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 
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Instal·lacions d’il·luminació 

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

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) 
amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 

 

Instal·lacions de telecomunicacions 

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

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

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

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado 
por el RD 346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) 

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

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) 

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

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

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

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

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

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Instal·lacions de protecció al llamp  

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

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
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Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  

Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013) 

 
 

Control de qualitat 
 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 
12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

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

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

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

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

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

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

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

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)  

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. 

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

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

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

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 
 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

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

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

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

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

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) 

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) 

 

150

Hash: ayFHzmLp9cdEaAV9loCQoWUwulA=



 
Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

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

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
  
 

 

 

La Seu d’Urgell, a 23 d’octubre de 2019 

 

 

ÀNGEL TUSET SÁNCHEZ - LOURDES ESPAR CANAL 

Arquitectes 
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II.   AMIDAMENTS – PRESSUPOST 
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PROJECTE BÀSIC I D´EXECUCIÓ DE REFORMA PER A LA MUSEÏTZACIÓ DE L´ESGLÉSIA DE LA PIETAT
DEL MUSEU DIOCESÀ D´URGELL

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT
Capítol K2  ENDERROC, MOV.TERRES I GESTIÓ RESIDUS
Subcapítol 2A  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

1 K2194621 m2 Arrencada de paviment de fusta, inclòs llates, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

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

1 Paviment església Pietat 4,400 4,250 2,000 37,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,400

2 K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic/petri, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

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

1 Nau central - paviment de Toba 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 2,700 2,000 5,400 C#*D#*E#*F#
4 .- Obertura de rases per a:
5 Radiadors i instal·lacions nau església 41,000 0,600 24,600 C#*D#*E#*F#
6 Radiadors i instal·lacions naus laterals 58,000 0,600 34,800 C#*D#*E#*F#
7 .- Rampa comunicació museu 2,000 1,250 2,500 C#*D#*E#*F#
8 .- Paviment comunicació museu 2,600 2,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,900

3 K2192913 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

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

1 Nau central - paviment de Toba 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 2,700 2,000 5,400 C#*D#*E#*F#
4 .- Obertura de rases per a: 0,000
5 Radiadors i instal·lacions nau església 41,000 0,600 24,600 C#*D#*E#*F#
6 Radiadors i instal·lacions naus laterals 58,000 0,600 34,800 C#*D#*E#*F#
7 .- Rampa comunicació museu 2,000 1,250 2,500 C#*D#*E#*F#
8 .- Paviment comunicació museu 2,600 2,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,900

4 K222B412 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora

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

1 Radiadors i instal·lacions nau església 41,000 0,600 0,150 3,690 C#*D#*E#*F#
2 Radiadors i instal·lacions naus laterals 58,000 0,600 0,150 5,220 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,910

5 K2199511 m Enderroc d'esglaó d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

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

1 Escales - obra 3,800 4,000 15,200 C#*D#*E#*F#
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PROJECTE BÀSIC I D´EXECUCIÓ DE REFORMA PER A LA MUSEÏTZACIÓ DE L´ESGLÉSIA DE LA PIETAT
DEL MUSEU DIOCESÀ D´URGELL

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 15,200

6 K2197821 m Arrencada de perfil metàl·lic perimetral i arrebossat situat en entrega en paviment-paret, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

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

1 Zona d'actuació:
2 espai 1 7,350 7,350 C#*D#*E#*F#
3 espai 2 3,700 3,700 C#*D#*E#*F#
4 espai 3 6,350 6,350 C#*D#*E#*F#
5 espai 4 3,050 3,050 C#*D#*E#*F#
6 comunicació museu i rampa 6,650 6,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,100

7 K2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzat manualment i càrrega directa a contenidor.

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

1 Naus laterals 93,800 0,300 28,140 C#*D#*E#*F#
2 -23,338 -23,338 C#*D#*E#*F#
3 Nau central 37,400 0,100 3,740 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,542

8 K21B1011 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals, es guardarà per la seva
posterior reutilització.  Inclòs càrrega i transport al Seminari.

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

1 Accés cripta - p.baixa 3,200 2,000 6,400 C#*D#*E#*F#
2 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,400

9 K2182E01 m2 Repicat d'arrebossat o enguixat de parament vertical, per l'aplicació de posteriors capes de revestiment, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

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

1 Naus laterals
2 espai 1 22,100 4,300 95,030 C#*D#*E#*F#
3 (-) pas arc -11,100 -11,100 C#*D#*E#*F#
4 espai 2 18,600 5,200 96,720 C#*D#*E#*F#
5 (-) pas arc -11,100 -11,100 C#*D#*E#*F#
6 espai 3 19,400 4,750 92,150 C#*D#*E#*F#
7 espai 4 15,800 5,900 93,220 C#*D#*E#*F#
8 espai 4- repicat per encaix de BIE 0,800 0,710 0,568 C#*D#*E#*F#
9 comunicació museu i rampa 6,650 2,550 16,958 C#*D#*E#*F#

10 -57,880 -57,880 C#*D#*E#*F#
11 Nau central: sota el cor 15,000 3,500 52,500 C#*D#*E#*F#
12 Interior quartet instal·lacions 4,500 2,950 13,275 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 380,341

10 K21B1013 u Arrencada d'instal·lacions existents de la nau cental, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (electricitat, il·luminació, etc...)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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PROJECTE BÀSIC I D´EXECUCIÓ DE REFORMA PER A LA MUSEÏTZACIÓ DE L´ESGLÉSIA DE LA PIETAT
DEL MUSEU DIOCESÀ D´URGELL

AMIDAMENTS Pàg.: 3

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 K21AURA3 u Desmuntatge de fulles i accessoris de porta de dues fulles, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans
manuals, aplec de material per a la seva reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor.
Inclòs trasllat de la porta a magatzem.

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

1 Porta principal . església de la Pietat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

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

1 Nau central, substitució portes:
2 Porta  ref.Pa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Porta  ref.Pc 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Naus laterals, eleminació portes:
5 porta entre espais 1-2- 2 fulles 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 porta entre espais 2-3- 1 fulla 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT
Capítol K2  ENDERROC, MOV.TERRES I GESTIÓ RESIDUS
Subcapítol 2B  GESTIÓ DE RESIDUS

1 K2R35039 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

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

1 Terrres rases 8,910 1,200 10,692 C#*D#*E#*F#
2 Terres rebaix terreny 8,542 1,200 10,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,942

2 K2R54239 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

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

1 Paviment ceràmic o peri 82,900 0,020 1,200 1,990 C#*D#*E#*F#
2 Paviment de fusta 37,400 0,020 1,200 0,898 C#*D#*E#*F#
3 Solera 82,900 0,150 1,200 14,922 C#*D#*E#*F#
4 Perfil perimetral 27,100 0,100 0,050 1,200 0,163 C#*D#*E#*F#
5 Repicat 380,341 0,020 1,200 9,128 C#*D#*E#*F#
6 Instal·lacions 56,000 0,200 0,100 1,200 1,344 C#*D#*E#*F#
7 Portes 2,800 0,920 0,050 4,000 0,515 C#*D#*E#*F#
8 Formació d'esglaons 15,200 0,280 0,180 1,200 0,919 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,879

Obra 01 PRESSUPOST 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

Capítol K3  SOLERES I RECRESCUDES

1 FDG52657 m Subministre i col·locació de canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal,
de doble capa.

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

1 Canalització en paviment - pas
instal·lacions:

2 Radiadors i instal·lacions nau església 41,000 41,000 C#*D#*E#*F#
3 Radiadors i instal·lacions naus laterals 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#
4 -28,000 -28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,000

2 E9232B91 m2 Subministre i col·locació de subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 25 cm de gruix i, grandària
màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

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

1 Zona d'actuació - m2 - gruix 25cm.
2 espai 4 - previsió pendent anivellació 11,650 11,650 C#*D#*E#*F#
3 connexió museu i rampa 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,650

3 E921101F m3 Subministre i col·locació de subbase de sorra, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

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

1 Zona d'actuació - m3 - gruix 3cm 93,800 0,030 2,814 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,814

4 E93617B1 m2 Subministre i col·locació de solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, de gruix 10 cm, armat amb fibres de polièster, dosificació segons indicacions de la D.F..
NOTA: l'acabat d'aquesta xapa de compressió serà perfectament anivellada i amb acabat lliscat, preparada per
rebre el revestiment de parquet o llates.

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

1 Zona d'actuació - m2 93,800 93,800 C#*D#*E#*F#
2 .- Rampa comunicació museu 2,000 1,250 2,500 C#*D#*E#*F#
3 .- Paviment comunicació museu 2,600 2,600 C#*D#*E#*F#
4 .- Paviment nau central - església

Pietat
4,400 4,250 2,000 37,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 136,300

5 K721BCK5 m2 Subministre i col·locació de membrana per a impermeabilització de soleres, formada per làmina de betum
modificat LBM (SBS)-40/G amb una armadura FP de feltre de polièster de 150 g/m2 i acabat de color estàndard,
adherida en calent, prèvia imprimació
Tipus ´´Esterdan Plus 40 P Elastomoro´´ de la casa Danosa o similar amb les mateixes característiques.

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

1 Zona d'actuació - m2 93,800 93,800 C#*D#*E#*F#
2 + retorn perímetre (solapaments

inclosos)
67,000 0,500 33,500 C#*D#*E#*F#

3 .- Paviment nau central - església
Pietat

4,400 4,250 2,000 37,400 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 164,700

6 4LZ11511 u Fossat per a plataforma elevadora de àrea 1,65 m2, fondària entre 0,22 i 0,36 m, amb llosa de formigó
HA-25/B/10/I, de 30 cm de gruix, armadura amb fibres de polièster, subbase de granulat amb grava de pedrera
de 15 cm de gruix, barrera de vapor/estanqueïtat amb làmina de polietilè de 48 g/m2, paret estructural de maó
ceràmic calat de 290x140x100 mm, amb revestiment interior d'arrebossat a bona vista amb morter de calç,
acabat remolinat.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 445CD874 m3 Formació de llosa de formigó armat, de 20 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a
una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, formigó HA-25/B/10/IIa, i armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades.
Inclòs connectors a obra existent, segons indicacions de la D.F.

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

1 Cripta - sota la llosa que tapa la
ventilació existent

1,300 0,200 0,260 C#*D#*E#*F#

2 0,300 0,200 0,060 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,320

Obra 01 PRESSUPOST 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT
Capítol K4  PAVIMENTS

1 K9QG1G4E m2 Subministre i col·locació de parquet flotant de posts de fusta massissa natural envernissada, d'amplària de 140
mm, i de gruix 20,5 mm, cada post està encadellada en els seus quatre costats i té una ranura en la part
posterior per insertar el clip metàl·lic (sistema clip per la seva col·locació amb grapes), col·locat sobre làmina de
3 mm de gruix inclosa en aquesta partida.
Parquet tipus model Black Oak (Roure Negre Raspallat), Harmony, amb acabat Ultra Matt Lacquered, de la
casa Junkers o similar amb les mateixes característiques, donar mostra del material i sistema de col·locació per
l'acceptació de la propietat i la D.F. de l'obra.

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

1 Espai 1 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#
2 paviment sota trasdossat 22,200 0,100 2,220 C#*D#*E#*F#
3 Espai 2 15,600 15,600 C#*D#*E#*F#
4 paviment sota trasdossat 18,600 0,100 1,860 C#*D#*E#*F#
5 sota vitrina 2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 Espai 3 25,300 25,300 C#*D#*E#*F#
7 paviment sota trasdossat 19,400 0,100 1,940 C#*D#*E#*F#
8 Espai 4 11,650 11,650 C#*D#*E#*F#
9 paviment sota trasdossat 15,800 0,100 1,580 C#*D#*E#*F#

10 Connexió amb museu actual 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 87,650

2 K9QG1G4F m2 Subministre i col·locació de paviment de parquet artesonat, amb parquet de posts de fusta massissa natural
envernissada, d'amplària de 140 mm, i de gruix 20,5 mm, enllatat de taulons de cantell, i clavat de parquet sobre
rastrells
Parquet tipus model Black Oak (Roure Negre Raspallat), Harmony, amb acabat Ultra Matt Lacquered, de la
casa Junkers o similar amb les mateixes característiques, donar mostra del material i sistema de col·locació per
l'acceptació de la propietat i la D.F. de l'obra.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment nau central - església Pietat 4,400 4,250 2,000 37,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,400

3 K8A82CC1 m2 Subministre i col·locació d'envernissat de paviment de fusta, amb dues capes de vernís de la casa Bona trafic
HD o similar, amb la superfície mat.

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

1 Paviment nau central - església Pietat 4,400 4,250 2,000 37,400 C#*D#*E#*F#
2 Paviment naus laterals 87,650 87,650 C#*D#*E#*F#
3 Paviment sortida d'emergència 4,800 0,500 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 127,450

4 E9VZ19AK m Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada i arrebossada amb morter mixt 1:2:10

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

1 Escala 3,750 5,000 18,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,750

5 K9V7U002 m Subministre i col·locació de revestiment d'esglaó amb estesa de fusta de roure i frontal amb peça de pedra
natural de 6cm. de gruix (pedra Cènia amb frontal amb acabat envellit i part superior amb acabat abuixardat).
La fusta és del mateix material del nou paviment de parquet de la casa Junkers o similar amb les mateixes
característiques, col·locat amb fixacions mecàniques.

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

1 (ml. x unitats)
2 Escala entre Espai 3 i Espai 4 3,750 5,000 18,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,750

6 K9V7U001 m Subministre i col·locació d'esglaó de fusta de roure, d'una peça (frontal+estesa), del mateix material del nou
paviment de parquet de la casa Junkers o similar amb les mateixes característiques, col·locat amb fixacions
mecàniques.  Aquests esglaons seran del mateix tipus que el paviment col·locat.

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

1 (ml. x unitats)
2 Escala accés cor 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 K9V7U00P u Subministre i col·locació de paviment de fusta, per regularització de paviments, d'ampalda 4.80m i fondària
0,50m. aproximadament (mides a comprovar a l'obra), en sortida d'emergència, feta amb fusta de roure, del
mateix material del paviment de parquet de la casa Junkers o similar amb les mateixes característiques,
col·locat amb rastrells i fixacions mecàniques.

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

1 (ml. x unitats)
2 Davant porta P.b sota el cor, sortida 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 d'emergència

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 K9B5U002 m2 Subministre i col·locació de paviment antilliscant, amb acabat abuixardat, amb peces de marbre Cènia, de 2cm.
d'espessor, especejament i acabat segons indicacions de la D.F., col·locada a truc de maceta amb morter de
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

ciment 1:3, elaborat a l'obra, i rejuntat similar al material col·locat.

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

1 Rampa accés museu 2,000 1,200 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,400

9 K9U123A5 m Subministre i col·locació de sòcol de Silestone, tipus Blanc Zeus o similar amb les mateixes característiques, de
15 cm d'alçària i 2 cm de gruix, col·locat amb adhesiu i rejuntat amb beurada segons indicacions del fabricant.
NOTA: El sòcols es col·locaran amb el màxim dimensionat de plaques de Silestone, per a evitar el mínim les
juntes, veure plànols.
Alternativament donar preus amb espessor 1cm.

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

1 Espai 1 22,100 22,100 C#*D#*E#*F#
2 -4,400 -4,400 C#*D#*E#*F#
3 Espai 2 18,600 18,600 C#*D#*E#*F#
4 -3,700 -3,700 C#*D#*E#*F#
5 Espai 3 19,400 19,400 C#*D#*E#*F#
6 -9,000 -9,000 C#*D#*E#*F#
7 Espai 4 15,800 15,800 C#*D#*E#*F#
8 -7,750 -7,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,050

10 K9B5U001 m2 Subministre i col·locació de paviment amb peces de pedra de pissarra serrrada, de 30 mm de gruix, acabat
imitació a la pedra existent a l'església, col·locada a truc de maceta amb morter de ciment 1:3, elaborat a l'obra,
i rejuntat similar a l'existent.

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

1 Nau central - zones en antic paviment
de Toba

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

2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 2,700 2,000 5,400 C#*D#*E#*F#
4 .- Obertura de rases per a: C#*D#*E#*F#
5 Radiadors i instal·lacions nau església 41,000 0,600 24,600 C#*D#*E#*F#
6 Radiadors i instal·lacions naus laterals 58,000 0,600 34,800 C#*D#*E#*F#
7 . 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
8 Interior cambara instal·lacions 1,100 1,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,900

11 K878C120 m2 Neteja de paviment existent de pedra/ ceràmica, amb productes pH neutre

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

1 Nau Central 84,800 84,800 C#*D#*E#*F#
2 (-) paviment de parquet -37,400 -37,400 C#*D#*E#*F#
3 Altar, inclòs esglaons 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86,400

12 E8N9SJ1K m Subministre i col·locació de banda pododàctil de la casa Gerflor o similar, amb relleu de cercles. Composició
heterogènia amb espessor total de 3,3m. i una capa d'ús de 1,2mm. Aïllament acústic segons EN ISO 717
cèrcles per fer tàctilment reconeixibles determidades zones de risc o que per alguna altra raó han d'estar
senyalitzades, fotorreticulat Protecsol o similar que facilita el manteniment, evita el decapat i l'encerat en tota la
vida útil del producte i es resistent a alcohols i altres productes químics. Instal·lat sobre solera dura, llisa, seca
(3% màxim d'humitat), plana i sense fisures, sgons UNE 4); fixat amb adhesiu (DB-SI) compleix el requeriment
de resistència al foc (B.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Senyalització escala, nivell superior i
inferior

4,650 2,000 9,300 C#*D#*E#*F#

2 Rampa connexió museu 1,200 2,000 2,400 C#*D#*E#*F#
3 Sortida emergència 1,250 1,250 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,950

13 E9Z4A001 u Subministre i col·locació de rampa fet amb planxa d'acer de 3mm de gruix, amb estructura inferior, paviment
amb goma tipus Pirelli o similar encolada a la planxa (sistema igual que la existent).
Aquesta rampa connecta a la rampa exterior existent, i en el preu d'aquesta partida s'inclou la modificació de la
barana existent.
Inclòs una capa d'imprimació i dues capes d'acabat amb pintura igual que la existent.

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

1 En sortida d'emergència 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 E8N9SJ1H m Subministre i col·locació de sòcol en rampa existent, amb planxa d'acer pintada del mateix color de la barana,
de 3 mm de gruix i 100 mm d'alt. col·locat amb fixacions mecàniques

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

1 Sòcol en rampa existent 8,500 8,500 C#*D#*E#*F#
2 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 0,950 0,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,950

Obra 01 PRESSUPOST 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT
Capítol K5  PARETS DE TANCAMENT I TRASDOSSATS

1 K612BR1K m2 Subministre i col·locació de paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II

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

1 Tancament entre espais 1 i 2 1,200 3,000 2,000 7,200 C#*D#*E#*F#
2 Barana escala i salvaescales 1,600 1,800 2,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,080

2 K43ZU020 m Subministre i col·locació de perfil d'acer inoxidable satinat amb forma d'escaire, a base de passamans per a
recolzament de trasdossat, passamà de suport amb formació de forats segons detall constructiu i indicacions de
al D.F.
*  Inclòs part proporcional de tacs químics

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

1 2 Peces, part inferiors i part superior:
2 Espai 1 22,100 2,000 44,200 C#*D#*E#*F#
3 -4,400 2,000 -8,800 C#*D#*E#*F#
4 Espai 2 18,600 2,000 37,200 C#*D#*E#*F#
5 -3,700 2,000 -7,400 C#*D#*E#*F#
6 Espai 3 19,400 2,000 38,800 C#*D#*E#*F#
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7 -9,000 2,000 -18,000 C#*D#*E#*F#
8 Espai 4 15,800 2,000 31,600 C#*D#*E#*F#
9 -7,750 2,000 -15,500 C#*D#*E#*F#

10 Davant porta Pd 2,200 2,000 4,400 C#*D#*E#*F#
11 Vora accés a la zona de la Pietat (sota

escala)
5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 116,500

3 E65V3JDZ m2 Subministre i col·locció de trasdossat autoportant de gruix 12,5+guia100mm Z2., format per una placa amb
ànima de ciment portland amb additius y material de reblert, recobertes en les seves dues cares per una malla
de fibra de vidre, cargolades a una banda d'una estructura metàl.lica d'acer galvanitzat de canals horitzontals y
muntants verticals de 0.6 mm d'espessor, modulació de 400 mm e/e, tipus Z2 per ambients per una humitat
mitja o alta.
Inclòs part proporcional de cargols, pasta per a juntes tipus Kanuf, fixacions al terra i al sostre, banda acústica
sota els perfils perimetrals.
En el preu també hi haurà inclòs remats i entregues especials en obertures, o a on s'especifiqui a l'obra.

NOTA: Veure detall contructiu, aquest trasdossat no arriba al terra, ni al sostre, hi ha d'haver una circulació
d'aire per la ventilació.

*  Inclòs reforços especials per a càrregues pesades, segons indicacions del fabricant.

Totalment acabat i llest per imprimar i pintar o decorar.

Sistema ´´Trasdosado Placa de Ciment Aquapanel Indoor´´ de la casa Knauf, acabat Q4, o sistema similar amb
les mateixes característiques.

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

1 Espai 1 22,100 4,000 88,400 C#*D#*E#*F#
2 -4,400 4,000 -17,600 C#*D#*E#*F#
3 Espai 2 18,600 4,900 91,140 C#*D#*E#*F#
4 -3,700 4,900 -18,130 C#*D#*E#*F#
5 Espai 3 19,400 3,800 73,720 C#*D#*E#*F#
6 -9,000 3,800 -34,200 C#*D#*E#*F#
7 Espai 4 15,800 4,400 69,520 C#*D#*E#*F#
8 -7,750 4,400 -34,100 C#*D#*E#*F#
9 Davant porta Pd 5,600 5,600 C#*D#*E#*F#

10 Vora accés a la zona de la Pietat (sota
escala)

5,000 3,650 18,250 C#*D#*E#*F#

11 . 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 247,600

4 E65V3JDX m2 Repercusió per m2 de part proporcional d'arestes en la part superior i inferior amb àngul viu

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

1 Espai 1 22,100 4,000 88,400 C#*D#*E#*F#
2 -4,400 4,000 -17,600 C#*D#*E#*F#
3 Espai 2 18,600 4,900 91,140 C#*D#*E#*F#
4 -3,700 4,900 -18,130 C#*D#*E#*F#
5 Espai 3 19,400 3,800 73,720 C#*D#*E#*F#
6 -9,000 3,800 -34,200 C#*D#*E#*F#
7 Espai 4 15,800 4,400 69,520 C#*D#*E#*F#
8 -7,750 4,400 -34,100 C#*D#*E#*F#
9 Davant porta Pd 5,600 5,600 C#*D#*E#*F#

10 Vora accés a la zona de la Pietat (sota
escala)

5,000 3,650 18,250 C#*D#*E#*F#

11 . 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

EUR
165

Hash: ayFHzmLp9cdEaAV9loCQoWUwulA=



PROJECTE BÀSIC I D´EXECUCIÓ DE REFORMA PER A LA MUSEÏTZACIÓ DE L´ESGLÉSIA DE LA PIETAT
DEL MUSEU DIOCESÀ D´URGELL

AMIDAMENTS Pàg.: 10

TOTAL AMIDAMENT 247,600

5 E6523JDB m2 Envà divisòri de 10 cm. de gruix (12,5+12,5+50+12,5+12,5mm), format per dos plaques amb ànima de ciment
portland amb additius y material de reblert, recobertes en les seves dues cares per una malla de fibra de vidre
tipus Aquapanel Indoor Knauf o similar de 12,5 mm d'espessor classificades A2s1d0 segons UNE EN 520,
cargolades a cada banda d'un estructura metàl.lica d'acer galvanitzat de canals horitzontals y muntants verticals
de 50/50 mm i 0.6 mm d'espessor.  Modulació de 400 mm e/e.
Inclòs part proporcional de cargols, pasta per a juntes tipus Kanuf, fixacions al terra i al sostre, banda acústica
sota els perfils perimetrals, segons indicacions del fabricant.
Inclòs una llana mineral de 60 mm d'espessor en el seu interior, tipus Arena Basic de la casa Isover o similar.
Totalment acabat i llest per imprimar i pintar o decorar.
Segons Norma UNE 102040 IN.
Sistema Kanauf tipus W-382.es Estructura Simple - Dos plaques Aquapanel Indoor o sistema simlar a cada
banda, classificació al foc EI 90'.
Inclòs subministre i col·locació de reforços de fusta on sigui necessari.

QUEDARÀ ENRASAT A LA PARET JUNT AMB EL REVESTIMENT DE D.M. DE LA PORTA Pc.

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

1 Divisòria RF, damunt porta Pc 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT
Capítol K6  REVESTIMENTS

1 K8443220 m2 Subministre i col·locció de cel ras continu, horitzontal, amb plaques del mateix tipus que els tradossats, tipus
´´Aquapanel Indoor´´ de la casa Knauf, acabat Q4, o sistema similar amb les mateixes característiques, per a
revestir, placa de 12,5 mm de gruix, cargolada en entramat estructura metàl·lica 60/27 i acabat Q4.

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

1 Espai 3 30,100 30,100 C#*D#*E#*F#
2 Espai 1 20,550 20,550 C#*D#*E#*F#
3 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 Pas - en vitrina V2 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Retorn en desnivell espai 3 i 4 4,900 0,700 3,430 C#*D#*E#*F#
6 Quartet instal·lacions 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,280

2 K844322Z m2 Subministre i col·locció de cel ras continu, amb forma corba, amb plaques del mateix tipus que els tradossats,
tipus ´´Aquapanel Indoor´´ de la casa Knauf, acabat Q4, o sistema similar amb les mateixes característiques,
per a revestir, placa de 12,5 mm de gruix, cargolada en entramat estructura metàl·lica 60/27 i acabat Q4.

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

1 Espai 2 27,200 27,200 C#*D#*E#*F#
2 Espai 4 12,300 12,300 C#*D#*E#*F#
3 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,500

3 E898JAB0 m2 Subministre i col·locació de pintat de parament vertical (interiors) amb pintura transpirable, de color RAL 9010,
amb una capa d'imprimació específica i dues capes d'acabat.  Inclòs bastides.
Consultar dades específiques pel tipus de pintura, segons ús del local, segons indicacions de la D.F.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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PROJECTE BÀSIC I D´EXECUCIÓ DE REFORMA PER A LA MUSEÏTZACIÓ DE L´ESGLÉSIA DE LA PIETAT
DEL MUSEU DIOCESÀ D´URGELL

AMIDAMENTS Pàg.: 11

1 .- Trasdossats, naus laterals 229,350 229,350 C#*D#*E#*F#
2 .- Cel ras - recte 62,300 62,300 C#*D#*E#*F#
3 .- Cel ras - corb 44,500 44,500 C#*D#*E#*F#
4 .- Cripta - sota la llosa 1,300 1,300 C#*D#*E#*F#
5 .- Naus laterals, sense trasdossats 22,500 5,000 112,500 C#*D#*E#*F#
6 Espai 1 4,400 4,000 17,600 C#*D#*E#*F#
7 Espai 2 3,700 4,900 18,130 C#*D#*E#*F#
8 Espai 3 9,000 3,800 34,200 C#*D#*E#*F#
9 Espai 4 7,750 4,400 34,100 C#*D#*E#*F#

10 .- Nau central: parets sota el cor 15,000 3,500 52,500 C#*D#*E#*F#
11 .- Interior quartet instal·lacions 4,500 2,950 13,275 C#*D#*E#*F#
12 .- Vora accés a la zona de la Pietat

(sota escala)
5,000 3,650 18,250 C#*D#*E#*F#

13 . 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 643,005

4 K87A11BD m2 Escatat i decapat de pintures i/o vernissos existents sobre porta interior, de fusta massissa per a envernissar,
amb aplicacions successives de producte decapant

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

1 Restauració per les dues cares:
2 Ref.Pe - Porta d'una fulla (altar) 1,100 2,300 2,000 5,060 C#*D#*E#*F#
3 Porta cor 1,000 2,500 2,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 Porta tapiada, interior quartet

instal·lacions
0,900 2,200 1,000 1,980 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,040

5 K87A2101 m2 Neteja i preparació de suport per a pintat posterior de porta de fusta, amb mitjans manuals

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

1 Restauració per les dues cares:
2 Ref.Pe - Porta d'una fulla (altar) 1,100 2,300 2,000 5,060 C#*D#*E#*F#
3 Porta cor 1,000 2,500 2,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 Porta tapiada, interior quartet

instal·lacions
0,900 2,200 1,000 1,980 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,040

6 K89A2EA0 m2 Subministre i col·locació de pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt acrílic a l'aigua, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

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

1 Restauració per les dues cares:
2 Ref.Pa - Porta d'una fulla (sota el cor) 2,250 0,820 2,000 3,690 C#*D#*E#*F#
3 Ref.Pb - Porta de dues fulles (sota el

cor)
2,650 2,300 2,000 12,190 C#*D#*E#*F#

4 Ref.Pc - Porta d'una fulla (sota el cor) 2,800 0,920 2,000 5,152 C#*D#*E#*F#
5 Ref.Pd - Porta de dues fulles- previsió 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
6 Ref.Pe - Porta d'una fulla (altar) 1,100 2,300 2,000 5,060 C#*D#*E#*F#
7 Porta cor 1,000 2,500 2,000 5,000 C#*D#*E#*F#
8 Porta tapiada, interior quartet

instal·lacions
0,900 2,200 1,000 1,980 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,572

7 K89B5BJ0 m2 Subministre i col·locació de pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt sintètic, amb
dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat
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PROJECTE BÀSIC I D´EXECUCIÓ DE REFORMA PER A LA MUSEÏTZACIÓ DE L´ESGLÉSIA DE LA PIETAT
DEL MUSEU DIOCESÀ D´URGELL

AMIDAMENTS Pàg.: 12

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

1 Nau central - barana zona altar 5,600 1,000 2,000 11,200 C#*D#*E#*F#
2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,200

8 K811U003 m2 Rejuntat de paret amb morter de calç

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

1 Naus laterals
2 espai 1 22,100 4,300 95,030 C#*D#*E#*F#
3 (-) pas arc -11,100 -11,100 C#*D#*E#*F#
4 espai 2 18,600 5,200 96,720 C#*D#*E#*F#
5 (-) pas arc -11,100 -11,100 C#*D#*E#*F#
6 espai 3 19,400 4,750 92,150 C#*D#*E#*F#
7 espai 4 15,800 5,900 93,220 C#*D#*E#*F#
8 espai 4- repicat per encaix de BIE 0,800 0,710 0,568 C#*D#*E#*F#
9 comunicació museu i rampa 6,650 2,550 16,958 C#*D#*E#*F#

10 -57,880 -57,880 C#*D#*E#*F#
11 Nau central: sota el cor 15,000 3,500 52,500 C#*D#*E#*F#
12 Interior quartet instal·lacions 4,500 2,950 13,275 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 380,341

9 K811U004 m2 Escardejat de paret amb morter de calç

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

1 Naus laterals
2 espai 1 22,100 4,300 95,030 C#*D#*E#*F#
3 (-) pas arc -11,100 -11,100 C#*D#*E#*F#
4 espai 2 18,600 5,200 96,720 C#*D#*E#*F#
5 (-) pas arc -11,100 -11,100 C#*D#*E#*F#
6 espai 3 19,400 4,750 92,150 C#*D#*E#*F#
7 espai 4 15,800 5,900 93,220 C#*D#*E#*F#
8 espai 4- repicat per encaix de BIE 0,800 0,710 0,568 C#*D#*E#*F#
9 comunicació museu i rampa 6,650 2,550 16,958 C#*D#*E#*F#

10 -57,880 -57,880 C#*D#*E#*F#
11 Nau central: sota el cor 15,000 3,500 52,500 C#*D#*E#*F#
12 Interior quartet instal·lacions 4,500 2,950 13,275 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 380,341

10 K811U005 m2 Reglejat de parert amb morter de calç

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

1 Naus laterals
2 espai 1 22,100 4,300 95,030 C#*D#*E#*F#
3 (-) pas arc -11,100 -11,100 C#*D#*E#*F#
4 espai 2 18,600 5,200 96,720 C#*D#*E#*F#
5 (-) pas arc -11,100 -11,100 C#*D#*E#*F#
6 espai 3 19,400 4,750 92,150 C#*D#*E#*F#
7 espai 4 15,800 5,900 93,220 C#*D#*E#*F#
8 espai 4- repicat per encaix de BIE 0,800 0,710 0,568 C#*D#*E#*F#
9 comunicació museu i rampa 6,650 2,550 16,958 C#*D#*E#*F#

10 -57,880 -57,880 C#*D#*E#*F#
11 Nau central: sota el cor 15,000 3,500 52,500 C#*D#*E#*F#
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PROJECTE BÀSIC I D´EXECUCIÓ DE REFORMA PER A LA MUSEÏTZACIÓ DE L´ESGLÉSIA DE LA PIETAT
DEL MUSEU DIOCESÀ D´URGELL

AMIDAMENTS Pàg.: 13

12 Interior quartet instal·lacions 4,500 2,950 13,275 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 380,341

11 K811U006 m2 Arrebossat amb morter de calç i sorra de marbre, amb acabat remolinat

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

1 Naus laterals
2 espai 1 22,100 4,300 95,030 C#*D#*E#*F#
3 (-) pas arc -11,100 -11,100 C#*D#*E#*F#
4 espai 2 18,600 5,200 96,720 C#*D#*E#*F#
5 (-) pas arc -11,100 -11,100 C#*D#*E#*F#
6 espai 3 19,400 4,750 92,150 C#*D#*E#*F#
7 espai 4 15,800 5,900 93,220 C#*D#*E#*F#
8 espai 4- repicat per encaix de BIE 0,800 0,710 0,568 C#*D#*E#*F#
9 comunicació museu i rampa 6,650 2,550 16,958 C#*D#*E#*F#

10 -57,880 -57,880 C#*D#*E#*F#
11 Nau central: sota el cor 15,000 3,500 52,500 C#*D#*E#*F#
12 Interior quartet instal·lacions 4,500 2,950 13,275 C#*D#*E#*F#
13 Cripta, sota la nova llosa 1,300 1,300 C#*D#*E#*F#
14 . 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 386,641

12 K81121B2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, amb morter de calç remolinat

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

1 Baixos de la solera per poder soldar la
tela

2 + retorn perímetre - solapaments 67,000 0,500 33,500 C#*D#*E#*F#
3 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
4 -42,600 -42,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,900

Obra 01 PRESSUPOST 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT
Capítol K7  PORTES I ELEMENTS DE PROTECCIÓ

1 4A1U1111 u Subministre i col·locació de porta d'acer laminat, pintada (trapa, col·locació en horitzontal), amb ventilació,
col·locada en paviment existent, fulla batent, i bastiment de perfils laminats d'acer, per a un buit d'obra de 3,05 x
0,90m, tapa amb estructura tubular, i paviment segons composició de parquet vernissat del mateix tipus que el
paviment col·locat i pissarra, i marc col·locat a l'obra de amb pletina de 5mm d'espessor. Amb mecanismes
d'obertura mitjançant pistons de gas dimensionats per a una obertura manual fàcil i fixadors de seguretat.
Inclou acabat pintat dels elements metàl.lics vistos, 1 capa de fons i 2 d'acabat, accessoris, tiradors/manetes,
pany i clau.  Segons detall constructiu i indicacions de la D.F.
Inclòs modificació de barana/ passamà existent, d'accés a la cripta.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 1A21U753 u Subministre i col·locació de porta, referència de fusteria Pa, d'una fulla batent de cares llises de tauler de fusta
de densitat mitjana, per pintar, estructura interior de fusta, d'una llum de bastiment aproximada de 82x225 cm,
porta enrasada a la paret sense tapetes, inclòs ferratges i pany d'armari.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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PROJECTE BÀSIC I D´EXECUCIÓ DE REFORMA PER A LA MUSEÏTZACIÓ DE L´ESGLÉSIA DE LA PIETAT
DEL MUSEU DIOCESÀ D´URGELL

AMIDAMENTS Pàg.: 14

1 Referència Pa - accés cor 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Referència Pa - registre instal·laciós

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

3 accés zona d'actuació

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 1A21U75M u Subministre i col·locació de porta de dues fulles i fix superior amb forma, referència de fusteria Pb, adaptada per
a sortida d'emergència, d'una llum de bastiment aproximada de 230x265 cm, amb estructura de pi forrada amb
tauler tricapa de faig a dos cares, amb xapa de ferro a l'interior. Inclòs electroimans per 500 Kg, material i
muntatge de barres antipànic ocultes, frontisses ocultes, panys, contra-panys, barra de protecció de tancament
d'acer pintat de 100x6x1,5 cm, amb passador, senyalització d'obertura i tancament, guies i abraçadores per
evitar la intrusió. Tot connectat i en funcionament

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

1 Referència Pb - porta en sortida
d'emergència

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 1ASAG1B2 u Subministre i col·lcoació de porta tallafocs metàl·lica per a revestir, EI2 90-C5 una fulla batent per a una llum de
90x220 cm, per a col·locació encastada a paret.
Referència Pc, col·locada dins la paret per a que junt amb el revestiment quedi enrasat al parament, i sens
tapajunts un cop llest el tancament practicable.

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

1 Referència Pc - quartet instal·lacions 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 1A21U755 u Subministre i col·locació de revestiment de porta tallafocs, referència de fusteria Pc, d'una fulla batent de cares
llises de tauler de fusta de densitat mitjana, per pintar, estructura interior de fusta, d'una llum de bastiment
aproximada de 92x280 cm i tarja superior de 60cm, porta enrasada a la paret sense tapetes, inclòs ferratges i
pany d'armari.

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

1 Referència Pc - quartet instal·lacions 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EAM2U010 u Subministre i col·locació de porta corredissa d'obertura automàtica, referència Pf, d'una fulla de 145x250 cm,
amb vidre laminar 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2
radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions.
Inclòs mecanismes i accessoris per a un correcte funcionament.
Inclòs etiquetes de senyalització en el vidre.

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

1 Referència Pf - connexió museu 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 K9V7U00Z u Subministre i col·locació de barana opaca, de fusta tenyida i envernissada, de dimensions màximes 1,60m
d'ample per una alçada de 1,80m, segons detall constructiu i indicacions de la D.F.

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

1 Barana entre escala i plantaforma
elevadora

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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PROJECTE BÀSIC I D´EXECUCIÓ DE REFORMA PER A LA MUSEÏTZACIÓ DE L´ESGLÉSIA DE LA PIETAT
DEL MUSEU DIOCESÀ D´URGELL

AMIDAMENTS Pàg.: 15

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 K9V7U0MZ u Subministre i col·locació de barana opaca, de fusta tenyida i envernissada, de dimensions màximes 3,20m
d'ample per una alçada de 1,30m. segons detall constructiu i indicacions de la D.F.

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

1 Barana rampa - accés zona Pietat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 EB14B9L9 m Subministre i col·locació de passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 30 mm de diàmetre, acabat polit i
abrillantat, amb suport de rodons acer Ø4mm, fixat mecànicament.
Inclòs gravació en Braille, en la part inferior dels passamans, al principi i al final, per indicar el desnivell amb el
número d'escales.

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

1 .- Passamans escala amb doble
passamà

2 Escala - tram inclinat 1,800 2,000 2,000 7,200 C#*D#*E#*F#
3 Escala - tram vertical, segons disseny 1,100 4,000 4,400 C#*D#*E#*F#
4 .- Barana rampa amb doble passamà
5 barana costat paret 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
6 barana costat moble 3,300 2,000 6,600 C#*D#*E#*F#
7 trams verticals 1,100 4,000 4,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,600

Obra 01 PRESSUPOST 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT
Capítol K8  APARELLS ELEVADORS

1 ELV1U010 u Subministre i col·locació de plataforma elevadora, amb mides mínimes lliures interiors de la platafoma de
126x81cm., motor 0,60kW, alimentació monofàsica 220v, elevació hidràulica amb tisores, anivellació automàtica
al pis, panys elèctrics en portes d'accés, contactes de seguretat, final de carrera de seguretat, paracaigudes
mitjançat vàlvula automàtica de bloqueig, limitador de velocitat en la baixada, paviment antilliscant (marbre
Cènia amb acabat abuixardat), rescat d'emergència, perímetre de seguretat antiatrapament, botó STOP
d'emergència en la plataforma, clau de desconnexió en ´´botoneres´´ pis, obertura de portes des de l'exterior
amb clau, color a escollir per la D.F. de l'obra. Amb un recorregut i dimensions segons plànols, inclou fixacions,
proteccions i connexionat. Tipus ´´Salvaescaleras ZVA20´´ de Otis o similar amb les mateixes característiques.
Inclòs estructura, portes de vidre, proteccions elèctriques, quadre de protecció i maniobra, i lìniaelectrica
d'alimentació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT
Capítol K9  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 9A  ELECTRICITAT
Sub-subcapítol A1  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

1 1G0A1EL01 u Desmunt de la instal·lació enllumenat i elèctrica existent modificant línies per a no interrompre la connexió en
d'altres zones del museu, inclòs retirada i gestió de residus.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 1G0A1EL02 u Subministre i col·locació de caixa de protecció metàl·lica amb pany, amb les línies noves a instal·lar, quadres de
comandament i lìnies segons plànols de instal·lacions fins a quadre. (Es situarà a l'exterior de l'accés a la zona
d'actuació, sota l'escala) Tot segons indicacions D.F. i normativa vigent.
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AMIDAMENTS Pàg.: 16

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 1G0A1EL03 u Muntatge de línies per a poder alimentar la zona de la Capella de la Pietat,des de recepció fins a quadre de
protecció i maniobra situat sota l'escala, amb una linia de 5x16mm tot entubat i lliure d'halògens. amb protecció
magnetotèrmica corresponent de la lìnia.
1 Línia de Climatització.5x6mm de quadresota escala fins a sala climatització.
3 Línia enllumenat vitrines carrils, etc de 3x1,5mm.
1 Línia d'enllumenat d'emergències 3x1,5mm
1 Línia endolls de servei de 3x2,5mm
1 Línia serveis de quadre principal recepció fins a segona planta costat ascensor 3x6mm.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT
Capítol K9  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 9A  ELECTRICITAT
Sub-subcapítol A2  INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS

1 1G0A2TEL1 u Muntatge de la línia general de telecomunicacions que enllaçarà la instal·lació de tomes de connexió amb el rack
Línia general de mòdem actual en recepció, fins a armari secundàri en planta segona costat ascensor, entubat i
dues línies amb cable de categoria 7, lliure d'halògens.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 1G0A2TEL2 u Feina i material necessari per a l'entubat de la instal·lació de telecomunicacions de xarxa i telèfon fins les
diferents tomes de connexió necessàries per a connectar vitrines i punts d'accés, cable de categoria 7 als
diferents punts.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 1G0A2TEL4 u Feina i material necessari per la col·locació de un rack suficient per la connexió de totes les tomes de telèfon i
xarxa de la instal·lació existent, i en previsió de futures ampliacions:
- 1 u ARMARI RACK MURAL 19´´ 12U, 600X450X635MM, I CONNECTORS NECESSARIS PER TOTES LES
TOMES.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT
Capítol K9  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 9A  ELECTRICITAT
Sub-subcapítol A3  INSTAL·LACIÓ DE VIDEO VIGILANCIA

1 1G0A3VV01 u Feina d'entubat i cablejat de la instal·lació de video vigilància al sector de la Capella de la Pietat, indicats als
plànol, amb cable de video coaxial més una línia de llum pel connexionat de les càmares de vigilància.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 1G0A3VV03 u Subministre i col·locació de línia general que enllaça la instal·lació general del sector de la Capella de la Pietat
fins la centraleta de video.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 1G0A3VV04 u Subministre i col·locació de gravador IP32 canals CTTV:
- Gravador NVR5432-4KS2 NVR 32ch 320Mbps 4K H265 2xHDMI 4HDD E/S o similar d'iguals
característiques.
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- Disc dur 2 TB WB sèrie Purple Específic o similar, per aplicacions de video.
- Connexionat i posada en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 1G0A3VV05 u Subministre i col·locació de monitor tft color de 19´´ resolució 1280x1024 píxels.  Luminància 30cd/m2.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 1G0A3VV06 u Subministre i col·locació de sistema de video vigilància amb càmeres IP en la zona d'actuació:
- 9 u. Càmeres Tubulars  IPC-HFW1420S IP 4M QHD DN dWDR 3DNR IR30m 3.6mm IP67 PoE.
- 1 u. Switch POE TPERS-TG50sg de 16 ports PoE+ Gigabit.
- Connexionat i posada en funcionament.
Segons plànol nº8 del projecte i indicacions de la D.F.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT
Capítol K9  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 9A  ELECTRICITAT
Sub-subcapítol A4  INSTAL·LACIÓ D'ALARMA CONTRA INCENDI

1 1G04ACI1 u Feina d'entubat i cablejat de la instal·lació amb cable apantallat lliure d'halogens, per la instal·lació d'alarma
conta incendi per tenir controlades totes les zones de la Capella de la Pietat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 1G04ACI3 u Subministre i col·locació de línia general per enllaçar la instal·lació contra incendi de la sala a la centralització
d'alarmes del Museu.
Línia d'alimentació necessària per alimentar la centraleta contra incendi.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 1G04ACI4 u Subministre i col·locació de central analògica per a detecció d'incendis:
- 1 u. Central Notifier incendis Pearl PRL-IB DE 2 LLAÇOS o similar, central incendis microprocesada,
algorítmica, analògica 2 llaç.
- 2 u. Bateria recargable 12 A-12 V Notifier PS1212 o similar.
- Connexionat i posada en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 1G04ACI5 u Subministre i col·locació de detecció d'incendis reforma museu:
- 1 u. Caixa Notifier M-200 SMB o similar, per muntatge superfície per mòduls M-700. M-200 SMB.
- 10 u. Base Notifier Detecot A/N 24V B501AP o similar, color blanc.
- 10 u. Detector Notifier òptic aïllador analògic A/N NFX/ISO-OPT o similar, color blanc.
- 1 u. Mòdul Notifier Control direccionable d'una entrada suepervisada M710 o similar,1 circuit entrada
configurable, led per indicació estat del mòdul, selector de direcció decàdic.
- 1 u. Sirena Notifier analògic WSS-PC-I02 + BASE BRR o similar, color vermell amb Flash i base BRR amb
aïllador incorporat.
- 1 u. Font Notifier alimentació 220V/24VCC - 3A HLSPS25 o similar.
- 2 u. Bateria recarregable 7 A-12v. LC-RA127R2P o similar.
- 1 u. Connexionat i posada en funcionament.
Segons plànol nº8 del projecte i indicacions de la D.F.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 EM1422D2 u Subministre i col·locació de polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual
per canvi posició d'element fràgil (rearmable), direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, muntat
superficialment, inclòs instal·lació d'entubat/cablejat i posta en funcionament.
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT
Capítol K9  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 9A  ELECTRICITAT
Sub-subcapítol A5  INSTAL·LACIÓ D'ALARMA DE SEGURETAT

1 1G0A4AS01 u. Feina d'entubat i cablejat de la instal·lació d'alarmes a les vitrines i punts estratègis, segons plànols, per a donar
una cobertura suficient per a tenir cobert tot el sector de la Capella de la Pietat. Inclòs cable multifilar i apantallat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 1G0A4AS03 u Subministre i col·locació de línia general que enllaça la instal·lació general del sector de la Capella de la Pietat
fins la instal·lació existent de la resta del Museu.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 1G0A4AS04 u Subministre i col·locació de central Paradox Digiplex EVO-192 o similar ampliable a 192 zones+ caixa gran +
tamper , grau 3:
- CENTRAL PARADOX DIGIPLEX EVO192 O SIMILAR, CAIXA GRAN AMB TRASFORMADOR, 8 ZONES
AMPLIABLE A 192 ZONES AMB TAMPER, CONTROL D'ACCESOS INTEGRAT, 999 CODIS D'USUARI, 8
PARTICIONS, FONT D'ALIMENTACIÓ 1.7A, FINS A 999 MANDOS VIA RADIO AMB RECEPTOR MG-RTX3,
GRAU DE PROTECCIÓ 3, CLASSE AMBIENTAL II.
- TECLAT PARADOX DIGIPLEX o similar PANTALLA LCD EVO-K641+GRAU 3: TECLAT PARADOX
DIGIPLEX ANALÓGIC MOD. EVO-K641+ PANTALLA LCD , COLOR BLAU ASIGNACIÓ A UNO O MES
PARTICIONS PROGRAMACIÓ INDEPENDENT ZONES CHIME, 14 TECLAS FUNCIONALS, 3 TECLAS
PANIC, GRAU DE PROTECCIÓ 3, CLASSE AMBIENTAL II .
- BATERIA RECARREGABLE 7 A-12v. LC-RA127R2P O SIMILAR.
- CONNEXIONAT I POSADA EN FUNCIONAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 1G0A4AS05 u Subministre i col·locació d'alarma anti-intrusió, grau3:
- 7u DETECTOR BOSCH O SIMILAR INF./MICROONES TRITECH ISC-PDL1-WA18G GRAU 3: DETECTOR
INFRARROIG - MICROONES TRITECH (18X25, DOBLE TECNOLOGÍA - ANTIMASKING, REF:
SC-PDL1-WA18 G GRAU DE PROTECCIÓ 3, CLASSE AMBIENTAL II .
- 1u MODUL FONT D'ALIMENTACIÓ PARADOX PS17 O SIMILAR+ CAIXA I TRASFORMADOR: MODUL
FONT D'ALIMENTACIÓ PARADOX 1.7A. SUPERVISIÓ DE CORRENT ALTERNA I BATERIA I CAIXA GRAU 2.
- 1u BATERIA RECARREGABLE7 A-12v. LC-RA127R2P O SIMILAR.
- 2u. MODUL PARADOX EXPANSOR EVO O SIMILAR AMPLIACIÓ A 8 ZONES APR3-ZX8 GRAU 3: MODUL
PARADOX EXPANSOR DIGIPLEX MOD. APR3-ZX8 O SIMILAR, AMPLIABLE A 8 ZONES MES SORTIDA
PGM TOTALMENT PROGRAMABLE, 1 SORTIDA PGM DE 50Ma, GRAU DE PROTECCIÓ 3, CLASSE
AMBIENTAL I.
- 1u RECEPTOR PARADOX O SIMILAR VIA RADIO DIGIPLEX 8Z MG-RTX3/868 GRAU 2: RECEPTOR
PARADOX VIA RADIO DIGIPLEX 8Z MG-RTX3/868, GRAU DE PROTECCIÓ 2, CLASSE AMBIENTAL I.
- 28 u DETECTORS DE VIBRACIÓ, TIPUS GE-99 GS620N DE UTC FIRE & SECURITY O SIMILAR,
INSTAL·LACIÓ AMB CABLE.
- CONNEXIONAT I POSADA EN FUNCIONAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT
Capítol K9  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 9B  CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Sub-subcapítol W0  INST.RADIADORS

1 ECONJ001 u Subministre i col·locació de convector amb ventilador regulable 0-10V, per a instal·lació de calefacció, model
Clima Canal CLCM 008 180 18 de la firma JAGA o similar. Instal·lat empotrat a terra. Inclou font d'alimentació
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230/24 Vdc i cablejat d'alimentació i control, desde quadre elèctric i quadre de control, fins a convector.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 ECONJ002 u Subministre i col·locació de convector amb ventilador regulable 0-10V, per a instal·lació de calefacció, model
Clima Canal CLCM 008 144 18 de la firma JAGA o similar. Instal·lat empotrat a terra. Inclou font d'alimentació
230/24 Vdc i cablejat d'alimentació i control, desde quadre elèctric i quadre de control, fins a convector.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 ECONJ003 u Subministre i col·locació de convector amb ventilador regulable 0-10V, per a instal·lació de calefacció, model
Clima Canal CLCM 008 108 18 de la firma JAGA o similar. Instal·lat empotrat a terra. Inclou font d'alimentació
230/24 Vdc i cablejat d'alimentació i control, desde quadre elèctric i quadre de control, fins a convector.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 ECONJ004 u Subministre i col·locació de bomba circuladora electrònica pel circuit de calefacció dels convectors JAGA, model
Grundfos Magna 1 25-60 o similar, per 3,6 m3/h i 4 mcda. Índex d'eficiència energètica EEI 0,2, pes 4,5 kg,
connexions G 1 1/2´´, pressió màxima 10 bar. Apta per a temperatures des de -10 fins 110°C, motor amb
alimentació monofàsica, protecció IPX4D i aïllament classe F.
Monitorització mitjançant relé de fallada.
Entrada digital arranc/parada disponible per control remot de la bomba.
Funcionamient continu i temps de parada reduïts.
Alta eficiència que garantitza un estalvi d'electricitat substancial.
Ajustament senzill i funcionament mitjançant interfaz sencilla.
Sense manteniment gràcies al disseny tipus rotor encapsulat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 ECONJ005 u Subministre i col·locació de vàlvula d'equilibrat i control independent de la pressió diferencial IMI
TA-COMPACT-P o similar, amb actuador de 230Vca.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

6 ECONJ006 u Subministre i col·locació de vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1 1/2´´.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 ECONJ007 u Subministre i col·locació de vàlvula de bola per roscar de 1/2´´.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

8 ECONJ008 u Subministre i col·locació de vàlvula barrejadora de 3 vies, de 3 punts i 230Vca

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 ECONJ009 u Subministre i col·locació de purgadors 1´´

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

10 ECONJ010 u Subministre i col·locació de vas d'expansió amb vàlvula de seguretat pel circuit de calefacció, capacitat 50 l, 760
mm d'altura, 360 mm de diàmetre, amb rosca de 1´´ de diàmetre i 10 bar de pressió. Inclús manòmetre i
elements de muntatge i connexió necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i
provat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 ECONJ011 u Treballs per a realitzar de connexionat a instal.lació existent de calefacció.
Inclòs materials i accessoris i reubicació del radiadorsituat sota l'escala de la zona d'accés a la zona d'actuació
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 ECONJ0012 u Subministre i col·locació de canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub multicapa de
polipropilè copolímer random/alumini/polipropilè copolímer random (PP-R/Al/PP-R), de 16 mm de diàmetre
exterior, PN=20atm, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant
flexible d'escuma elastomèrica de gruix 30mm. Instal·lada sobre safata en tot el seu recorregut per planta
sotacoberta, amb pendent i connectada en un extrem a la xarxa de sanejament.

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

13 ECONJ013 m Subministre i col·locació de canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub multicapa de
polipropilè copolímer random/alumini/polipropilè copolímer random (PP-R/Al/PP-R), de 20 mm de diàmetre
exterior, PN=20atm, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant
flexible d'escuma elastomèrica de gruix 30mm. Instal·lada sobre safata en tot el seu recorregut per planta
sotacoberta, amb pendent i connectada en un extrem a la xarxa de sanejament.

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

14 ECONJ014 m Subministre i col·locació de canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub multicapa de
polipropilè copolímer random/alumini/polipropilè copolímer random (PP-R/Al/PP-R), de 25 mm de diàmetre
exterior, PN=20atm, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant
flexible d'escuma elastomèrica de gruix 30mm. Instal·lada sobre safata en tot el seu recorregut per planta
sotacoberta, amb pendent i connectada en un extrem a la xarxa de sanejament.

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

15 ECONJ015 m Subministre i col·locació de canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub multicapa de
polipropilè copolímer random/alumini/polipropilè copolímer random (PP-R/Al/PP-R), de 32 mm de diàmetre
exterior, PN=20atm, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant
flexible d'escuma elastomèrica de gruix 30mm. Instal·lada sobre safata en tot el seu recorregut per planta
sotacoberta, amb pendent i connectada en un extrem a la xarxa de sanejament.

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

16 ECONJ016 m Subministre i col·locació de anonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub multicapa de
polipropilè copolímer random/alumini/polipropilè copolímer random (PP-R/Al/PP-R), de 50 mm de diàmetre
exterior, PN=20 atm, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant
flexible d'escuma elastomèrica de gruix 30mm. Instal·lada sobre safata en tot el seu recorregut per planta
sotacoberta, amb pendent i connectada en un extrem a la xarxa de sanejament.

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

17 ECONJ017 m Subministre i col·locació de safata protectora de policarbonat, ABS i compost termoplàstic lliure de halògens,
per recollida de condensats i possibles fugues de les canonades de distribució que passen per sotacoberta fins
als convectors JAGA. Amb resistència a la intempèrie i als agents químics. Degudament inclinada i connectada
a la xarxa de sanejament.

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

18 ECONJ020 u Treballs de paleta pel pas dels tubs per planta sotacoberta, i per la realització dels forats de planta sotacoberta
a planta baixa, així com les rases en els trams on calgui soterrar els tubs, i els registres a terra per a la
instal·lació de les claus de pas i regulació de cada un dels convectors JAGA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT
Capítol K9  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 9B  CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Sub-subcapítol W1  MAQUINÀRIA
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1 KEWA001 u Subministre i col·locació de climatitzador marca TROX model TBS-EC-27 o similar, per 2.500 m3/h amb bateria
de 30 kW.
Mides: 1759x325x1775 i pes 211Kg
Referència comanda TBS-EC/27/ML0/0/T3/0/G3/6C-0H-6E/RR/V0/S05/0/0.
Amb bateria de 6 files d'aigua + bateria elèctrica de 6 kW addicional.
Ventiladors EC.
Comporta de toma i de recirculació amb servos 230V incorporats
Filtre de panell clase G3
Silenciador de 500mm a la impulsió
Construït amb bastidor en perfil de xapa d'acer galvanitzat i pintat, cantonades d'alumini injectat i junta
d'estanqueïtat perimetral.
Panells de 25 mm d'espessor tipus sàndvitx: amb xapa exterior prelacada de 0.6 mm i xapa interior
galvanitzada de 0.5 mm i aïllament de llana mineral.
Amb recollida de condensats degudament connectada a la xarxa de sanejament de l'edifici.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 KEWA002 u Subministre i col·locació de ventilador per Cripta, heliconcentrífug in-line de baix perfil, extremadament silenciós,
Soler i Palau model TD-Silent Ecowat 1300/250 o similar.
Llarg: 680mm Ample: 387mm
Cabal de 580 a 1240 m3/h
Regulació 0-10V
Connexió a conducte de diàmetre 250mm
LpA radiat a 3m. de 34dB(A) a 53dB(A)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 KEWA003 u Subministre i col·locació de ventilador per església, heliconcentrífug in-line de baix perfil, extremadament
silenciós, Soler i Palau model TD-Silent Ecowat 2000/315 o similar.
Llarg: 825mm Ample: 432mm
Cabal de 790 a 1660 m3/h
Regulació 0-10V
Connexió a conducte de diàmetre 315mm
LpA radiat a 3m. de 34dB(A) a 57dB(A)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 KEWA0P5 u Treballs de paleta per a la formació de caixó registrable d'obra o amb planxes de cartró-guix per a la instal·lació
de ventilador V-01dins de la zona de la cripta.  Amb obertura i reixa.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 KEWA004 u Subministre i col·locació d'humidificador de vapor amb resistència elèctrica, marca Carel model UR010HL103 o
similar, per 10 Kg/h, amb sonda d'humitat instal.lada en el retorn, control proporcional integrat, manguera i
llança distribuidora inclosa.
Mides: 365x275x712 (ample x fons x alt). Alimentació trifàsica 7,4 kW

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT
Capítol K9  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 9B  CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Sub-subcapítol W2  XARXA HIDRÀULICA

1 KEWA005 u Subministre i col·locació de bomba circuladora electrònica pel circuit de calefacció de la UTA, model Grundfos
Magna 1 25-100 o similar, per 5,5 m3/h i 4 mcda. Índex d'eficiència energètica EEI 0,2, pes 2,4 kg, connexions
G 1 1/2´´, pressió màxima 10 bar. Apta per a temperatures des de -10 fins 110°C, motor amb alimentació
monofàsica, protecció IPX4D i aïllament classe F.
Monitorització mitjançant relé de fallada.
Entrada digital arranc/parada disponible per control remot de la bomba.
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Funcionamient continu i temps de parada reduïts.
Alta eficiència que garantitza un estalvi d'electricitat substancial.
Ajustament senzill i funcionament mitjançant interfaz sencilla.
Sense manteniment gràcies al disseny tipus rotor encapsulat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 KEWA006 u Subministre i col·locació de vàlvula de 2 vies Belimo DN20, model R2020-4-S2 o similar, amb servo NR230A 3
punts amb motor elèctric de 230 V.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 KEWA007 u Subministre i col·locació de vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1 1/2´´.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 KEWA008 u Subministre i col·locació de vàlvula de bola per roscar de 1 1/2´´.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

5 KEWA009 u Subministre i col·locació de purgadors 1´´

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 KEWA010 u Subministre i col·locació de vas d'expansió amb vàlvula de seguretat pel circuit de calefacció, capacitat 50l, 760
mm d'altura, 360 mm de diàmetre, amb rosca de 1´´ de diàmetre i 10 bar de pressió. Inclòs manòmetre i
elements de muntatge i connexió necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i
provat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 KEWA011 u Treballs de connexionat a instal.lació existent de calefacció

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 KEWA012 m Subministre i col·locació de canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització formada per tub
multicapa de polipropilè copolímer random/alumini/polipropilè copolímer random (PP-R/Al/PP-R), de 50 mm de
diàmetre exterior, PN=20 atm, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa
aïllant flexible d'escuma elastomèrica de gruix 30mm. Instal·lada sobre safata en tot el seu recorregut per
planta sotacoberta, amb pendent i connectada en un extrem a la xarxa de sanejament.

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

9 KEWAP12 m Subministre i col·locació de safata protectora de policarbonat, ABS i compost termoplàstic lliure de halògens,
per recollida de condensats i possible fugues de les canonades de distribució que passen per sotacoberta fina a
la UTA. Amb resistència a la intempèrie i als agents químics. Degudament inclinada i connectada a la xarxa de
sanejament.

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

10 KEWAP13 u Treballs de paleta pel pas dels tubs de climatització i calefacció per la planta sotacoberta i l'accés a la zona de
la cripta.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 KEWA013 m Subministre i col·locació de canonada per a alimentació d'aigua potable, col·locada superficialment, formada per
tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 20 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm. Amb aïllament mitjançant
camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica de gruix 9mm.

AMIDAMENT DIRECTE 30,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 23

12 KEWAPV13 m Subministre i col·locació de vàlvula d'atemperament per la barreja d'aigua freda amb l'aigua calenta
condensada.  Connectat a la xara de sanejament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 KEWAPV15 m Subministre i col·locació de tub flexible recollida condensats d'humificador, amb espiral d'acer harmònic de la
casa carel o similar, resistent fins a 105ºC.  Connectat a la vàlvula d'atemperament.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

14 KEWAPV16 u Formació de xarxa de sanejament per evacuació de condensats, formada per tub de polipropilè de triple capa
insonoritzat, tipus TRIPLUS de ITALSAN o equivalent, de DN32, connectada a la safata de recollida de
condensats del climatitzador, l'humidificador i a la safata protectora instal·lada sota la distribució hidràulica de
clima i calefacció. Conduida i connectada a la xarxa de sanejament existent més propera. Inclou bomba de
evacuació de condensats, tipus Sanicondens o similar, amb fins a 4 entrades de D.28mm i un cabal màxim
d'evacuació de 342 l/h.  Totalment instal·lada, connectada i provada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT
Capítol K9  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 9B  CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Sub-subcapítol W3  XARXA CONDUCTES AIRE I DIFUSIÓ

1 KEWA014 m2 Subministre i col·locació de conducte autoportant rectangular per a la distribució d'aire climatitzat format per
panell rígid d'alta densitat de llana de vidre Climaver Plus R ´´ISOVER´´, segons UNE-EN 13162, de 25 mm
d'espessor, revestit per ambdues cares per alumini (exterior: alumini + malla de fibra de vidre + kraft; interior:
alumini + kraft), amb el cantell mascle vorellat pel complexe interior del conducte

AMIDAMENT DIRECTE 71,880

2 KEWA015 u Subministre i col·locació de tobera d'impulsió de llarg abast, Trox DUE-V de 20cm. de diàmetre, sense marc
rectangular, integrada a paret, amb boca de connexió a conducte rectangular d'almenys 40cm (gruix paret)

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

3 KEWA016 m Subministre i col·locació de tub helicoïdal d'acer galvanitzat, de 315 mm de diàmetre, aïllat interiorment amb
5mm, per instal·lació de ventilació

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

4 KEWA017 u Subministre i col·locació de reixa perforada de retorn d'acer inoxidable, Trox model GLBE de 1225x225 amb
marc i sense porta-filtres. Inclou plènum per connectar a conducte d'extracció a falç sostre.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 KEWA018 u Subministre i col·locació de reixa perforada de retorn d'acer inoxidable, Trox model GLBE de 525x525 amb
marc i sense porta-filtres

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 KEWA019 u Subministre i col·locació de reixa perforada de retorn d'acer inoxidable, Trox model GLBE de 625x325 amb
marc i amb porta-filtres

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 KEWAB19 u Treballs de paleta en concepte de realització dels forats i fixació de les toberes d'impulsió a instal·lar a la paret
de la cripta.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 KEWAB18 u Treballs de paleta en concepte de realització del forat i fixació de la reixa de retorn de la zona de la cripta,
embocada a conducte de 20x20 cap al a UTA.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 KEWAB17 u Treballs de paleta pel pas del conducte d'extracció d'aire de la zona de l'església fins a plana sotacoberta, on es
troba el ventilador V-02, així com per la fixació de la reixa d'extracció i la instal·lació del tub que la comunica
amb la zona de la cripta.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT
Capítol K9  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 9B  CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Sub-subcapítol W4  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

1 KEWA020 m Subministre i col·locació de cable multipolar H07ZZ-F (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció
al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-F) de 3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de
compost reticulat a base de poliolefina lliure de halògens (Z) i coberta de compost reticulat a base de poliolefina
lliure de halògens (Z).

AMIDAMENT DIRECTE 90,000

2 KEWA021 m Subministre i col·locació de cable multipolar H07ZZ-F (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció
al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-F) de 3G6 mm² de secció, amb aïllament de
compost reticulat a base de poliolefina lliure de halògens (Z) i coberta de compost reticulat a base de poliolefina
lliure de halògens (Z).

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

3 KEWA122 m Subministre i col·locació de cable multipolar H07ZZ-F (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció
al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-F) de 5G4 mm² de secció, amb aïllament de
compost reticulat a base de poliolefina lliure de halògens (Z) i coberta de compost reticulat a base de poliolefina
lliure de halògens (Z).

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

4 KEWA022 m Subministre i col·locació de cable multipolar H07ZZ-F (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció
al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-F) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de
compost reticulat a base de poliolefina lliure de halògens (Z) i coberta de compost reticulat a base de poliolefina
lliure de halògens (Z).

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

5 KEWA023 m Subministrament i instal·lació fix en superfície de canalització de tub rígid de policarbonat, exempt d'halògens,
endollable, corbable en calent, de color gris, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 1250
N, amb grau de protecció IP547.

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

6 KEWA024 u Treballs d'electricista per l'ampliació del quadre elèctric existent/nou quadre amb les següents proteccions:
- 2 diferencial 40A/IV 30mA
- 1 diferencial 40A/IV 300 mA
- 1 diferencial 40A/II 30 mA
- 5 PIA 10A/II corba D - Alimentació JAGA, bombes circuladores i extractors, alimentació UTA
- 1 PIA 10A/II corba C - Alimentació control
- 2 PIA 16A/IV - Circuit resistència UTA i circuit humidificador
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT
Capítol K9  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 9B  CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Sub-subcapítol W5  AUTOMATITZACIÓ I CONTROL

1 KEWA025 u Subministre i col·locació de font d'alimentació per sistema de bus KNX de 320mA integrada a quadre de control.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 KEWA026 u Subministre i col·locació de quadre de control de la UTA (Unitat de Tractament d'Aire) basat en sensors i
actuadors per sistema de bus KNX. Tots els elements en interior de quadre degudament mecanitzat i actuadors
cablejats a bornes de connexionat marcades segons esquemes.
Control dels seguents elements segons projecte:
- Comporta d'aire exterior i de recirculació
- Electrovalvules d'entrada d'aigua a la bateria, fred i calor.
- Accionament de la bateria post escalfament elèctica.
- Ventilador.
- Sondes de temperatura i humitat a impulsió i retorn.
Totalment programat i a punt per funcionar.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 KEWA027 u Subministre i col·locació de sonda exterior de temperatura i humitat per bus KNX. Muntatge en paret o màstil.
Totalment programada i a punt per funcionar.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 KEWA028 u Subministre i col·locació de sonda de temperatura i humitat per bus KNX. Control de la climatització en calor i
fred mitjançant els radiadors JAGA i suport per UTA. Control de la renovació d'aire interior. Muntatge sobre
caixetí universal. Totalment programada i a punt per funcionar.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

5 KEWA029 u Subministre i col·locació de sonda de temperatura, humitat i CO2 per bus KNX. Control de la climatització
interior i la renovació d'aire. Muntatge sobre caixeti universal. Totalment programada i a punt per funcionar.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 KEWA030 u Subministre i col·locació de control d'un ventilador d'extracció d'aire mitjançant senyal 0-10V. Actuador per bus
KNX muntat en caixa de connexions per ser instal·lat prop del extractor. Totalment programat i a punt per
funcionar

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 KEWA031 u Subministre i col·locació de caixa amb actuadors per bus KNX pel control de:
- Bomba circuladora calor cap a la UTA
- Bomba circuladora cap als radiadors JAGA
- Accionament radiadors JAGA.
Totalment programat i a punt per funcionar

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 KEWA032 u Subministre i col·locació de sistema de visualització i interactuació amb el sistema de control. A traves de
Pantalla tàctil, Web o APP.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 KEWA033 u Enginyeria de automatització i control, esquemes electrics i seguiment de obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 KEWA034 u Posta en marxa i ajustatge del sistema i seguiment remot durant els mesos posteriors.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 KEWA035 m Subministre i col·locació de cablejat dels sistema de bus KNX cap als diferents elements marcats sobre plànol.
Inclou cable per bus KNX 2x2x0.8 lliure d'halogens, caixes, bornes, tub i el necessari per la seva instal·lació i
fixació.

AMIDAMENT DIRECTE 85,000

12 KEWA036 u Treballs per la fixació del quadre de control de la UTA i el seu connexionat a camp.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 KEWA037 u Treballs per la col·locació i muntatge de la sonda exterior.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 KEWA038 u Treballs per la col·locació i muntatge de les sondes interiors.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

15 KEWA039 u Treballs per la fixació de les caixes de control dels ventiladors i cablejat a camp.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

16 KEWA040 u Treballs per la fixació de caixa de control ubicada a la sala de calderes pel control de les bombes circuladores

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT
Capítol K9  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 9C  INSTAL·LACIONS PREVENCIÓ D'INCENDIS

1 1G04ACI7 u Subministre i col·locació de boca d'incendi fabricada amb acer inoxidable homologada y certificada i instal·lació
del conducte d'aigua fins la boca d'incendi amb tub d'acer inoxidable. Armari per l'allotjament de B.I.E. i extintor,
armari amb configuració horitzontal com departament per extintor, de tamany 710mm d'alt, ample 805 i fondària
245mm, fabricat en acer inoxidable brillant AISI 304, unions i arestes de soldadura polides, panys de lliscament
en termoplàstic, precintes de seguretat i clau de cortesia per a manteniment, junta de tancament perimetral
Ruberend, carret fix Eacisystem amb alimentació axial, davantera en termoplàstic copolímer segons ISO
4892-2(*), sistema ROTEX per alimentació de la B.I.E., 7 possibles entrades d'alimentació, llança Triplex de
triple efecte, rosca femella de 1´´ (D.10mm.), sistema Guiman per a orientació i lliscament de la mànega, 20m.
de mànega semirígida D.25mm EN-694, pipeta-colze per a substitució ràpida de mànega, vàlvula de vola 1´´ de
llautó cromat, desmultiplicador per accionament de vàlvula, amb arrossegament metàl·lic, manòmetre escala
0-16kg/cm2, rosa 1/4´´.
(*) Resistencia UV exposició a fonts lluminoses de arc de Xenón.
Inclòs senyalització segons normativa.

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

1 Espai 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 1G04ACIB u Subministre i col·locació d'armari per extintor de 3,5 a 5 kg., de tamany 860mm. d'alçada, ample 270, i fondària
200mm., cos fabricat en acer inoxidable AISI 304, porta encastarda ´´CIEGA´´, acabat de la porta en acer
inoxidable ´´grafilado´´, pany de lliscament en termoplàstic, precinte de seguretat i clau de cortesia per al
manteniment.
A l'obra es valorarà si es col·loca de superfície o bé encastat, segons ubicació definitiva.
Inclòs senyalització segons normativa.

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

1 Nau central 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Zona rampa accés Pietat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 EM31371J u Subministre i col·locació d'extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 10 kg, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a paret

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

1 Cambra Instal·lacions 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Zona rampa accés Pietat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

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

1 En armari BIE. 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 En armari Nau central 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 EH614553 u Subministre i col·locació de rètols en llums d'emergència, per la senyalització del recorregut d'evaquació, per a
models de lluminàries d'emergència de la sèrie Sol de la casa Daisalux o similar amb les mateixes
característiques.

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

1 Accés/sortida a la zona de l'església
2 de la Pietat des de l'interior del museu
3 en ref.porta PC 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EH614552 u Subministre i col·locació de llumenera d'emergència circular amb difusor molt opal i caixa per empotrar a paret
cromada, 1 hora d'autonomia, 390 lúmens, model Sol N8 de la casa Daisalux o similar amb les mateixes
característiques, col·locat enrasat a paret.
En el preu d'aquesta partida hi anirà inclòs lampares, ECORRAE i despeses auxiliars de mà d'obra, probat i
llest per funcionar.

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

1 Accés/sortida a la zona de l'església
2 de la Pietat des de l'interior del museu
3 en ref.porta PC 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT
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Capítol KA  MUSEOGRAFIA
Subcapítol 01  RESTAURACIÓ PICTÒRICA DE LA CAPELLA
Sub-subcapítol 01  ACCÉS I PROTECCIONS

1 1.1.1 u Subministrament, muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica per a l’accés a la zona de treball.
Col·locació de xarxa de protecció de caiguda d’objectes, homologada amb certificació.Protecció de les parts
dels terres, paraments i tots els elements necessaris, a fi d’evitar danys durant el moviment i muntatge i
desmuntatge de la bastida tubular. Durant el muntatge i desmuntatge es disposarà d’un operari amb titulació en
restauració de béns culturals per tal de supervisar els treballs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 1.1.2 u Protecció i afiançament del retaule de l’àbsis amb materials adequats al contacte i resistents, fixats a la bastida
per tal d’evitar el contacte en cas de possibles desprendiments d’eines, restes o fins i tot pols, sobre el retaule.
El contacte amb el retaule s’efectuarà amb operaris especialitzats amb titulació de restauració de béns culturals
acreditada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT
Capítol KA  MUSEOGRAFIA
Subcapítol 01  RESTAURACIÓ PICTÒRICA DE LA CAPELLA
Sub-subcapítol 02  INTERVENCIÓ A LA NAU CENTRAL

1 1.2.1 u Treballs efectuats en senefa superior amb ogives. Neteja mecàcnica en sec. Fixació de capa pictòrica.
Reintegració cromàtica de les parts perdudes de la paret posterior, seguint els colors originals, criteri il.lusionista.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 1.2.2 u Treballs en silleria, sòcol i emmarcats de les obertures superiors. Neteja mecàcnica en sec. Fixació de capa
pictòrica. Reintegració cromàtica de les percupalicions, seguintels colors originals (carreuat i senefes), criteri
il.lusionista. Reintegració cromàtica de les parts perdudes de la paret posterior, seguint els colors originals
(carreuat i senefes) amb criteri il.lusionista.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 1.2.3 u Treballs en conjunt de columnes i Capitells. Neteja mecàcnica en sec. Fixació de capa pictòrica.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 1.2.4 u Treballs en motllura perimetral. Neteja mecàcnica en sec. Fixació de capa pictòrica.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 1.2.5 u Treballs en senefa sota motllura perimetral. Neteja mecàcnica en sec. Fixació de capa pictòrica. Reintegració
cromàtica de les faltes i llacunes dels motius decoratius, de la part lateral, paret claustre propera al presviteri
seguint els colors originals, criteri il.lusionista.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 1.2.6 u Treballs en parament vertical. Neteja mecànica en sec. Fixació de capa pictòrica. Eliminació de restes de
carreutat. Eliminació del sòcol. Repintat dels paraments verticals del terra a la senefa sota motllura, color a
definir, mate. Inclòs paraments interiors de les obertures de la paret lareral (claustre).

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 1.2.7 u Treballs en emmarcats de les obertures laterals . Neteja mecàcnica en sec. Fixació de capa pictòrica.
Reintegració cromàtica de les parts masillades per tal de dissipar la seva visió. Repintat de les parts llises que
presentin continuitat amb el parament vertical de la nau central, color a definir, mat.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 1.2.8 u Treballs en separació Nau Central - Àbsis i porta lateral. Neteja mecànica en sec. Fixació de capa pictòrica.
Reintegració cromàtica dels motius decoratius dels nervis de l’arc perimetral, seguint els colors originals. Treball
amb l’objectiu de dissipar les llacunes, no per reproducció exacte .

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT
Capítol KA  MUSEOGRAFIA
Subcapítol 01  RESTAURACIÓ PICTÒRICA DE LA CAPELLA
Sub-subcapítol 03  INTERVENCIÓ A L’ABSIS

1 1.3.1 u Treballs en parets laterals, cortinatges. Neteja mecàcnica en sec. Fixació de capa pictòrica. Repicat de l’estucat
actual amb problemes d’humitats de remontament capilar, col.locació de morter drenant amb textura albeolar,
per tal de contenir les aflorescències. Acabat superficial amb morter de calç hidràulica NH3. Acabat lliscat.
Millora de la textura dels paraments amb extracció de les parts inconexes i afinat de nou amb morter específic.
Reintegració cromàtica de la part superior, reproduint de nou els punts de subjecció del cortinatge i els motius
decoratius superiors i inferiors, seguint els colors originals. Criteri il.lusionista. Repintat de les parts llises, color a
definir, mate. Reintegració cromàtica de l’últim dobleg del cortinatge, seguint els colors originals, criteri
il.lusionista. Es preveu ser conservador a l’intervenir en les motius decoratius, per tal d’evitar grans pèrdues i
reproduccions.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 1.3.2 u Treballs en senefa perimetral i paret darrera teulada. Neteja mecànica en sec. Fixació de capa pictòrica. Sellat
de fissura existent amb morter de calç aèrea i pols de marbre, prèvia humidificació, assegurant la penetració del
morter. Repintat de la part posterior i color a definir. Marcatge de l’arc perimetral, per definir-ne la seva posició
en funció d’emmarcament del retaule. Acabat amb color neutre, sense reproducció dels motius florals.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 1.3.3 u Treballs en sostres triangulars laterals. Neteja mecàcnica en sec. Fixació de capa pictòrica. Reintegració
cromàtica de faltes i llacunes seguint els colors originals.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 1.3.4 u Treballs en sistema de nervis i claus de volta sobre l’àbsis. Neteja mecàcnica en sec. Fixació de capa pictòrica.
Reintegració cromàtica de faltes i llacunes seguint els colors originals en les parts que presenten motius
decoratius. Actuació amb intenció de dissipar l’atenció de l’observador, eliminant punts de focalització sense
una reproducció total. Sellat de fissures existents amb morter de calç aèrea i pols de marbre, prèvia
humidificaició, assegurant la penetració del morter.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 1.3.5 u Treballs en sostres entre nervis. Neteja mecàcnica en sec. Fixació de capa pictòrica.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 1.3.6 u Treballs en interior zona ogives amb finestres. Neteja mecàcnica en sec. Fixació de capa pictòrica. Reintegració
cromàtica dels motius decoratius dels sostres, emmarcats de les obertures circulars i sota finesta, seguint les
colors originals. Criteri il.lusionista. Repintat dels brancals de les obertures circulars i parts llises dels perímetres
dels motius decoratius, color a definir. Sellat de fissures existents amb morter de calç aèrea i pols de marbre,
prèvia humidificaició, assegurant la penetració del morter. L’objectiu principal és aconseguir una dissipació
visual de les pèrdues i taques provocades per les humitats.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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7 1.3.7 u Treballs en vidrieres circulars de l’àbsis. Repintat de les vidrieres circulars de l’àbsis. Neteja amb aigua i sabó
neutre. Reproducció del despesejament seguint les parts conservades. Reposició dels colors originals a cada
cel.la.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT
Capítol KA  MUSEOGRAFIA
Subcapítol 02  IL·LUMINACIÓ
Sub-subcapítol 01  PROTECTORS A CARRIL

1 2.1.1 u Subministre i col·locació de projectors Pin spot, o similar amb les mateixes característiques, 6º 15wt color blanc
amb transdapter trifàssic universal, porta filtres i dimmer DMX incorporat 0 á 100%.

AMIDAMENT DIRECTE 29,000

2 2.1.2 u Subministre i col·locació de viseres per a minipar MR-16 color blanc, o similar amb les mateixes característiques.

AMIDAMENT DIRECTE 29,000

3 2.1.3 u Subministre i col·locació de projectors flood 25º minipar MR-16, o similar amb les mateixes característiques, 7wt
color blanc amb transdapter trifàssic universal, porta filtres i dimmer incorporat 0 á 100%.

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

4 2.1.4 u Subministre i col·locació de viseres per a minipar MR-16 color blanc/negre, o similar amb les mateixes
característiques.

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

5 2.1.5 u Subministre i col·locació de ´´Lámpades LED DMR16 25º 930 7wt 12v 3000K Philips o equivalent ´´, o similar
amb les mateixes característiques.

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

6 2.1.6 u Subministre i col·locació de projectors spot 15º minipar MR-16, o similar amb les mateixes característiques, 7wt
color blanc amb transdapter trifàssic universal, porta filtres i dimmer incorporat 0 á 100%.

AMIDAMENT DIRECTE 29,000

7 2.1.7 u Subministre i col·locació de viseres per a minipar MR-16 color blanc, o similar amb les mateixes característiques.

AMIDAMENT DIRECTE 29,000

8 2.1.8 u Subministre i col·locació de làmpades LED DMR16 15º 930 7wt 12v 3000K Philips o equivalent, o similar amb
les mateixes característiques.

AMIDAMENT DIRECTE 29,000

9 2.1.9 u Subministre i col·locació de projectors Retall DP90 12, o similar amb les mateixes característiques, 8wt color
negre, porta filtres imán.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

10 2.1.10 u Subministre i col·locació de làmpades PrevaLED Coin 50 12,8wt 3000ºK, 830/24º o similar amb les mateixes
característiques.
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AMIDAMENT DIRECTE 3,000

11 2.1.11 u Subministre i col·locació de driver 18/220/350 350mA 16wt regulables..

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

12 2.1.12 u Subministre i col·locació de de reguladors 220v.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

13 2.1.13 u Subministre i col·locació de transdapter trifàssics per allotjar electrònica, negres.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

14 2.1.14 u Subministre i col·locació de projectors spot 15º minipar MR-16, o similar amb les mateixes característiques, 7wt
color negre amb transdapter trifàssic universal, porta filtres i dimmer incorporat 0 á 100%.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

15 2.1.15 u Subministre i col·locació de viseres per a minipar MR-16 color blanc/negre, o similar amb les mateixes
característiques.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

16 2.1.16 u Subministre i col·locació de làmpades LED DMR16 15º 930 7wt 12v 3000K Philips o equivalent, o similar amb
les mateixes característiques.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

17 2.1.17 u Subministre i col·locació de projectors flood 25º minipar MR-16, o similar amb les mateixes característiques, 7wt
color blanc amb transdapter trifàssic universal, porta filtres i dimmer incorporat 0 á 100%.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

18 2.1.18 u Subministre i col·locació de viseres per a minipar MR-16 color blanc/negre, o similar amb les mateixes
característiques.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

19 2.1.19 u Subministre i col·locació de làmpades LED DMR16 25º 930 7wt 12v 3000K Philips o equivalent, o similar amb
les mateixes característiques.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT
Capítol KA  MUSEOGRAFIA
Subcapítol 02  IL·LUMINACIÓ
Sub-subcapítol 02  RETROIL·LUMINACIÓ LED LINIAL 14,2WT/METRE

1 2.2.1 m Subministre i col·locació de led linial MON IRC80 o similar amb les mateixes característiques, 14,2w/metre 24v
2700K

AMIDAMENT DIRECTE 14,000
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2 2.2.2 m Subministre i col·locació de perfil alumini STR-0-dissipador (15x3mm), o similar amb les mateixes
característiques.

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

3 2.2.3 u Subministre i col·locació de font d’alimentació FAE estanca 220v/24v 100wt, o similar amb les mateixes
característiques.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 2.2.4 u Subministre i col·locació de regulador 12/24v.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT
Capítol KA  MUSEOGRAFIA
Subcapítol 02  IL·LUMINACIÓ
Sub-subcapítol 03  IL·LUMINACIÓ LED LINIAL 9,6WT/METRE

1 2.3.1 m Subministre i col·locació de Led linial MON IRC80 o similar amb les mateixes característiques, 9,6w/metre 24v
2700K

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

2 2.3.2 m Subministre i col·locació de perfil alumini STR-2-disipador (22x17mm) difusor, o similar amb les mateixes
característiques.

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

3 2.3.3 u Subministre i col·locació de font d’alimentació FAE estanca 220v/24v 240wt , o similar amb les mateixes
característiques.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 2.3.4 u Subministre i col·locació de font d’alimentació FAE estanca 220v/24v 100wt,, o similar amb les mateixes
característiques.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 2.3.5 u Subministre i col·locació de regulador 12/24v.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT
Capítol KA  MUSEOGRAFIA
Subcapítol 02  IL·LUMINACIÓ
Sub-subcapítol 04  IL·LUMINACIÓ LED LINEAL 19,2WT/METRE

1 2.4.1 m Subministre i col·locació de Led linial MON IRC80 o similar amb les mateixes característiques, 19,2w/metre 24v
2700K

AMIDAMENT DIRECTE 10,000
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2 2.4.2 m Subministre i col·locació de perfil alumini STR-2-dissipador (22x17mm) difusor, o similar amb les mateixes
característiques.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3 2.4.3 u Subministre i col·locació de font d’alimentació FAE estanca 220v/24v 100wt, o similar amb les mateixes
característiques.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 2.4.4 u Subministre i col·locació de regulador 12/24v

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT
Capítol KA  MUSEOGRAFIA
Subcapítol 02  IL·LUMINACIÓ
Sub-subcapítol 05  IL·LUMINACIÓ LED LINEAL 4,8WT/METRE

1 2.5.1 m Subministre i col·locació de Led linial MON IRC80 o similar amb les mateixes característiques, 4,8w/metre 24v
2300K

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

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

2 2.5.2 m Subministre i col·locació de perfil alumini STR-1-disipador (11x11mm) difusor, o similar amb les mateixes
característiques.

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

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

3 2.5.3 u Subministre i col·locació de font d’alimentació FAE estanca 220v/24v 100wt ,, o similar amb les mateixes
característiques.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 2.5.4 u Subministre i col·locació de regulador 12/24v

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT
Capítol KA  MUSEOGRAFIA
Subcapítol 02  IL·LUMINACIÓ
Sub-subcapítol 06  CARRILS I ACCESSORIS

1 2.6.1 m Subministre i col·locació de guies superfície trifàssiques universals de color blanc
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AMIDAMENT DIRECTE 69,000

2 2.6.2 u Subministre i col·locació d'alimentadors guies trifàssiques de color blanc

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

3 2.6.3 u Subministre i col·locació de tapes guies trifàssiques de color blanc

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

4 2.6.4 u Subministre i col·locació de unions guies trifàssiques de color blanc.

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

5 2.6.5 m Subministre i col·locació de guies trifàssiques universal color negre

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

6 2.6.6 u Subministre i col·locació d'alimentadors guies trifásicos de color negre

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

7 2.6.7 u Subministre i col·locació de tapes guies trifàssiques de color negre

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT
Capítol KA  MUSEOGRAFIA
Subcapítol 02  IL·LUMINACIÓ
Sub-subcapítol 07  LUMINÀRIES D’EMERGÈNCIA INTEGRADES A CARRIL

1 2.7.1 m Subministre i col·locació de llums d’emergència integrades en carril de 0,75 metres led lineal 28,8wt/metro
6000ºK 3600 lumens/metre, perfil STR2D òptica 30º/60º/90º en funció ubicació luminaria, KIT emergència amb
testimoni lluminòs, font d’alimentació/batería 24v inclosa i Transdapter a carril universal Eutrack , o similar amb
les mateixes característiques.

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

2 2.7.2 m Subministre i col·locació de perfil alumini STR-2D-dissipador (28x21mm) òptica 30º/60º/90º, o similar amb les
mateixes característiques.

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

3 2.7.3 u Subministre i col·locació de tapes final perfil STR-2D , o similar amb les mateixes característiques.

AMIDAMENT DIRECTE 26,000

4 2.7.4 u Subministre i col·locació de fixacions mecàniques minimalistes M-5 camuflades en el carril ,, o similar amb les
mateixes característiques.

AMIDAMENT DIRECTE 26,000

5 2.7.5 m Subministre i col·locació de transdapter a carril universal Eutrack , o similar amb les mateixes característiques.

AMIDAMENT DIRECTE 13,000
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6 2.7.6 u Subministre i col·locació de KIT emergència ALVIT ELT6 o similar amb les mateixes característiques, 2h amb
testimoni lluminós, alta eficiència KFE 24V DC 1x48wt font d’alimentació/batería inclosa.

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

Obra 01 PRESSUPOST 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT
Capítol KA  MUSEOGRAFIA
Subcapítol 02  IL·LUMINACIÓ
Sub-subcapítol 08  COORDINACIÓ TÈCNICA, MUNTAGE DE TOTES LES LUMINARI

1 2.8.1 u Treballs de muntatge i reglatge: 10 jornadas de treball de 1 Iluminador i 1 ajudant tècnic. Desplaçaments,
allotjament i dietes inclosos.
Inclou, escales, bastides, luxòmetre, IR, UV, etc.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT
Capítol KA  MUSEOGRAFIA
Subcapítol 03  FILTRATGE VITRALLS
Sub-subcapítol 01  FILTRES VITRALLS FINESTRALS OJIVALS (F1)

1 3.1.1 u Subministre i col·locació de marc resseguint la forma del finestral d’arc apuntat construit en tub d’acer 30X30
mm de secció. Mides totals 260(h)x115x3 cm. Acabat sorrejat i envernissat mat

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 3.1.2 u Subministre i col·locació de metacrilat de 4 mm de gruix adhesivat al marc i laminat amb filtre solar (80% de
filtratge) Mides totals 260(h)x115x0,4 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

3 3.1.3 u Subministre i col·locació de barra de pressió per a suport de marc conformat per un tub d’acer de secció 40X40
mm i aleta de 20 mm. Acabat sorrejat i envernissat mat Es subjecta a l’intradòs del finestral mitjantçant extensió
regulable. El marc s’acaba de subjectar mitjantçant un cargol al mur en la part superior. Mides totals 5x110x3
cm

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT
Capítol KA  MUSEOGRAFIA
Subcapítol 03  FILTRATGE VITRALLS
Sub-subcapítol 02  FILTRES VITRALLS CIRCULARS DE L’ABSIS (F2)

1 3.2.1 u Subministre i col·locació de marc circular construit en tub d’acer 30X30 mm de secció.Mides totals: Diàmetre
130 cm. Presenta extensions graduables per al suport del marc dins l’intradòs del finestral mitjantçant pressió.
Acabat sorrejat i envernissat mat

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 3.2.2 u Subministre i col·locació de metacrilat de 4 mm de gruix adhesivat al marc i laminat amb filtre solar (80% de
filtratge). Mides totals: Diàmetre 130 cm.
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AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT
Capítol KA  MUSEOGRAFIA
Subcapítol 04  PATRIARQUES I PROFETES

1 4.1 u Subministre i col·locació de marc de fusta de secció 20/70 mm en roure tractat anti-àcid i acabat encerat amb
vidre antireflectant qualitat museu i trassera.Mides totals: 188x 95 cm

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

2 4.2 u Treballs per a l'emmarcatge de les obres. Desplaçament al MDU de dos operaris i tasques d'emmarcatge de les
16 obres

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT
Capítol KA  MUSEOGRAFIA
Subcapítol 05  PARETS, TARIMES I PEANYES

1 5.1 u Subministre i col·locació de peanya construida en tauler DM de19 mm de gruix, acabat semilacat a l’aigua (base
acrílica) color RAL 9010 mat. Presenta 4 rodes i 4 potes regulables. Mides totals: 50x200x120 cm

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 5.2 u Subministre i col·locació de peanya-Paret construida en tauler DM de19 mm de gruix, acabat semilacat a l’aigua
(base acrílica) color RAL 9010 mat. Per la part del davant presenta encaix per avitrina V2 i per la part posterior
presenta dues portes amb frontisa de piano i pany. A l’interior es distribuix el connexionat de l’element interactiu
i de l’altaveu que es col·loca en el sostre del cor. Mides totals: 340(h)x315x104,5 cm

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 5.3 u Subministre i col·locació de peanya construida en tauler DM de19 mm de gruix, acabat semilacat a l’aigua (base
acrílica) color RAL 9010 mat per penjar a paret mitjantçant un marc bastidor de llata de pi amb tractament
antitèrmits de secció 40X40 mm collat al mur de la sala. La peanya encaixa en el bastidor i es fixa mitjantçant
cargols. Mides totals: 60(h)x158x52 cm

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 5.4 u Subministre i col·locació de peanya construida en tauler DM de19 mm de gruix, acabat semilacat a l’aigua (base
acrílica) color RAL 9010 mat per penjar a paret mitjantçant un marc bastidor de llata de pi amb tractament
antitèrmits de secció 40X40 mm collat al mur de la sala. La peanya encaixa en el bastidor i es fixa mitjantçant
cargols. Mides totals: 60(h)x168x52 cm

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 5.5 u Subministre i col·locació de tarima-peanya construida en tauler DM de19 mm de gruix, acabat semilacat a
l’aigua (base acrílica) color RAL 9010mat per recolzar en el paviment. Presenta sòcol de 20 mm d’alçada reculat
20 mm respecte del perímetre  de la base de la tarima. Mides totals: 40(h)x270x120 cm

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 5.6 u Subministre i col·locació de conjunt en forma de grada conformat per 3 moduls independents construits en
tauler DM de19 mm de gruix, amb els reforços interiors necessaris per a la seva correcta conformació i acabat
semilacat a l’aigua (base acrílica) color RAL 9010 mat. El mòdul 1 encaixa sobre el modul 2 mitjantçant un marc
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bastidor de llata de pi amb tractament antitèrmits de secció 40X40 mm collat al sobre del modul 2. El mòdul 2
encaixa sobre el modul 3 mitjantçant un marc bastidor de llata de pi de secció 40X40 mm collat al sobre del
modul 3. El mòdul 3 recolza en el paviment i presenta sòcol de 20 mm d’alçada reculat 20 mm respecte del
perímetre de la base del mòdul. Mides totals mòdul 1: 35(h)x169x30 cm Mides totals mòdul 2: 40(h)x254x105
cm Mides totals mòdul 3: 62(h)x254x136 cm

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 5.7 u Subministre i col·locació de peanya construida en tauler DM de19 mm de gruix, acabat semilacat a l’aigua (base
acrílica) color RAL 9010 mat. Presenta sòcol de 20 mm d’alçada reculat 20 mm respecte del perímetre de la
base. Mides totals: 122(h)x80x80 cm

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 5.8 u Subministre i col·locació d'estructura de suport per a pantalla tactil de 21,5'' construit en tub d’acer de secció
40X15 mm, acabat sorrejat i envernissat mat. Presenta pletina d’acer de 2 mm de gruix soldada en angle de 45º
a la part superior de l’estructura mitjantçant dues carteles triangulars. La pletina presenta forats per a pas de
cargol M6 format VESA ( distància entre centres de forat de 10 cm ). L’estructura es fixa al paviment mitjantçant
espàrrecs roscats M10 inserits al paviment amb tac químic i femelles cegues.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 5.9 u Transport i muntatge de tots els elements descrits.
Inclou neteja final prèvia a la recepció de les obres a exposar

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT
Capítol KA  MUSEOGRAFIA
Subcapítol 06  VITRINES

1 6.1 u V1. Subministre i col·locació de vitrina exempta. Base revestida en tauler Mediland, de baixes emissions
d’aldehid, de19 mm de gruix, acabat semilacat a l’aigua (base acrílica) color RAL 9010. Estructura interna
Glassbau Hahn Freestanding DC F304 o similar amb les mateixes característiques, mecanitzada per a
instal·lació de doble frontisa i receptacle interior per a material de control passiu ''prosorb accessible''. El sobre
interior de la peanya en forma de safata metàl·lica microperforada lacada color RAL 9010 i revestiment tèxtil.
Porta d’accés a l’interior de la vitrina mitjantçant doble braç-frontisa, tancament amb pany i sistema de bloqueig
de seguretat i junta perimetral de silicona per a l’estanqueïtat interior. Vidre de seguretat laminat ultraclar 8+8.2.
Urna de vidre (tres cares laterals +sostre) en vidre de seguretat laminat ultraclar 8+8.2. Nivell de protecció IP55.
El grau d’estanqueitat ha d’assegurar un intercanvi interior/exterior d’aire igual o inferior al 0’1 % diari (0,004%
per hora)
Mides totals: 284(208 h)x104x104 cm
Mides de la peanya: 104(28)hx104x104 cm
Mides de la urna de vidre: 180x100x100 cm

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 6.2 u V2. Subministre i col·locació de vitrina mural a dues cares. Base revestida en tauler Mediland, de baixes
emissions d’aldehid, de19 mm de gruix, acabat semilacat a l’aigua (base acrílica) color RAL 9010 mat.
Estructura interna Glassbau Hahn Freestanding DC F304 o similar amb les mateixes característiques,
mecanitzada per a la instal·lació del braç frontisa inferior. Cos superior revestit en tauler Mediland de baixes
emissions d’aldehid, de 19 mm de gruix, acabat semilacat a l’aigua (base acrílica) color RAL 9010 mat.
Estructura interna mecanitzada per a instal·lació de la frontisa superior i per a contenir metacrilat difusor a la
seva part superior. El sobre interior de la peanya en forma de safata metàl·lica microperforada lacada color RAL
9010 i revestiment tèxtil. Receptacle interior per a material de control passiu“prosorb” accessible. Portes d’accés
a l’interior de la vitrina mitjantçant doble braç-frontisa, tancament amb pany i sistema de bloqueig de seguretat i
junta perimetral de silicona per a l’estanqueïtat interior. Vidre de seguretat laminat ultraclar 8+8.2 Parets laterals
en tauler Mediland, de baixes emissions d’aldehid, de19 mm de gruix, acabat semilacat a l’aigua (base acrílica)
color RAL 9010 mat. Estructura interior formant paret divisoria i grada construida en tauler Mediland, o similar
amb les mateixes característiques, de baixes emissions d’aldehid, de19 mm de gruix, acabat semilacat a l’aigua
(base acrílica) color RAL 9010 mat.Nivell de protecció IP55. El grau d’estanqueitat ha d’assegurar un intercanvi
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interior/exterior d’aire  igual o inferioral 0’1 % diari (0,004% per hora)
Mides totals: 227( h)x170x116 cm
Mides de la base: 64(hx116x116 cm
Mides del cos superior: 13x:170x116 cm
Mides dels vidres: 150(h)x:170x1’6 cm
Mides de la peanya interior: 147(h) 160,5x108 cm

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 6.3 u V3. Subministre i col·locació de vitrina encastada amb urna de 4 cares. Urna de 4 cares (V3) (frontal, laterals i
sostre) en vidre de seguretat laminat ultraclar 8+8.2 encolat UV. Recolza en la base de la tarima del moble P2.
Marc en forma de “L” per al tancament del perimetre inferior i del perímetre posterior de la urna construit en tub
d’acer de secció 20X20 mm, acabat pintat epoxi i assecat en forn color RAL 9010 mat. Peanya per a l’interior de
la vitrina amb caixò per a material de control passiu''prosorb''construit en tauler Mediland, de baixes emissions
d’aldehid, de19 mm de gruix, acabat semilacat a l’aigua (base acrílica) color RAL 9010 mat. Plafò posterior de
tancament construit en tauler Mediland, de baixes emissions d’aldehid, de19 mm de gruix, acabat semilacat a
l’aigua (base acrílica) color RAL 9010 mat. Es colla a l’interior de l’estructura P2. Tira de neopré perimetral per a
l’estanqueïtat de la vitrina. S’accedeix a la vitrina mitjantçant la porta d’accés a l’interior de l’estructura P2, amb
pany. Nivell de protecció IP55. El grau d’estanqueitat ha d’assegurar un intercanvi interior/exterior d’aire igual o
inferior al 0’1 % diari (0,004% per hora)
Mides totals: 172( h)x70x52cm
Mides de la urna de vidre: 170(h)x66x50cm
Mides de la peanya interior: 47(h) 60x48 cm

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 6.4 u V4. Subministre i col·locació de vitrina tipus taula amb urna de 5 cares model Glassbau Hahn T100 o similar
amb les mateixes característiques, amb suport i marc integrant mecanisme obertura mitjantçant braços
articulats telescòpics accionats a gas i tancament de seguretat amb pany amb clau. Sobre interior i caixò per a
material de control passiu ´´prosorb´´ construits en tauler DM Mediland, de baixes emissions d’aldehid, de19
mm de gruix, acabat semilacat a l’aigua (base acrílica) color RAL 9010 mat. Vidres de seguretat laminats
ultraclars 8+8.2. Suport interior en forma de faristol construit en tauler Mediland, de baixes emissions d’aldehid,
de 19 mm de gruix, acabat semilacat a l’aigua (base acrílica) color RAL 9010 mat. Nivell de protecció IP55. El
grau d’estanqueitat ha d’assegurar un intercanvi interior/exterior d’aire igual o inferioral 0’1 % diari (0,004% per
hora)
Mides totals: 24(h)x92,5x62cm
Mides de la urna de vidre: 22(h)x90,5x60cm
Mides de la peanya interior: 8(h)x72,5x44,5 cm

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 6.5 u Transport i muntatge de tots els elements descrits.
Inclou neteja final prèvia a la recepció de les obres a exposar

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT
Capítol KA  MUSEOGRAFIA
Subcapítol 07  PRODUCCIÓ GRÀFICA I TÈXTIL

1 7.1 u Subministre i col·locació de textos en vinil de tall garantia 10 anys, mat color per determinar. Alçada de la lletra
11mm mínim  Dimensions aproximades: 120X70 cm

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 7.2 u Subministre i col·locació de cartel·les explicatives realitzades en alumini de 0,3 mm de gruix, fondejat en color
RAL 9010 i serigrafia digital a dues tintes. Aplicades al mur, a la peanya o a l’element de suport de
l’objecte.Dimensions aproximades: 20X45 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

EUR
194

Hash: ayFHzmLp9cdEaAV9loCQoWUwulA=



PROJECTE BÀSIC I D´EXECUCIÓ DE REFORMA PER A LA MUSEÏTZACIÓ DE L´ESGLÉSIA DE LA PIETAT
DEL MUSEU DIOCESÀ D´URGELL

AMIDAMENTS Pàg.: 39

3 7.3 u Subministre i col·locació de d'impressió digital de sublimació sobre material textil aplicat a suport rigid lleuger de
5 mm de gruixDimensions a cobrir 208(h)x104cm.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 7.4 u Subministre i col·locació de cortina de vellut de cotó tipus Velour, o similar amb les mateixes característiques,
de 460gr/m2, nivell de protecció al foc M1 en color verd..El cortinatge es confeccionarà conformant plecs al
200% de l’amplada a cobrir. S’instalarà mitjantçant barra portant.Dimensions a cobrir 300(h)x200cm.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT
Capítol KA  MUSEOGRAFIA
Subcapítol 08  EQUIPS MULTIMÈDIA I D'ÀUDIO

1 8.1 u Subministre i col·locació de pantalla multitàctil amb CPU incorporada ''all-in-one'' de 21’5´´. Pantalla E-LED
PCT Multi Touch Surface (10 point touch) Aopen e-Tile 22M, o similar amb les mateixes característiques. Pencil
Hardness = 7H per ASTM D3363. Pen Hitting: more than 20,000,000. Processador Intel® BayTrail N2930.
Memòria 8 GB DDR3L SO-DIMM x 2 Low voltage, 1.35V .Connectivitat LAN Single Intel Gigabit Ethernet.
Sistema operatiu Windows 10 i subscripció de software de protecció durant 2 anys.Cablejat de connexió,
posada en marxa i test de funcionament inclosos. ´´

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 8.2 u Subministre i col·locació d'altaveu autoamplificat direccional Panphonics SoundShower SShA 120 x 20 cm color
negre, o bé model igual o superior.120X20 cm. Impedància d’entrada RCA 10 kOhm. Freqüència de sortida min.
250 Hz –16 kHz. Rang de temperatura de funcionament 0-40º. Compatible amb suports VESA-100. Cablejat de
connexió, posada en marxa i test de funcionament inclosos.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT
Capítol KA  MUSEOGRAFIA
Subcapítol 09  REALITZACIÓ D’INTERACTIUS

1 9.1 u Subministre i col·locació de Interactiu i1.
Disseny, desenvolupament i realització d'aplicació interactiva en 4 idiomes. L'interactiu presentarà una interfície
de navegació a partir del modelat 3D de l'interior de la Capella. Es seguiran les pautes per al desenvolupament
de l'interactiu descrites en el document ANNEX I i els criteris d'accessibilitat relatius als textos digitals descrits
en l'ANNEX II (Guia MUSA Comunicació). Inclou la realització del modelat 3D de la capella en base a imatges
fotogràfiques de la Capella i a altres imatges històriques proporcionades pel Museu i de la realització de noves
fotografies de la Capella, si és necessari, a càrrec de l'empresa. Inclou la correcció i traducció a 4 idiomes dels
textos suministrats pel Museu. Inclou la càrrega de l'aplicació. Inclou la gestió i el pagament, si s'escau, pels
drets de les imatges i pels drets sobre l'obra musical.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 9.2 u Subministre i col·locació de Interactiu i2.
Disseny, desenvolupament i realització d'aplicació interactiva en 4 idiomes. L'interactiu donarà opció a l'audició
de diferents fragments d'àudio i al mateix temps presentarà la figura del mestre de capella Joan Brudieu i el rol
dels preveres beneficiats en el context de l'organització catedralícia. Es seguiran les pautes per al
desenvolupament de l'interactiu descrites en el document ANNEX I, i els criteris d'accessibilitat relatius als
textos digitals descrits en l'ANNEX II (Guia MUSA Comunicació). Inclou correcció i traducció a 4 idiomes dels
textos suministrats pel Museu. Inclou la càrrega de l'aplicació. Inclou la gestió i el pagament, si s'escau, pels
drets de les 'imatges i pels drets sobre l'obra musical.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT
Capítol KA  MUSEOGRAFIA
Subcapítol 10  REALITZACIÓ DE SUPORTS I MUNTATGE DELS OBJECTES D’

1 10.1 u Treballs necessaris per a realitzar suports específics per als objectes en els cassos que sigui necessari. Es
prendran les mides in situ i es realitzaran en materials inerts, preferiblement acer inoxidable i metacrilat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 10.2 u Treballs de personal tècnic especialitzat en manipulació d'obres d'art necessari pel desembalatge i instal·lació
de les peces, tot en presència i sota la supervisió del personal tècnic que el MDU determini. Inclou les taules de
treball de com a mínim 1 metre d'ample per un total de no menys 3 metres de llarg de superficie, llums de treball
suficients per a les inspeccions, lupes, càmera de fotografiar i elements de protecció.Es preveuen tres persones
durant 5 jornades consecutives

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT
Capítol KA  MUSEOGRAFIA
Subcapítol 11  EQUIPAMENT DE CONSERVACIÓ PREVENTIVA

1 11.1 u Subministre i col·locació de data logger amb sensor d’humitat i temperatura integrat, connexió WIFI,
magatzament de dades en núbol, alarmes en temps real real via e-mail o SMS TESTO 160 TH, o similar amb
les mateixes característiques,.76X64X22mm. Temperatura de funcionament: rang -20-50 Cº. Alimentació: piles
AAA 1,5V (4). Memòria 32 canals. Software de configuració i connectivitat mòbil inclosos. Suport de paret i
coberta decorativa inclosos.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 11.2 u Subministre i col·locació de cassets compactes de gel de silici Pro-Sorb 950 gr (90% SiO2), o similar amb les
mateixes característiques.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT
Capítol KA  MUSEOGRAFIA
Subcapítol 12  BUCLE MAGNÈTIC

1 11.6 u Subministrament i instal·lació de llaç d'inducció magnètica (bucle magnètic) segons norma UNE EN
60118-4:2016+A1:2018 en la zona de l'interactiu i2 (JOAN BRUDIEU). Plano d'escolta de 120 cm a 170 cm
d'altura respecte del terra. Cablejat perimetral per formar llaç d'inducció dins canaleta trepitjable instal·lada en el
terra del cor (cota 340 cm aprox). Enginyeria per al disseny de la forma del llaç d'inducció i per a l'elecció del
sistema d'amplificació fins a assolir els valors de funcionament de la norma UNE EN 60118 4:2016+A1:2018
(IEC 60118-4:2014+A1:2017) prèvia medició del soroll magnètic de fons de la sala. Ajust dels sistemes de llaç
d'inducció d'audiofreqüència a la norma UNE EN 60118-4:2016+A1:2018. Emissió de la conformitat de
compliment amb la norma UNE EN 60118-4:2016+A1:2018. Disseny del sistema de connexió amb el sistema
d'audio de l'interactiu. L'equipament dissenyat inclourà: amplificador de bucle magnètic segons el disseny de
l'enginyeria, equip de connexió de l'amplificador de bucle magnètic al sistema d'àudio de l'interactiu, cable de
coure per a la realització del lllaç d'inducció del bucle magnètic, carteles de senyalització segons norma
UNE-EN 60118-4:2016+A1:2018, tester receptor de telebobina, per a comprobar periòdicament el
funcionamient correcte del bucle magnètic. La instal·lació per a la posta en marxa, inclourà: col·locació del
cablejat del llaç d'inducció magnètica en la canalització que es defineixi, col·locació de l'amplificador, connexió
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de l'amplificador al cablejat del llaç d'inducció i connexió de l'amplificador al sistema d'audio de l'interactiu
mitjantçant canalització existent en el moble que suporta l'interactiu. Xerrada formativa explicant el funcionament
del bucle magnètic i les condicions d'ús per persones usuaries d'audífon o amb implant coclear.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT
Capítol KN  EQUIP DE NETEJA

1 K9Z3U001 m2 Neteja final per l'entrega de l'obra:
- Aspirat i fregat de terres, segons indicacions de la D.F. i fabricants dels productes d'acabat.
- Aspirat, desempolsat i neteja de mobiliari/motllures/relleus....en parets i sostres

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

1 Nau central 125,000 125,000 C#*D#*E#*F#
2 Capelles laterals 93,800 93,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 218,800

Obra 01 PRESSUPOST 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT
Capítol KY  SEGURETAT I SALUT

1 KSIS1 u Mesures de seguretat i salut, segons indicacions de la D.F. Inclòs PLA DE SEGURETAT

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

1 Partida a justificar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Obra 01 Pressupost 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT

Capítol K2 ENDERROC, MOV.TERRES I GESTIÓ RESIDUS

Subcapítol 2A ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

1 K2194621 m2 Arrencada de paviment de fusta, inclòs llates, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 171)

9,81 37,400 366,89

2 K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic/petri, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 170)

8,23 82,900 682,27

3 K2192913 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de
gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 169)

14,46 82,900 1.198,73

4 K222B412 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb
les terres deixades a la vora (P - 179)

71,44 8,910 636,53

5 K2199511 m Enderroc d'esglaó d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 173)

13,61 15,200 206,87

6 K2197821 m Arrencada de perfil metàl·lic perimetral i arrebossat situat en entrega
en paviment-paret, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 172)

4,20 27,100 113,82

7 K2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzat
manualment i càrrega directa a contenidor. (P - 178)

55,46 8,542 473,74

8 K21B1011 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans
manuals, es guardarà per la seva posterior reutilització. Inclòs càrrega
i transport al Seminari. (P - 176)

24,00 10,400 249,60

9 K2182E01 m2 Repicat d'arrebossat o enguixat de parament vertical, per l'aplicació de
posteriors capes de revestiment, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 168)

9,00 380,341 3.423,07

10 K21B1013 u Arrencada d'instal·lacions existents de la nau cental, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
(electricitat, il·luminació, etc...) (P - 177)

709,34 1,000 709,34

11 K21AURA3 u Desmuntatge de fulles i accessoris de porta de dues fulles, amb
recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material
per a la seva reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor.
Inclòs trasllat de la porta a magatzem. (P - 175)

198,34 1,000 198,34

12 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 174)

8,32 4,000 33,28

TOTAL Subcapítol 01.K2.2A 8.292,48

Obra 01 Pressupost 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT

Capítol K2 ENDERROC, MOV.TERRES I GESTIÓ RESIDUS

Subcapítol 2B GESTIÓ DE RESIDUS

1 K2R35039 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 180)

21,53 20,942 450,88

2 K2R54239 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 181)

21,53 29,879 643,29

TOTAL Subcapítol 01.K2.2B 1.094,17

Obra 01 Pressupost 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT

Capítol K3 SOLERES I RECRESCUDES
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1 FDG52657 m Subministre i col·locació de canalització amb tub corbable corrugat de
polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa. (P - 167)

10,08 71,000 715,68

2 E9232B91 m2 Subministre i col·locació de subbase de grava de pedrera de pedra
granítica de 25 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material (P - 137)

19,67 16,650 327,51

3 E921101F m3 Subministre i col·locació de subbase de sorra, amb estesa i piconatge
del material al 95 % del PM (P - 136)

20,50 2,814 57,69

4 E93617B1 m2 Subministre i col·locació de solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix
10 cm, armat amb fibres de polièster, dosificació segons indicacions
de la D.F..
NOTA: l'acabat d'aquesta xapa de compressió serà perfectament
anivellada i amb acabat lliscat, preparada per rebre el revestiment de
parquet o llates. (P - 138)

16,13 136,300 2.198,52

5 K721BCK5 m2 Subministre i col·locació de membrana per a impermeabilització de
soleres, formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-40/G amb
una armadura FP de feltre de polièster de 150 g/m2 i acabat de color
estàndard, adherida en calent, prèvia imprimació
Tipus ´´Esterdan Plus 40 P Elastomoro´´ de la casa Danosa o similar
amb les mateixes característiques. (P - 184)

14,54 164,700 2.394,74

6 4LZ11511 u Fossat per a plataforma elevadora de àrea 1,65 m2, fondària entre
0,22 i 0,36 m, amb llosa de formigó HA-25/B/10/I, de 30 cm de gruix,
armadura amb fibres de polièster, subbase de granulat amb grava de
pedrera de 15 cm de gruix, barrera de vapor/estanqueïtat amb làmina
de polietilè de 48 g/m2, paret estructural de maó ceràmic calat de
290x140x100 mm, amb revestiment interior d'arrebossat a bona vista
amb morter de calç, acabat remolinat. (P - 107)

693,51 1,000 693,51

7 445CD874 m3 Formació de llosa de formigó armat, de 20 cm de gruix amb muntatge i
desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler
de fusta de pi, formigó HA-25/B/10/IIa, i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades.
Inclòs connectors a obra existent, segons indicacions de la D.F. (P -
105)

903,25 0,320 289,04

TOTAL Capítol 01.K3 6.676,69

Obra 01 Pressupost 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT

Capítol K4 PAVIMENTS

1 K9QG1G4E m2 Subministre i col·locació de parquet flotant de posts de fusta massissa
natural envernissada, d'amplària de 140 mm, i de gruix 20,5 mm, cada
post està encadellada en els seus quatre costats i té una ranura en la
part posterior per insertar el clip metàl·lic (sistema clip per la seva
col·locació amb grapes), col·locat sobre làmina de 3 mm de gruix
inclosa en aquesta partida.
Parquet tipus model Black Oak (Roure Negre Raspallat), Harmony,
amb acabat Ultra Matt Lacquered, de la casa Junkers o similar amb
les mateixes característiques, donar mostra del material i sistema de
col·locació per l'acceptació de la propietat i la D.F. de l'obra. (P - 200)

139,70 87,650 12.244,71

2 K9QG1G4F m2 Subministre i col·locació de paviment de parquet artesonat, amb
parquet de posts de fusta massissa natural envernissada, d'amplària
de 140 mm, i de gruix 20,5 mm, enllatat de taulons de cantell, i clavat
de parquet sobre rastrells
Parquet tipus model Black Oak (Roure Negre Raspallat), Harmony,
amb acabat Ultra Matt Lacquered, de la casa Junkers o similar amb
les mateixes característiques, donar mostra del material i sistema de
col·locació per l'acceptació de la propietat i la D.F. de l'obra. (P - 201)

225,55 37,400 8.435,57
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3 K8A82CC1 m2 Subministre i col·locació d'envernissat de paviment de fusta, amb dues
capes de vernís de la casa Bona trafic HD o similar, amb la superfície
mat. (P - 197)

15,80 127,450 2.013,71

4 E9VZ19AK m Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada i
arrebossada amb morter mixt 1:2:10 (P - 139)

23,46 18,750 439,88

5 K9V7U002 m Subministre i col·locació de revestiment d'esglaó amb estesa de fusta
de roure i frontal amb peça de pedra natural de 6cm. de gruix (pedra
Cènia amb frontal amb acabat envellit i part superior amb acabat
abuixardat).
La fusta és del mateix material del nou paviment de parquet de la
casa Junkers o similar amb les mateixes característiques, col·locat
amb fixacions mecàniques.
(P - 204)

151,02 18,750 2.831,63

6 K9V7U001 m Subministre i col·locació d'esglaó de fusta de roure, d'una peça
(frontal+estesa), del mateix material del nou paviment de parquet de la
casa Junkers o similar amb les mateixes característiques, col·locat
amb fixacions mecàniques. Aquests esglaons seran del mateix tipus
que el paviment col·locat.
(P - 203)

166,68 3,000 500,04

7 K9V7U00P u Subministre i col·locació de paviment de fusta, per regularització de
paviments, d'ampalda 4.80m i fondària 0,50m. aproximadament (mides
a comprovar a l'obra), en sortida d'emergència, feta amb fusta de
roure, del mateix material del paviment de parquet de la casa Junkers
o similar amb les mateixes característiques, col·locat amb rastrells i
fixacions mecàniques. (P - 205)

370,89 1,000 370,89

8 K9B5U002 m2 Subministre i col·locació de paviment antilliscant, amb acabat
abuixardat, amb peces de marbre Cènia, de 2cm. d'espessor,
especejament i acabat segons indicacions de la D.F., col·locada a truc
de maceta amb morter de ciment 1:3, elaborat a l'obra, i rejuntat
similar al material col·locat. (P - 199)

140,28 2,400 336,67

9 K9U123A5 m Subministre i col·locació de sòcol de Silestone, tipus Blanc Zeus o
similar amb les mateixes característiques, de 15 cm d'alçària i 2 cm de
gruix, col·locat amb adhesiu i rejuntat amb beurada segons indicacions
del fabricant.
NOTA: El sòcols es col·locaran amb el màxim dimensionat de plaques
de Silestone, per a evitar el mínim les juntes, veure plànols.
Alternativament donar preus amb espessor 1cm. (P - 202)

60,51 51,050 3.089,04

10 K9B5U001 m2 Subministre i col·locació de paviment amb peces de pedra de pissarra
serrrada, de 30 mm de gruix, acabat imitació a la pedra existent a
l'església, col·locada a truc de maceta amb morter de ciment 1:3,
elaborat a l'obra, i rejuntat similar a l'existent. (P - 198)

139,50 83,900 11.704,05

11 K878C120 m2 Neteja de paviment existent de pedra/ ceràmica, amb productes pH
neutre (P - 192)

13,00 86,400 1.123,20

12 E8N9SJ1K m Subministre i col·locació de banda pododàctil de la casa Gerflor o
similar, amb relleu de cercles. Composició heterogènia amb espessor
total de 3,3m. i una capa d'ús de 1,2mm. Aïllament acústic segons EN
ISO 717 cèrcles per fer tàctilment reconeixibles determidades zones
de risc o que per alguna altra raó han d'estar senyalitzades,
fotorreticulat Protecsol o similar que facilita el manteniment, evita el
decapat i l'encerat en tota la vida útil del producte i es resistent a
alcohols i altres productes químics. Instal·lat sobre solera dura, llisa,
seca (3% màxim d'humitat), plana i sense fisures, sgons UNE 4); fixat
amb adhesiu (DB-SI) compleix el requeriment de resistència al foc (B.
(P - 135)

85,12 13,950 1.187,42

13 E9Z4A001 u Subministre i col·locació de rampa fet amb planxa d'acer de 3mm de
gruix, amb estructura inferior, paviment amb goma tipus Pirelli o similar
encolada a la planxa (sistema igual que la existent).
Aquesta rampa connecta a la rampa exterior existent, i en el preu
d'aquesta partida s'inclou la modificació de la barana existent.
Inclòs una capa d'imprimació i dues capes d'acabat amb pintura igual
que la existent. (P - 140)

1.847,06 1,000 1.847,06

14 E8N9SJ1H m Subministre i col·locació de sòcol en rampa existent, amb planxa
d'acer pintada del mateix color de la barana, de 3 mm de gruix i 100
mm d'alt. col·locat amb fixacions mecàniques (P - 134)

32,82 17,950 589,12
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TOTAL Capítol 01.K4 46.712,99
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Capítol K5 PARETS DE TANCAMENT I TRASDOSSATS

1 K612BR1K m2 Subministre i col·locació de paret divisòria recolzada de gruix 14 cm,
de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de
290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb
ciment CEM II (P - 183)

40,26 10,080 405,82

2 K43ZU020 m Subministre i col·locació de perfil d'acer inoxidable satinat amb forma
d'escaire, a base de passamans per a recolzament de trasdossat,
passamà de suport amb formació de forats segons detall constructiu i
indicacions de al D.F.
*  Inclòs part proporcional de tacs químics (P - 182)

90,89 116,500 10.588,69

3 E65V3JDZ m2 Subministre i col·locció de trasdossat autoportant de gruix
12,5+guia100mm Z2., format per una placa amb ànima de ciment
portland amb additius y material de reblert, recobertes en les seves
dues cares per una malla de fibra de vidre, cargolades a una banda
d'una estructura metàl.lica d'acer galvanitzat de canals horitzontals y
muntants verticals de 0.6 mm d'espessor, modulació de 400 mm e/e,
tipus Z2 per ambients per una humitat mitja o alta.
Inclòs part proporcional de cargols, pasta per a juntes tipus Kanuf,
fixacions al terra i al sostre, banda acústica sota els perfils perimetrals.
En el preu també hi haurà inclòs remats i entregues especials en
obertures, o a on s'especifiqui a l'obra.

NOTA: Veure detall contructiu, aquest trasdossat no arriba al terra, ni
al sostre, hi ha d'haver una circulació d'aire per la ventilació.

* Inclòs reforços especials per a càrregues pesades, segons
indicacions del fabricant.

Totalment acabat i llest per imprimar i pintar o decorar.

Sistema ´´Trasdosado Placa de Ciment Aquapanel Indoor´´ de la casa
Knauf, acabat Q4, o sistema similar amb les mateixes característiques.
(P - 132)

71,47 247,600 17.695,97

4 E65V3JDX m2 Repercusió per m2 de part proporcional d'arestes en la part superior i
inferior amb àngul viu (P - 131)

5,80 247,600 1.436,08

5 E6523JDB m2 Envà divisòri de 10 cm. de gruix (12,5+12,5+50+12,5+12,5mm), format
per dos plaques amb ànima de ciment portland amb additius y material
de reblert, recobertes en les seves dues cares per una malla de fibra
de vidre tipus Aquapanel Indoor Knauf o similar de 12,5 mm
d'espessor classificades A2s1d0 segons UNE EN 520, cargolades a
cada banda d'un estructura metàl.lica d'acer galvanitzat de canals
horitzontals y muntants verticals de 50/50 mm i 0.6 mm d'espessor.
Modulació de 400 mm e/e.
Inclòs part proporcional de cargols, pasta per a juntes tipus Kanuf,
fixacions al terra i al sostre, banda acústica sota els perfils perimetrals,
segons indicacions del fabricant.
Inclòs una llana mineral de 60 mm d'espessor en el seu interior, tipus
Arena Basic de la casa Isover o similar.
Totalment acabat i llest per imprimar i pintar o decorar.
Segons Norma UNE 102040 IN.
Sistema Kanauf tipus W-382.es Estructura Simple - Dos plaques
Aquapanel Indoor o sistema simlar a cada banda, classificació al foc
EI 90'.
Inclòs subministre i col·locació de reforços de fusta on sigui necessari.

QUEDARÀ ENRASAT A LA PARET JUNT AMB EL REVESTIMENT
DE D.M. DE LA PORTA Pc.
(P - 130)

119,46 1,000 119,46
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Capítol K6 REVESTIMENTS

1 K8443220 m2 Subministre i col·locció de cel ras continu, horitzontal, amb plaques del
mateix tipus que els tradossats, tipus ´´Aquapanel Indoor´´ de la casa
Knauf, acabat Q4, o sistema similar amb les mateixes característiques,
per a revestir, placa de 12,5 mm de gruix, cargolada en entramat
estructura metàl·lica 60/27 i acabat Q4. (P - 190)

54,96 62,280 3.422,91

2 K844322Z m2 Subministre i col·locció de cel ras continu, amb forma corba, amb
plaques del mateix tipus que els tradossats, tipus ´´Aquapanel Indoor´´
de la casa Knauf, acabat Q4, o sistema similar amb les mateixes
característiques, per a revestir, placa de 12,5 mm de gruix, cargolada
en entramat estructura metàl·lica 60/27 i acabat Q4. (P - 191)

75,48 44,500 3.358,86

3 E898JAB0 m2 Subministre i col·locació de pintat de parament vertical (interiors) amb
pintura transpirable, de color RAL 9010, amb una capa d'imprimació
específica i dues capes d'acabat.  Inclòs bastides.
Consultar dades específiques pel tipus de pintura, segons ús del
local, segons indicacions de la D.F. (P - 133)

7,14 643,005 4.591,06

4 K87A11BD m2 Escatat i decapat de pintures i/o vernissos existents sobre porta
interior, de fusta massissa per a envernissar, amb aplicacions
successives de producte decapant (P - 193)

29,40 12,040 353,98

5 K87A2101 m2 Neteja i preparació de suport per a pintat posterior de porta de fusta,
amb mitjans manuals (P - 194)

16,81 12,040 202,39

6 K89A2EA0 m2 Subministre i col·locació de pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt
acrílic a l'aigua, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 195)

25,19 36,572 921,25

7 K89B5BJ0 m2 Subministre i col·locació de pintat de barana i reixa d'acer de barrots
separats 10 cm, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i 2 d'acabat (P - 196)

21,02 21,200 445,62

8 K811U003 m2 Rejuntat de paret amb morter de calç (P - 186) 14,12 380,341 5.370,41

9 K811U004 m2 Escardejat de paret amb morter de calç (P - 187) 14,12 380,341 5.370,41

10 K811U005 m2 Reglejat de parert amb morter de calç (P - 188) 15,88 380,341 6.039,82

11 K811U006 m2 Arrebossat amb morter de calç i sorra de marbre, amb acabat
remolinat (P - 189)

18,82 386,641 7.276,58

12 K81121B2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, amb morter
de calç remolinat (P - 185)

18,82 10,900 205,14

TOTAL Capítol 01.K6 37.558,43

Obra 01 Pressupost 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT

Capítol K7 PORTES I ELEMENTS DE PROTECCIÓ

1 4A1U1111 u Subministre i col·locació de porta d'acer laminat, pintada (trapa,
col·locació en horitzontal), amb ventilació, col·locada en paviment
existent, fulla batent, i bastiment de perfils laminats d'acer, per a un
buit d'obra de 3,05 x 0,90m, tapa amb estructura tubular, i paviment
segons composició de parquet vernissat del mateix tipus que el
paviment col·locat i pissarra, i marc col·locat a l'obra de amb pletina de
5mm d'espessor. Amb mecanismes d'obertura mitjançant pistons de
gas dimensionats per a una obertura manual fàcil i fixadors de
seguretat.
Inclou acabat pintat dels elements metàl.lics vistos, 1 capa de fons i 2
d'acabat, accessoris, tiradors/manetes, pany i clau. Segons detall
constructiu i indicacions de la D.F.
Inclòs modificació de barana/ passamà existent, d'accés a la cripta. (P
- 106)

4.708,78 1,000 4.708,78
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2 1A21U753 u Subministre i col·locació de porta, referència de fusteria Pa, d'una fulla
batent de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana, per pintar,
estructura interior de fusta, d'una llum de bastiment aproximada de
82x225 cm, porta enrasada a la paret sense tapetes, inclòs ferratges i
pany d'armari. (P - 23)

308,49 2,000 616,98

3 1A21U75M u Subministre i col·locació de porta de dues fulles i fix superior amb
forma, referència de fusteria Pb, adaptada per a sortida d'emergència,
d'una llum de bastiment aproximada de 230x265 cm, amb estructura
de pi forrada amb tauler tricapa de faig a dos cares, amb xapa de ferro
a l'interior. Inclòs electroimans per 500 Kg, material i muntatge de
barres antipànic ocultes, frontisses ocultes, panys, contra-panys, barra
de protecció de tancament d'acer pintat de 100x6x1,5 cm, amb
passador, senyalització d'obertura i tancament, guies i abraçadores
per evitar la intrusió. Tot connectat i en funcionament (P - 25)

5.882,27 1,000 5.882,27

4 1ASAG1B2 u Subministre i col·lcoació de porta tallafocs metàl·lica per a revestir, EI2
90-C5 una fulla batent per a una llum de 90x220 cm, per a col·locació
encastada a paret.
Referència Pc, col·locada dins la paret per a que junt amb el
revestiment quedi enrasat al parament, i sens tapajunts un cop llest el
tancament practicable. (P - 26)

1.321,25 1,000 1.321,25

5 1A21U755 u Subministre i col·locació de revestiment de porta tallafocs, referència
de fusteria Pc, d'una fulla batent de cares llises de tauler de fusta de
densitat mitjana, per pintar, estructura interior de fusta, d'una llum de
bastiment aproximada de 92x280 cm i tarja superior de 60cm, porta
enrasada a la paret sense tapetes, inclòs ferratges i pany d'armari. (P -
24)

365,55 1,000 365,55

6 EAM2U010 u Subministre i col·locació de porta corredissa d'obertura automàtica,
referència Pf, d'una fulla de 145x250 cm, amb vidre laminar 5+5 mm
amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa
d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de
seguretat i quadre de comandament de 4 posicions.
Inclòs mecanismes i accessoris per a un correcte funcionament.
Inclòs etiquetes de senyalització en el vidre.
(P - 141)

4.235,84 1,000 4.235,84

7 K9V7U00Z u Subministre i col·locació de barana opaca, de fusta tenyida i
envernissada, de dimensions màximes 1,60m d'ample per una alçada
de 1,80m, segons detall constructiu i indicacions de la D.F. (P - 206)

1.260,54 1,000 1.260,54

8 K9V7U0MZ u Subministre i col·locació de barana opaca, de fusta tenyida i
envernissada, de dimensions màximes 3,20m d'ample per una alçada
de 1,30m. segons detall constructiu i indicacions de la D.F. (P - 207)

1.827,62 1,000 1.827,62

9 EB14B9L9 m Subministre i col·locació de passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304) de 30 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de
rodons acer Ø4mm, fixat mecànicament.
Inclòs gravació en Braille, en la part inferior dels passamans, al
principi i al final, per indicar el desnivell amb el número d'escales. (P -
142)

126,08 26,600 3.353,73

TOTAL Capítol 01.K7 23.572,56

Obra 01 Pressupost 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT

Capítol K8 APARELLS ELEVADORS

1 ELV1U010 u Subministre i col·locació de plataforma elevadora, amb mides mínimes
lliures interiors de la platafoma de 126x81cm., motor 0,60kW,
alimentació monofàsica 220v, elevació hidràulica amb tisores,
anivellació automàtica al pis, panys elèctrics en portes d'accés,
contactes de seguretat, final de carrera de seguretat, paracaigudes
mitjançat vàlvula automàtica de bloqueig, limitador de velocitat en la
baixada, paviment antilliscant (marbre Cènia amb acabat abuixardat),
rescat d'emergència, perímetre de seguretat antiatrapament, botó
STOP d'emergència en la plataforma, clau de desconnexió en
´´botoneres´´ pis, obertura de portes des de l'exterior amb clau, color a
escollir per la D.F. de l'obra. Amb un recorregut i dimensions segons

10.414,69 1,000 10.414,69
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plànols, inclou fixacions, proteccions i connexionat. Tipus
´´Salvaescaleras ZVA20´´ de Otis o similar amb les mateixes
característiques. Inclòs estructura, portes de vidre, proteccions
elèctriques, quadre de protecció i maniobra, i lìniaelectrica
d'alimentació. (P - 163)

TOTAL Capítol 01.K8 10.414,69
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Capítol K9 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 9A ELECTRICITAT

Sub-subcapítol A1 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

1 1G0A1EL01 u Desmunt de la instal·lació enllumenat i elèctrica existent modificant
línies per a no interrompre la connexió en d'altres zones del museu,
inclòs retirada i gestió de residus. (P - 33)

1.764,71 1,000 1.764,71

2 1G0A1EL02 u Subministre i col·locació de caixa de protecció metàl·lica amb pany,
amb les línies noves a instal·lar, quadres de comandament i lìnies
segons plànols de instal·lacions fins a quadre. (Es situarà a l'exterior
de l'accés a la zona d'actuació, sota l'escala) Tot segons indicacions
D.F. i normativa vigent. (P - 34)

1.848,74 1,000 1.848,74

3 1G0A1EL03 u Muntatge de línies per a poder alimentar la zona de la Capella de la
Pietat,des de recepció fins a quadre de protecció i maniobra situat sota
l'escala, amb una linia de 5x16mm tot entubat i lliure d'halògens. amb
protecció magnetotèrmica corresponent de la lìnia.
1 Línia de Climatització.5x6mm de quadresota escala fins a sala
climatització.
3 Línia enllumenat vitrines carrils, etc de 3x1,5mm.
1 Línia d'enllumenat d'emergències 3x1,5mm
1 Línia endolls de servei de 3x2,5mm
1 Línia serveis de quadre principal recepció fins a segona planta
costat ascensor 3x6mm.
(P - 35)

8.152,00 1,000 8.152,00

TOTAL Sub-subcapítol 01.K9.9A.A1 11.765,45

Obra 01 Pressupost 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT

Capítol K9 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 9A ELECTRICITAT

Sub-subcapítol A2 INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS

1 1G0A2TEL1 u Muntatge de la línia general de telecomunicacions que enllaçarà la
instal·lació de tomes de connexió amb el rack
Línia general de mòdem actual en recepció, fins a armari secundàri
en planta segona costat ascensor, entubat i dues línies amb cable de
categoria 7, lliure d'halògens.
(P - 36)

900,00 1,000 900,00

2 1G0A2TEL2 u Feina i material necessari per a l'entubat de la instal·lació de
telecomunicacions de xarxa i telèfon fins les diferents tomes de
connexió necessàries per a connectar vitrines i punts d'accés, cable
de categoria 7 als diferents punts. (P - 37)

3.361,34 1,000 3.361,34

3 1G0A2TEL4 u Feina i material necessari per la col·locació de un rack suficient per la
connexió de totes les tomes de telèfon i xarxa de la instal·lació
existent, i en previsió de futures ampliacions:
- 1 u ARMARI RACK MURAL 19´´ 12U, 600X450X635MM, I
CONNECTORS NECESSARIS PER TOTES LES TOMES. (P - 38)

1.848,74 1,000 1.848,74

EUR207
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TOTAL Sub-subcapítol 01.K9.9A.A2 6.110,08

Obra 01 Pressupost 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT

Capítol K9 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 9A ELECTRICITAT

Sub-subcapítol A3 INSTAL·LACIÓ DE VIDEO VIGILANCIA

1 1G0A3VV01 u Feina d'entubat i cablejat de la instal·lació de video vigilància al sector
de la Capella de la Pietat, indicats als plànol, amb cable de video
coaxial més una línia de llum pel connexionat de les càmares de
vigilància. (P - 39)

2.857,00 1,000 2.857,00

2 1G0A3VV03 u Subministre i col·locació de línia general que enllaça la instal·lació
general del sector de la Capella de la Pietat fins la centraleta de video.
(P - 40)

252,10 1,000 252,10

3 1G0A3VV04 u Subministre i col·locació de gravador IP32 canals CTTV:
- Gravador NVR5432-4KS2 NVR 32ch 320Mbps 4K H265 2xHDMI
4HDD E/S o similar d'iguals característiques.
- Disc dur 2 TB WB sèrie Purple Específic o similar, per aplicacions de
video.
- Connexionat i posada en funcionament. (P - 41)

1.069,89 1,000 1.069,89

4 1G0A3VV05 u Subministre i col·locació de monitor tft color de 19´´ resolució
1280x1024 píxels.  Luminància 30cd/m2. (P - 42)

294,12 1,000 294,12

5 1G0A3VV06 u Subministre i col·locació de sistema de video vigilància amb càmeres
IP en la zona d'actuació:
- 9 u. Càmeres Tubulars IPC-HFW1420S IP 4M QHD DN dWDR
3DNR IR30m 3.6mm IP67 PoE.
- 1 u. Switch POE TPERS-TG50sg de 16 ports PoE+ Gigabit.
- Connexionat i posada en funcionament.
Segons plànol nº8 del projecte i indicacions de la D.F. (P - 43)

2.144,20 1,000 2.144,20

TOTAL Sub-subcapítol 01.K9.9A.A3 6.617,31

Obra 01 Pressupost 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT

Capítol K9 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 9A ELECTRICITAT

Sub-subcapítol A4 INSTAL·LACIÓ D'ALARMA CONTRA INCENDI

1 1G04ACI1 u Feina d'entubat i cablejat de la instal·lació amb cable apantallat lliure
d'halogens, per la instal·lació d'alarma conta incendi per tenir
controlades totes les zones de la Capella de la Pietat (P - 27)

1.428,57 1,000 1.428,57

2 1G04ACI3 u Subministre i col·locació de línia general per enllaçar la instal·lació
contra incendi de la sala a la centralització d'alarmes del Museu.
Línia d'alimentació necessària per alimentar la centraleta contra
incendi. (P - 28)

1.596,64 1,000 1.596,64

3 1G04ACI4 u Subministre i col·locació de central analògica per a detecció d'incendis:
- 1 u. Central Notifier incendis Pearl PRL-IB DE 2 LLAÇOS o similar,
central incendis microprocesada, algorítmica, analògica 2 llaç.
- 2 u. Bateria recargable 12 A-12 V Notifier PS1212 o similar.
- Connexionat i posada en funcionament. (P - 29)

2.624,37 1,000 2.624,37

4 1G04ACI5 u Subministre i col·locació de detecció d'incendis reforma museu:
- 1 u. Caixa Notifier M-200 SMB o similar, per muntatge superfície per
mòduls M-700. M-200 SMB.
- 10 u. Base Notifier Detecot A/N 24V B501AP o similar, color blanc.
- 10 u. Detector Notifier òptic aïllador analògic A/N NFX/ISO-OPT o
similar, color blanc.
- 1 u. Mòdul Notifier Control direccionable d'una entrada suepervisada
M710 o similar,1 circuit entrada configurable, led per indicació estat del

1.497,21 1,000 1.497,21

EUR208
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mòdul, selector de direcció decàdic.
- 1 u. Sirena Notifier analògic WSS-PC-I02 + BASE BRR o similar,
color vermell amb Flash i base BRR amb aïllador incorporat.
- 1 u. Font Notifier alimentació 220V/24VCC - 3A HLSPS25 o similar.
- 2 u. Bateria recarregable 7 A-12v. LC-RA127R2P o similar.
- 1 u. Connexionat i posada en funcionament.
Segons plànol nº8 del projecte i indicacions de la D.F. (P - 30)

5 EM1422D2 u Subministre i col·locació de polsador d'alarma per a instal·lació contra
incendis analògica, accionament manual per canvi posició d'element
fràgil (rearmable), direccionable, segons norma UNE-EN 54-11,
muntat superficialment, inclòs instal·lació d'entubat/cablejat i posta en
funcionament. (P - 164)

250,20 2,000 500,40

TOTAL Sub-subcapítol 01.K9.9A.A4 7.647,19

Obra 01 Pressupost 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT

Capítol K9 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 9A ELECTRICITAT

Sub-subcapítol A5 INSTAL·LACIÓ D'ALARMA DE SEGURETAT

1 1G0A4AS01 u. Feina d'entubat i cablejat de la instal·lació d'alarmes a les vitrines i
punts estratègis, segons plànols, per a donar una cobertura suficient
per a tenir cobert tot el sector de la Capella de la Pietat. Inclòs cable
multifilar i apantallat. (P - 44)

2.857,15 1,000 2.857,15

2 1G0A4AS03 u Subministre i col·locació de línia general que enllaça la instal·lació
general del sector de la Capella de la Pietat fins la instal·lació existent
de la resta del Museu. (P - 45)

1.596,64 1,000 1.596,64

3 1G0A4AS04 u Subministre i col·locació de central Paradox Digiplex EVO-192 o
similar ampliable a 192 zones+ caixa gran + tamper , grau 3:
- CENTRAL PARADOX DIGIPLEX EVO192 O SIMILAR, CAIXA
GRAN AMB TRASFORMADOR, 8 ZONES AMPLIABLE A 192 ZONES
AMB TAMPER, CONTROL D'ACCESOS INTEGRAT, 999 CODIS
D'USUARI, 8 PARTICIONS, FONT D'ALIMENTACIÓ 1.7A, FINS A 999
MANDOS VIA RADIO AMB RECEPTOR MG-RTX3, GRAU DE
PROTECCIÓ 3, CLASSE AMBIENTAL II.
- TECLAT PARADOX DIGIPLEX o similar PANTALLA LCD
EVO-K641+GRAU 3: TECLAT PARADOX DIGIPLEX ANALÓGIC
MOD. EVO-K641+ PANTALLA LCD , COLOR BLAU ASIGNACIÓ A
UNO O MES PARTICIONS PROGRAMACIÓ INDEPENDENT ZONES
CHIME, 14 TECLAS FUNCIONALS, 3 TECLAS PANIC, GRAU DE
PROTECCIÓ 3, CLASSE AMBIENTAL II .
- BATERIA RECARREGABLE 7 A-12v. LC-RA127R2P O SIMILAR.
- CONNEXIONAT I POSADA EN FUNCIONAMENT (P - 46)

656,60 1,000 656,60

4 1G0A4AS05 u Subministre i col·locació d'alarma anti-intrusió, grau3:
- 7u DETECTOR BOSCH O SIMILAR INF./MICROONES TRITECH
ISC-PDL1-WA18G GRAU 3: DETECTOR INFRARROIG -
MICROONES TRITECH (18X25, DOBLE TECNOLOGÍA -
ANTIMASKING, REF: SC-PDL1-WA18 G GRAU DE PROTECCIÓ 3,
CLASSE AMBIENTAL II .
- 1u MODUL FONT D'ALIMENTACIÓ PARADOX PS17 O SIMILAR+
CAIXA I TRASFORMADOR: MODUL FONT D'ALIMENTACIÓ
PARADOX 1.7A. SUPERVISIÓ DE CORRENT ALTERNA I BATERIA I
CAIXA GRAU 2.
- 1u BATERIA RECARREGABLE7 A-12v. LC-RA127R2P O SIMILAR.
- 2u. MODUL PARADOX EXPANSOR EVO O SIMILAR AMPLIACIÓ A
8 ZONES APR3-ZX8 GRAU 3: MODUL PARADOX EXPANSOR
DIGIPLEX MOD. APR3-ZX8 O SIMILAR, AMPLIABLE A 8 ZONES
MES SORTIDA PGM TOTALMENT PROGRAMABLE, 1 SORTIDA
PGM DE 50Ma, GRAU DE PROTECCIÓ 3, CLASSE AMBIENTAL I.
- 1u RECEPTOR PARADOX O SIMILAR VIA RADIO DIGIPLEX 8Z
MG-RTX3/868 GRAU 2: RECEPTOR PARADOX VIA RADIO
DIGIPLEX 8Z MG-RTX3/868, GRAU DE PROTECCIÓ 2, CLASSE
AMBIENTAL I.
- 28 u DETECTORS DE VIBRACIÓ, TIPUS GE-99 GS620N DE UTC

4.185,42 1,000 4.185,42

EUR209
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FIRE & SECURITY O SIMILAR, INSTAL·LACIÓ AMB CABLE.
- CONNEXIONAT I POSADA EN FUNCIONAMENT (P - 47)

TOTAL Sub-subcapítol 01.K9.9A.A5 9.295,81

Obra 01 Pressupost 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT

Capítol K9 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 9B CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

Sub-subcapítol W0 INST.RADIADORS

1 ECONJ001 u Subministre i col·locació de convector amb ventilador regulable 0-10V,
per a instal·lació de calefacció, model Clima Canal CLCM 008 180 18
de la firma JAGA o similar. Instal·lat empotrat a terra. Inclou font
d'alimentació 230/24 Vdc i cablejat d'alimentació i control, desde
quadre elèctric i quadre de control, fins a convector. (P - 143)

1.459,24 6,000 8.755,44

2 ECONJ002 u Subministre i col·locació de convector amb ventilador regulable 0-10V,
per a instal·lació de calefacció, model Clima Canal CLCM 008 144 18
de la firma JAGA o similar. Instal·lat empotrat a terra. Inclou font
d'alimentació 230/24 Vdc i cablejat d'alimentació i control, desde
quadre elèctric i quadre de control, fins a convector. (P - 145)

1.316,13 2,000 2.632,26

3 ECONJ003 u Subministre i col·locació de convector amb ventilador regulable 0-10V,
per a instal·lació de calefacció, model Clima Canal CLCM 008 108 18
de la firma JAGA o similar. Instal·lat empotrat a terra. Inclou font
d'alimentació 230/24 Vdc i cablejat d'alimentació i control, desde
quadre elèctric i quadre de control, fins a convector. (P - 146)

1.015,54 2,000 2.031,08

4 ECONJ004 u Subministre i col·locació de bomba circuladora electrònica pel circuit
de calefacció dels convectors JAGA, model Grundfos Magna 1 25-60 o
similar, per 3,6 m3/h i 4 mcda. Índex d'eficiència energètica EEI 0,2,
pes 4,5 kg, connexions G 1 1/2´´, pressió màxima 10 bar. Apta per a
temperatures des de -10 fins 110°C, motor amb alimentació
monofàsica, protecció IPX4D i aïllament classe F.
Monitorització mitjançant relé de fallada.
Entrada digital arranc/parada disponible per control remot de la
bomba.
Funcionamient continu i temps de parada reduïts.
Alta eficiència que garantitza un estalvi d'electricitat substancial.
Ajustament senzill i funcionament mitjançant interfaz sencilla.
Sense manteniment gràcies al disseny tipus rotor encapsulat. (P -
147)

689,08 1,000 689,08

5 ECONJ005 u Subministre i col·locació de vàlvula d'equilibrat i control independent
de la pressió diferencial IMI TA-COMPACT-P o similar, amb actuador
de 230Vca. (P - 148)

126,05 10,000 1.260,50

6 ECONJ006 u Subministre i col·locació de vàlvula de retenció de llautó per roscar de
1 1/2´´. (P - 149)

9,85 1,000 9,85

7 ECONJ007 u Subministre i col·locació de vàlvula de bola per roscar de 1/2´´. (P -
150)

7,14 10,000 71,40

8 ECONJ008 u Subministre i col·locació de vàlvula barrejadora de 3 vies, de 3 punts i
230Vca (P - 151)

134,45 2,000 268,90

9 ECONJ009 u Subministre i col·locació de purgadors 1´´ (P - 152) 10,08 10,000 100,80

10 ECONJ010 u Subministre i col·locació de vas d'expansió amb vàlvula de seguretat
pel circuit de calefacció, capacitat 50 l, 760 mm d'altura, 360 mm de
diàmetre, amb rosca de 1´´ de diàmetre i 10 bar de pressió. Inclús
manòmetre i elements de muntatge i connexió necessaris per al seu
correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat. (P -
153)

138,66 1,000 138,66

11 ECONJ011 u Treballs per a realitzar de connexionat a instal.lació existent de
calefacció.
Inclòs materials i accessoris i reubicació del radiadorsituat sota
l'escala de la zona d'accés a la zona d'actuació  (P - 154)

846,82 1,000 846,82

EUR210
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12 ECONJ0012 u Subministre i col·locació de canonada de distribució d'aigua calenta de
calefacció formada per tub multicapa de polipropilè copolímer
random/alumini/polipropilè copolímer random (PP-R/Al/PP-R), de 16
mm de diàmetre exterior, PN=20atm, col·locat superficialment en el
interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible
d'escuma elastomèrica de gruix 30mm. Instal·lada sobre safata en tot
el seu recorregut per planta sotacoberta, amb pendent i connectada en
un extrem a la xarxa de sanejament. (P - 144)

15,29 25,000 382,25

13 ECONJ013 m Subministre i col·locació de canonada de distribució d'aigua calenta de
calefacció formada per tub multicapa de polipropilè copolímer
random/alumini/polipropilè copolímer random (PP-R/Al/PP-R), de 20
mm de diàmetre exterior, PN=20atm, col·locat superficialment en el
interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible
d'escuma elastomèrica de gruix 30mm. Instal·lada sobre safata en tot
el seu recorregut per planta sotacoberta, amb pendent i connectada en
un extrem a la xarxa de sanejament. (P - 155)

16,79 120,000 2.014,80

14 ECONJ014 m Subministre i col·locació de canonada de distribució d'aigua calenta de
calefacció formada per tub multicapa de polipropilè copolímer
random/alumini/polipropilè copolímer random (PP-R/Al/PP-R), de 25
mm de diàmetre exterior, PN=20atm, col·locat superficialment en el
interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible
d'escuma elastomèrica de gruix 30mm. Instal·lada sobre safata en tot
el seu recorregut per planta sotacoberta, amb pendent i connectada en
un extrem a la xarxa de sanejament. (P - 156)

19,36 35,000 677,60

15 ECONJ015 m Subministre i col·locació de canonada de distribució d'aigua calenta de
calefacció formada per tub multicapa de polipropilè copolímer
random/alumini/polipropilè copolímer random (PP-R/Al/PP-R), de 32
mm de diàmetre exterior, PN=20atm, col·locat superficialment en el
interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible
d'escuma elastomèrica de gruix 30mm. Instal·lada sobre safata en tot
el seu recorregut per planta sotacoberta, amb pendent i connectada en
un extrem a la xarxa de sanejament. (P - 157)

24,02 25,000 600,50

16 ECONJ016 m Subministre i col·locació de anonada de distribució d'aigua calenta de
calefacció formada per tub multicapa de polipropilè copolímer
random/alumini/polipropilè copolímer random (PP-R/Al/PP-R), de 50
mm de diàmetre exterior, PN=20 atm, col·locat superficialment en el
interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible
d'escuma elastomèrica de gruix 30mm. Instal·lada sobre safata en tot
el seu recorregut per planta sotacoberta, amb pendent i connectada en
un extrem a la xarxa de sanejament. (P - 158)

37,77 80,000 3.021,60

17 ECONJ017 m Subministre i col·locació de safata protectora de policarbonat, ABS i
compost termoplàstic lliure de halògens, per recollida de condensats i
possibles fugues de les canonades de distribució que passen per
sotacoberta fins als convectors JAGA. Amb resistència a la intempèrie
i als agents químics. Degudament inclinada i connectada a la xarxa de
sanejament. (P - 159)

33,61 60,000 2.016,60

18 ECONJ020 u Treballs de paleta pel pas dels tubs per planta sotacoberta, i per la
realització dels forats de planta sotacoberta a planta baixa, així com
les rases en els trams on calgui soterrar els tubs, i els registres a terra
per a la instal·lació de les claus de pas i regulació de cada un dels
convectors JAGA (P - 160)

1.008,40 1,000 1.008,40

TOTAL Sub-subcapítol 01.K9.9B.W0 26.526,54

Obra 01 Pressupost 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT

Capítol K9 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 9B CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

Sub-subcapítol W1 MAQUINÀRIA

1 KEWA001 u Subministre i col·locació de climatitzador marca TROX model
TBS-EC-27 o similar, per 2.500 m3/h amb bateria de 30 kW.
Mides: 1759x325x1775 i pes 211Kg
Referència comanda

1.859,18 1,000 1.859,18

EUR211
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TBS-EC/27/ML0/0/T3/0/G3/6C-0H-6E/RR/V0/S05/0/0.
Amb bateria de 6 files d'aigua + bateria elèctrica de 6 kW addicional.
Ventiladors EC.
Comporta de toma i de recirculació amb servos 230V incorporats
Filtre de panell clase G3
Silenciador de 500mm a la impulsió
Construït amb bastidor en perfil de xapa d'acer galvanitzat i pintat,
cantonades d'alumini injectat i junta d'estanqueïtat perimetral.
Panells de 25 mm d'espessor tipus sàndvitx: amb xapa exterior
prelacada de 0.6 mm i xapa interior galvanitzada de 0.5 mm i aïllament
de llana mineral.
Amb recollida de condensats degudament connectada a la xarxa de
sanejament de l'edifici. (P - 209)

2 KEWA002 u Subministre i col·locació de ventilador per Cripta, heliconcentrífug
in-line de baix perfil, extremadament silenciós, Soler i Palau model
TD-Silent Ecowat 1300/250 o similar.
Llarg: 680mm Ample: 387mm
Cabal de 580 a 1240 m3/h
Regulació 0-10V
Connexió a conducte de diàmetre 250mm
LpA radiat a 3m. de 34dB(A) a 53dB(A) (P - 210)

608,17 1,000 608,17

3 KEWA003 u Subministre i col·locació de ventilador per església, heliconcentrífug
in-line de baix perfil, extremadament
silenciós, Soler i Palau model TD-Silent Ecowat 2000/315 o similar.
Llarg: 825mm Ample: 432mm
Cabal de 790 a 1660 m3/h
Regulació 0-10V
Connexió a conducte de diàmetre 315mm
LpA radiat a 3m. de 34dB(A) a 57dB(A) (P - 211)

693,38 1,000 693,38

4 KEWA0P5 u Treballs de paleta per a la formació de caixó registrable d'obra o amb
planxes de cartró-guix per a la instal·lació de ventilador V-01dins de la
zona de la cripta.  Amb obertura i reixa. (P - 249)

504,20 1,000 504,20

5 KEWA004 u Subministre i col·locació d'humidificador de vapor amb resistència
elèctrica, marca Carel model UR010HL103 o similar, per 10 Kg/h, amb
sonda d'humitat instal.lada en el retorn, control proporcional integrat,
manguera i llança distribuidora inclosa.
Mides: 365x275x712 (ample x fons x alt). Alimentació trifàsica 7,4 kW
(P - 212)

3.071,43 1,000 3.071,43

TOTAL Sub-subcapítol 01.K9.9B.W1 6.736,36

Obra 01 Pressupost 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT

Capítol K9 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 9B CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

Sub-subcapítol W2 XARXA HIDRÀULICA

1 KEWA005 u Subministre i col·locació de bomba circuladora electrònica pel circuit
de calefacció de la UTA, model Grundfos Magna 1 25-100 o similar,
per 5,5 m3/h i 4 mcda. Índex d'eficiència energètica EEI 0,2, pes 2,4
kg, connexions G 1 1/2´´, pressió màxima 10 bar. Apta per a
temperatures des de -10 fins 110°C, motor amb alimentació
monofàsica, protecció IPX4D i aïllament classe F.
Monitorització mitjançant relé de fallada.
Entrada digital arranc/parada disponible per control remot de la
bomba.
Funcionamient continu i temps de parada reduïts.
Alta eficiència que garantitza un estalvi d'electricitat substancial.
Ajustament senzill i funcionament mitjançant interfaz sencilla.
Sense manteniment gràcies al disseny tipus rotor encapsulat. (P - 213)

870,59 1,000 870,59

2 KEWA006 u Subministre i col·locació de vàlvula de 2 vies Belimo DN20, model
R2020-4-S2 o similar, amb servo NR230A 3 punts amb motor elèctric
de 230 V. (P - 214)

205,40 4,000 821,60
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3 KEWA007 u Subministre i col·locació de vàlvula de retenció de llautó per roscar de
1 1/2´´. (P - 215)

9,85 1,000 9,85

4 KEWA008 u Subministre i col·locació de vàlvula de bola per roscar de 1 1/2´´. (P -
216)

11,52 6,000 69,12

5 KEWA009 u Subministre i col·locació de purgadors 1´´ (P - 217) 10,08 4,000 40,32

6 KEWA010 u Subministre i col·locació de vas d'expansió amb vàlvula de seguretat
pel circuit de calefacció, capacitat 50l, 760 mm d'altura, 360 mm de
diàmetre, amb rosca de 1´´ de diàmetre i 10 bar de pressió. Inclòs
manòmetre i elements de muntatge i connexió necessaris per al seu
correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat. (P -
218)

138,66 1,000 138,66

7 KEWA011 u Treballs de connexionat a instal.lació existent de calefacció (P - 219) 378,15 1,000 378,15

8 KEWA012 m Subministre i col·locació de canonada de distribució d'aigua freda i
calenta de climatització formada per tub multicapa de polipropilè
copolímer random/alumini/polipropilè copolímer random
(PP-R/Al/PP-R), de 50 mm de diàmetre exterior, PN=20 atm, col·locat
superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant
camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica de gruix 30mm.
Instal·lada sobre safata en tot el seu recorregut per planta sotacoberta,
amb pendent i connectada en un extrem a la xarxa de sanejament. (P
- 220)

37,77 120,000 4.532,40

9 KEWAP12 m Subministre i col·locació de safata protectora de policarbonat, ABS i
compost termoplàstic lliure de halògens, per recollida de condensats i
possible fugues de les canonades de distribució que passen per
sotacoberta fina a la UTA. Amb resistència a la intempèrie i als agents
químics. Degudament inclinada i connectada a la xarxa de
sanejament. (P - 254)

33,61 30,000 1.008,30

10 KEWAP13 u Treballs de paleta pel pas dels tubs de climatització i calefacció per la
planta sotacoberta i l'accés a la zona de la cripta. (P - 255)

420,17 1,000 420,17

11 KEWA013 m Subministre i col·locació de canonada per a alimentació d'aigua
potable, col·locada superficialment, formada per tub de polietilè
reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 20 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm.
Amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica
de gruix 9mm. (P - 221)

7,82 30,000 234,60

12 KEWAPV13 m Subministre i col·locació de vàlvula d'atemperament per la barreja
d'aigua freda amb l'aigua calenta condensada. Connectat a la xara de
sanejament. (P - 256)

100,84 1,000 100,84

13 KEWAPV15 m Subministre i col·locació de tub flexible recollida condensats
d'humificador, amb espiral d'acer harmònic de la casa carel o similar,
resistent fins a 105ºC. Connectat a la vàlvula d'atemperament. (P -
257)

32,44 5,000 162,20

14 KEWAPV16 u Formació de xarxa de sanejament per evacuació de condensats,
formada per tub de polipropilè de triple capa insonoritzat, tipus
TRIPLUS de ITALSAN o equivalent, de DN32, connectada a la safata
de recollida de condensats del climatitzador, l'humidificador i a la
safata protectora instal·lada sota la distribució hidràulica de clima i
calefacció. Conduida i connectada a la xarxa de sanejament existent
més propera. Inclou bomba de evacuació de condensats, tipus
Sanicondens o similar, amb fins a 4 entrades de D.28mm i un cabal
màxim d'evacuació de 342 l/h. Totalment instal·lada, connectada i
provada. (P - 258)

336,13 1,000 336,13

TOTAL Sub-subcapítol 01.K9.9B.W2 9.122,93

Obra 01 Pressupost 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT

Capítol K9 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 9B CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

Sub-subcapítol W3 XARXA CONDUCTES AIRE I DIFUSIÓ
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1 KEWA014 m2 Subministre i col·locació de conducte autoportant rectangular per a la
distribució d'aire climatitzat format per panell rígid d'alta densitat de
llana de vidre Climaver Plus R ´´ISOVER´´, segons UNE-EN 13162, de
25 mm d'espessor, revestit per ambdues cares per alumini (exterior:
alumini + malla de fibra de vidre + kraft; interior: alumini + kraft), amb
el cantell mascle vorellat pel complexe interior del conducte (P - 222)

36,60 71,880 2.630,81

2 KEWA015 u Subministre i col·locació de tobera d'impulsió de llarg abast, Trox
DUE-V de 20cm. de diàmetre, sense marc rectangular, integrada a
paret, amb boca de connexió a conducte rectangular d'almenys 40cm
(gruix paret) (P - 223)

121,85 6,000 731,10

3 KEWA016 m Subministre i col·locació de tub helicoïdal d'acer galvanitzat, de 315
mm de diàmetre, aïllat interiorment amb 5mm, per instal·lació de
ventilació (P - 224)

18,90 16,000 302,40

4 KEWA017 u Subministre i col·locació de reixa perforada de retorn d'acer
inoxidable, Trox model GLBE de 1225x225 amb marc i sense
porta-filtres. Inclou plènum per connectar a conducte d'extracció a falç
sostre. (P - 225)

126,05 1,000 126,05

5 KEWA018 u Subministre i col·locació de reixa perforada de retorn d'acer
inoxidable, Trox model GLBE de 525x525 amb marc i sense
porta-filtres (P - 226)

71,43 1,000 71,43

6 KEWA019 u Subministre i col·locació de reixa perforada de retorn d'acer
inoxidable, Trox model GLBE de 625x325 amb marc i amb porta-filtres
(P - 227)

114,29 1,000 114,29

7 KEWAB19 u Treballs de paleta en concepte de realització dels forats i fixació de les
toberes d'impulsió a instal·lar a la paret de la cripta. (P - 253)

252,10 1,000 252,10

8 KEWAB18 u Treballs de paleta en concepte de realització del forat i fixació de la
reixa de retorn de la zona de la cripta, embocada a conducte de 20x20
cap al a UTA. (P - 252)

168,07 1,000 168,07

9 KEWAB17 u Treballs de paleta pel pas del conducte d'extracció d'aire de la zona de
l'església fins a plana sotacoberta, on es troba el ventilador V-02, així
com per la fixació de la reixa d'extracció i la instal·lació del tub que la
comunica amb la zona de la cripta. (P - 251)

420,17 1,000 420,17

TOTAL Sub-subcapítol 01.K9.9B.W3 4.816,42

Obra 01 Pressupost 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT

Capítol K9 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 9B CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

Sub-subcapítol W4 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

1 KEWA020 m Subministre i col·locació de cable multipolar H07ZZ-F (AS), sent la
seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-F) de 3G2,5 mm²
de secció, amb aïllament de compost reticulat a base de poliolefina
lliure de halògens (Z) i coberta de compost reticulat a base de
poliolefina lliure de halògens (Z). (P - 228)

4,48 90,000 403,20

2 KEWA021 m Subministre i col·locació de cable multipolar H07ZZ-F (AS), sent la
seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-F) de 3G6 mm² de
secció, amb aïllament de compost reticulat a base de poliolefina lliure
de halògens (Z) i coberta de compost reticulat a base de poliolefina
lliure de halògens (Z). (P - 229)

8,40 30,000 252,00

3 KEWA122 m Subministre i col·locació de cable multipolar H07ZZ-F (AS), sent la
seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-F) de 5G4 mm² de
secció, amb aïllament de compost reticulat a base de poliolefina lliure
de halògens (Z) i coberta de compost reticulat a base de poliolefina
lliure de halògens (Z). (P - 250)

11,24 30,000 337,20

4 KEWA022 m Subministre i col·locació de cable multipolar H07ZZ-F (AS), sent la
seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-F) de 5G6 mm² de

12,94 10,000 129,40
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secció, amb aïllament de compost reticulat a base de poliolefina lliure
de halògens (Z) i coberta de compost reticulat a base de poliolefina
lliure de halògens (Z). (P - 230)

5 KEWA023 m Subministrament i instal·lació fix en superfície de canalització de tub
rígid de policarbonat, exempt d'halògens, endollable, corbable en
calent, de color gris, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a la
compressió 1250 N, amb grau de protecció IP547. (P - 231)

4,12 50,000 206,00

6 KEWA024 u Treballs d'electricista per l'ampliació del quadre elèctric existent/nou
quadre amb les següents proteccions:
- 2 diferencial 40A/IV 30mA
- 1 diferencial 40A/IV 300 mA
- 1 diferencial 40A/II 30 mA
- 5 PIA 10A/II corba D - Alimentació JAGA, bombes circuladores i
extractors, alimentació UTA
- 1 PIA 10A/II corba C - Alimentació control
- 2 PIA 16A/IV - Circuit resistència UTA i circuit humidificador (P - 232)

546,22 1,000 546,22

TOTAL Sub-subcapítol 01.K9.9B.W4 1.874,02

Obra 01 Pressupost 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT

Capítol K9 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 9B CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

Sub-subcapítol W5 AUTOMATITZACIÓ I CONTROL

1 KEWA025 u Subministre i col·locació de font d'alimentació per sistema de bus KNX
de 320mA integrada a quadre de control. (P - 233)

142,02 1,000 142,02

2 KEWA026 u Subministre i col·locació de quadre de control de la UTA (Unitat de
Tractament d'Aire) basat en sensors i actuadors per sistema de bus
KNX. Tots els elements en interior de quadre degudament mecanitzat i
actuadors cablejats a bornes de connexionat marcades segons
esquemes.
Control dels seguents elements segons projecte:
- Comporta d'aire exterior i de recirculació
- Electrovalvules d'entrada d'aigua a la bateria, fred i calor.
- Accionament de la bateria post escalfament elèctica.
- Ventilador.
- Sondes de temperatura i humitat a impulsió i retorn.
Totalment programat i a punt per funcionar. (P - 234)

2.887,98 1,000 2.887,98

3 KEWA027 u Subministre i col·locació de sonda exterior de temperatura i humitat
per bus KNX. Muntatge en paret o màstil. Totalment programada i a
punt per funcionar. (P - 235)

196,43 1,000 196,43

4 KEWA028 u Subministre i col·locació de sonda de temperatura i humitat per bus
KNX. Control de la climatització en calor i fred mitjançant els radiadors
JAGA i suport per UTA. Control de la renovació d'aire interior.
Muntatge sobre caixetí universal. Totalment programada i a punt per
funcionar. (P - 236)

144,12 3,000 432,36

5 KEWA029 u Subministre i col·locació de sonda de temperatura, humitat i CO2 per
bus KNX. Control de la climatització interior i la renovació d'aire.
Muntatge sobre caixeti universal. Totalment programada i a punt per
funcionar. (P - 237)

240,76 1,000 240,76

6 KEWA030 u Subministre i col·locació de control d'un ventilador d'extracció d'aire
mitjançant senyal 0-10V. Actuador per bus KNX muntat en caixa de
connexions per ser instal·lat prop del extractor. Totalment programat i
a punt per funcionar (P - 238)

228,57 2,000 457,14

7 KEWA031 u Subministre i col·locació de caixa amb actuadors per bus KNX pel
control de:
- Bomba circuladora calor cap a la UTA
- Bomba circuladora cap als radiadors JAGA
- Accionament radiadors JAGA.
Totalment programat i a punt per funcionar (P - 239)

313,46 1,000 313,46

EUR215
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8 KEWA032 u Subministre i col·locació de sistema de visualització i interactuació
amb el sistema de control. A traves de
Pantalla tàctil, Web o APP. (P - 240)

731,09 1,000 731,09

9 KEWA033 u Enginyeria de automatització i control, esquemes electrics i seguiment
de obra. (P - 241)

576,47 1,000 576,47

10 KEWA034 u Posta en marxa i ajustatge del sistema i seguiment remot durant els
mesos posteriors. (P - 242)

1.455,46 1,000 1.455,46

11 KEWA035 m Subministre i col·locació de cablejat dels sistema de bus KNX cap als
diferents elements marcats sobre plànol. Inclou cable per bus KNX
2x2x0.8 lliure d'halogens, caixes, bornes, tub i el necessari per la seva
instal·lació i fixació. (P - 243)

6,69 85,000 568,65

12 KEWA036 u Treballs per la fixació del quadre de control de la UTA i el seu
connexionat a camp. (P - 244)

403,36 1,000 403,36

13 KEWA037 u Treballs per la col·locació i muntatge de la sonda exterior. (P - 245) 94,12 1,000 94,12

14 KEWA038 u Treballs per la col·locació i muntatge de les sondes interiors. (P - 246) 15,13 4,000 60,52

15 KEWA039 u Treballs per la fixació de les caixes de control dels ventiladors i
cablejat a camp. (P - 247)

32,77 2,000 65,54

16 KEWA040 u Treballs per la fixació de caixa de control ubicada a la sala de calderes
pel control de les bombes circuladores (P - 248)

174,81 1,000 174,81

TOTAL Sub-subcapítol 01.K9.9B.W5 8.800,17

Obra 01 Pressupost 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT

Capítol K9 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 9C INSTAL·LACIONS PREVENCIÓ D'INCENDIS

1 1G04ACI7 u Subministre i col·locació de boca d'incendi fabricada amb acer
inoxidable homologada y certificada i instal·lació del conducte d'aigua
fins la boca d'incendi amb tub d'acer inoxidable. Armari per
l'allotjament de B.I.E. i extintor, armari amb configuració horitzontal
com departament per extintor, de tamany 710mm d'alt, ample 805 i
fondària 245mm, fabricat en acer inoxidable brillant AISI 304, unions i
arestes de soldadura polides, panys de lliscament en termoplàstic,
precintes de seguretat i clau de cortesia per a manteniment, junta de
tancament perimetral Ruberend, carret fix Eacisystem amb alimentació
axial, davantera en termoplàstic copolímer segons ISO 4892-2(*),
sistema ROTEX per alimentació de la B.I.E., 7 possibles entrades
d'alimentació, llança Triplex de triple efecte, rosca femella de 1´´
(D.10mm.), sistema Guiman per a orientació i lliscament de la
mànega, 20m. de mànega semirígida D.25mm EN-694, pipeta-colze
per a substitució ràpida de mànega, vàlvula de vola 1´´ de llautó
cromat, desmultiplicador per accionament de vàlvula, amb
arrossegament metàl·lic, manòmetre escala 0-16kg/cm2, rosa 1/4´´.
(*) Resistencia UV exposició a fonts lluminoses de arc de Xenón.
Inclòs senyalització segons normativa. (P - 31)

3.781,51 1,000 3.781,51

2 1G04ACIB u Subministre i col·locació d'armari per extintor de 3,5 a 5 kg., de tamany
860mm. d'alçada, ample 270, i fondària 200mm., cos fabricat en acer
inoxidable AISI 304, porta encastarda ´´CIEGA´´, acabat de la porta en
acer inoxidable ´´grafilado´´, pany de lliscament en termoplàstic,
precinte de seguretat i clau de cortesia per al manteniment.
A l'obra es valorarà si es col·loca de superfície o bé encastat, segons
ubicació definitiva.
Inclòs senyalització segons normativa. (P - 32)

290,13 2,000 580,26

3 EM31371J u Subministre i col·locació d'extintor manual de diòxid de carboni, de
càrrega 10 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (P
- 166)

154,87 2,000 309,74

4 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 165)

46,92 2,000 93,84

5 EH614553 u Subministre i col·locació de rètols en llums d'emergència, per la
senyalització del recorregut d'evaquació, per a models de lluminàries
d'emergència de la sèrie Sol de la casa Daisalux o similar amb les

2,77 1,000 2,77
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mateixes característiques. (P - 162)

6 EH614552 u Subministre i col·locació de llumenera d'emergència circular amb
difusor molt opal i caixa per empotrar a paret cromada, 1 hora
d'autonomia, 390 lúmens, model Sol N8 de la casa Daisalux o similar
amb les mateixes característiques, col·locat enrasat a paret.
En el preu d'aquesta partida hi anirà inclòs lampares, ECORRAE i
despeses auxiliars de mà d'obra, probat i llest per funcionar. (P - 161)

103,50 1,000 103,50

TOTAL Subcapítol 01.K9.9C 4.871,62

Obra 01 Pressupost 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT

Capítol KA MUSEOGRAFIA

Subcapítol 01 Restauració pictòrica de la capella

Sub-subcapítol 01 ACCÉS I PROTECCIONS

1 1.1.1 u Subministrament, muntatge i desmuntatge de bastida tubular
metàl·lica per a l’accés a la zona de treball. Col·locació de xarxa de
protecció de caiguda d’objectes, homologada amb
certificació.Protecció de les parts dels terres, paraments i tots els
elements necessaris, a fi d’evitar danys durant el moviment i muntatge
i desmuntatge de la bastida tubular. Durant el muntatge i desmuntatge
es disposarà d’un operari amb titulació en restauració de béns
culturals per tal de supervisar els treballs (P - 1)

3.455,46 1,000 3.455,46

2 1.1.2 u Protecció i afiançament del retaule de l’àbsis amb materials adequats
al contacte i resistents, fixats a la bastida per tal d’evitar el contacte en
cas de possibles desprendiments d’eines, restes o fins i tot pols,
sobre el retaule. El contacte amb el retaule s’efectuarà amb operaris
especialitzats amb titulació de restauració de béns culturals
acreditada. (P - 2)

676,47 1,000 676,47

TOTAL Sub-subcapítol 01.KA.01.01 4.131,93

Obra 01 Pressupost 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT

Capítol KA MUSEOGRAFIA

Subcapítol 01 Restauració pictòrica de la capella

Sub-subcapítol 02 INTERVENCIÓ A LA NAU CENTRAL

1 1.2.1 u Treballs efectuats en senefa superior amb ogives. Neteja mecàcnica
en sec. Fixació de capa pictòrica. Reintegració cromàtica de les parts
perdudes de la paret posterior, seguint els colors originals, criteri
il.lusionista. (P - 3)

3.382,35 1,000 3.382,35

2 1.2.2 u Treballs en silleria, sòcol i emmarcats de les obertures superiors.
Neteja mecàcnica en sec. Fixació de capa pictòrica. Reintegració
cromàtica de les percupalicions, seguintels colors originals (carreuat i
senefes), criteri il.lusionista. Reintegració cromàtica de les parts
perdudes de la paret posterior, seguint els colors originals (carreuat i
senefes) amb criteri il.lusionista. (P - 4)

2.029,41 1,000 2.029,41

3 1.2.3 u Treballs en conjunt de columnes i Capitells. Neteja mecàcnica en sec.
Fixació de capa pictòrica. (P - 5)

378,15 1,000 378,15

4 1.2.4 u Treballs en motllura perimetral. Neteja mecàcnica en sec. Fixació de
capa pictòrica. (P - 6)

294,12 1,000 294,12

5 1.2.5 u Treballs en senefa sota motllura perimetral. Neteja mecàcnica en sec.
Fixació de capa pictòrica. Reintegració cromàtica de les faltes i
llacunes dels motius decoratius, de la part lateral, paret claustre
propera al presviteri seguint els colors originals, criteri il.lusionista. (P -
7)

588,24 1,000 588,24
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6 1.2.6 u Treballs en parament vertical. Neteja mecànica en sec. Fixació de
capa pictòrica. Eliminació de restes de carreutat. Eliminació del sòcol.
Repintat dels paraments verticals del terra a la senefa sota motllura,
color a definir, mate. Inclòs paraments interiors de les obertures de la
paret lareral (claustre). (P - 8)

2.551,26 1,000 2.551,26

7 1.2.7 u Treballs en emmarcats de les obertures laterals . Neteja mecàcnica en
sec. Fixació de capa pictòrica. Reintegració cromàtica de les parts
masillades per tal de dissipar la seva visió. Repintat de les parts llises
que presentin continuitat amb el parament vertical de la nau central,
color a definir, mat.  (P - 9)

1.176,47 1,000 1.176,47

8 1.2.8 u Treballs en separació Nau Central - Àbsis i porta lateral. Neteja
mecànica en sec. Fixació de capa pictòrica. Reintegració cromàtica
dels motius decoratius dels nervis de l’arc perimetral, seguint els
colors originals. Treball amb l’objectiu de dissipar les llacunes, no per
reproducció exacte . (P - 10)

571,43 1,000 571,43

TOTAL Sub-subcapítol 01.KA.01.02 10.971,43

Obra 01 Pressupost 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT

Capítol KA MUSEOGRAFIA

Subcapítol 01 Restauració pictòrica de la capella

Sub-subcapítol 03 INTERVENCIÓ A L’ABSIS

1 1.3.1 u Treballs en parets laterals, cortinatges. Neteja mecàcnica en sec.
Fixació de capa pictòrica. Repicat de l’estucat actual amb problemes
d’humitats de remontament capilar, col.locació de morter drenant amb
textura albeolar, per tal de contenir les aflorescències. Acabat
superficial amb morter de calç hidràulica NH3. Acabat lliscat. Millora
de la textura dels paraments amb extracció de les parts inconexes i
afinat de nou amb morter específic. Reintegració cromàtica de la part
superior, reproduint de nou els punts de subjecció del cortinatge i els
motius decoratius superiors i inferiors, seguint els colors originals.
Criteri il.lusionista. Repintat de les parts llises, color a definir, mate.
Reintegració cromàtica de l’últim dobleg del cortinatge, seguint els
colors originals, criteri il.lusionista. Es preveu ser conservador a
l’intervenir en les motius decoratius, per tal d’evitar grans pèrdues i
reproduccions. (P - 11)

2.689,08 1,000 2.689,08

2 1.3.2 u Treballs en senefa perimetral i paret darrera teulada. Neteja mecànica
en sec. Fixació de capa pictòrica. Sellat de fissura existent amb morter
de calç aèrea i pols de marbre, prèvia humidificació, assegurant la
penetració del morter. Repintat de la part posterior i color a definir.
Marcatge de l’arc perimetral, per definir-ne la seva posició en funció
d’emmarcament del retaule. Acabat amb color neutre, sense
reproducció dels motius florals.
(P - 12)

655,46 1,000 655,46

3 1.3.3 u Treballs en sostres triangulars laterals. Neteja mecàcnica en sec.
Fixació de capa pictòrica. Reintegració cromàtica de faltes i llacunes
seguint els colors originals.  (P - 13)

823,53 1,000 823,53

4 1.3.4 u Treballs en sistema de nervis i claus de volta sobre l’àbsis. Neteja
mecàcnica en sec. Fixació de capa pictòrica. Reintegració cromàtica
de faltes i llacunes seguint els colors originals en les parts que
presenten motius decoratius. Actuació amb intenció de dissipar
l’atenció de l’observador, eliminant punts de focalització sense una
reproducció total. Sellat de fissures existents amb morter de calç aèrea
i pols de marbre, prèvia humidificaició, assegurant la penetració del
morter. (P - 14)

1.690,76 1,000 1.690,76

5 1.3.5 u Treballs en sostres entre nervis. Neteja mecàcnica en sec. Fixació de
capa pictòrica. (P - 15)

378,15 1,000 378,15

6 1.3.6 u Treballs en interior zona ogives amb finestres. Neteja mecàcnica en
sec. Fixació de capa pictòrica. Reintegració cromàtica dels motius
decoratius dels sostres, emmarcats de les obertures circulars i sota
finesta, seguint les colors originals. Criteri il.lusionista. Repintat dels

6.764,70 1,000 6.764,70
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brancals de les obertures circulars i parts llises dels perímetres dels
motius decoratius, color a definir. Sellat de fissures existents amb
morter de calç aèrea i pols de marbre, prèvia humidificaició,
assegurant la penetració del morter. L’objectiu principal és aconseguir
una dissipació visual de les pèrdues i taques provocades per les
humitats. (P - 16)

7 1.3.7 u Treballs en vidrieres circulars de l’àbsis. Repintat de les vidrieres
circulars de l’àbsis. Neteja amb aigua i sabó neutre. Reproducció del
despesejament seguint les parts conservades. Reposició dels colors
originals a cada cel.la. (P - 17)

747,90 1,000 747,90

TOTAL Sub-subcapítol 01.KA.01.03 13.749,58

Obra 01 Pressupost 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT

Capítol KA MUSEOGRAFIA

Subcapítol 02 Il·luminació

Sub-subcapítol 01 PROTECTORS A CARRIL

1 2.1.1 u Subministre i col·locació de projectors Pin spot, o similar amb les
mateixes característiques, 6º 15wt color blanc amb transdapter
trifàssic universal, porta filtres i dimmer DMX incorporat 0 á 100%. (P -
48)

182,35 29,000 5.288,15

2 2.1.2 u Subministre i col·locació de viseres per a minipar MR-16 color blanc, o
similar amb les mateixes característiques. (P - 59)

29,41 29,000 852,89

3 2.1.3 u Subministre i col·locació de projectors flood 25º minipar MR-16, o
similar amb les mateixes característiques, 7wt color blanc amb
transdapter trifàssic universal, porta filtres i dimmer incorporat 0 á
100%. (P - 60)

126,05 32,000 4.033,60

4 2.1.4 u Subministre i col·locació de viseres per a minipar MR-16 color
blanc/negre, o similar amb les mateixes característiques. (P - 61)

21,01 32,000 672,32

5 2.1.5 u Subministre i col·locació de ´´Lámpades LED DMR16 25º 930 7wt 12v
3000K Philips o equivalent ´´, o similar amb les mateixes
característiques. (P - 62)

30,17 32,000 965,44

6 2.1.6 u Subministre i col·locació de projectors spot 15º minipar MR-16, o
similar amb les mateixes característiques, 7wt color blanc amb
transdapter trifàssic universal, porta filtres i dimmer incorporat 0 á
100%. (P - 63)

126,05 29,000 3.655,45

7 2.1.7 u Subministre i col·locació de viseres per a minipar MR-16 color blanc, o
similar amb les mateixes característiques. (P - 64)

21,01 29,000 609,29

8 2.1.8 u Subministre i col·locació de làmpades LED DMR16 15º 930 7wt 12v
3000K Philips o equivalent, o similar amb les mateixes característiques.
(P - 65)

30,17 29,000 874,93

9 2.1.9 u Subministre i col·locació de projectors Retall DP90 12, o similar amb
les mateixes característiques, 8wt color negre, porta filtres imán. (P -
66)

207,56 3,000 622,68

10 2.1.10 u Subministre i col·locació de làmpades PrevaLED Coin 50 12,8wt
3000ºK, 830/24º o similar amb les mateixes característiques. (P - 49)

26,47 3,000 79,41

11 2.1.11 u Subministre i col·locació de driver 18/220/350 350mA 16wt
regulables.. (P - 50)

22,02 3,000 66,06

12 2.1.12 u Subministre i col·locació de de reguladors 220v. (P - 51) 14,87 3,000 44,61

13 2.1.13 u Subministre i col·locació de transdapter trifàssics per allotjar
electrònica, negres. (P - 52)

31,51 3,000 94,53

14 2.1.14 u Subministre i col·locació de projectors spot 15º minipar MR-16, o
similar amb les mateixes característiques, 7wt color negre amb
transdapter trifàssic universal, porta filtres i dimmer incorporat 0 á
100%. (P - 53)

126,05 6,000 756,30

15 2.1.15 u Subministre i col·locació de viseres per a minipar MR-16 color
blanc/negre, o similar amb les mateixes característiques. (P - 54)

21,01 6,000 126,06
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16 2.1.16 u Subministre i col·locació de làmpades LED DMR16 15º 930 7wt 12v
3000K Philips o equivalent, o similar amb les mateixes
característiques. (P - 55)

30,17 6,000 181,02

17 2.1.17 u Subministre i col·locació de projectors flood 25º minipar MR-16, o
similar amb les mateixes característiques, 7wt color blanc amb
transdapter trifàssic universal, porta filtres i dimmer incorporat 0 á
100%.
(P - 56)

126,05 4,000 504,20

18 2.1.18 u Subministre i col·locació de viseres per a minipar MR-16 color
blanc/negre, o similar amb les mateixes característiques. (P - 57)

21,01 4,000 84,04

19 2.1.19 u Subministre i col·locació de làmpades LED DMR16 25º 930 7wt 12v
3000K Philips o equivalent, o similar amb les mateixes
característiques. (P - 58)

30,17 4,000 120,68

TOTAL Sub-subcapítol 01.KA.02.01 19.631,66

Obra 01 Pressupost 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT

Capítol KA MUSEOGRAFIA

Subcapítol 02 Il·luminació

Sub-subcapítol 02 RETROIL·LUMINACIÓ LED linIal 14,2wt/METRE

1 2.2.1 m Subministre i col·locació de led linial MON IRC80 o similar amb les
mateixes característiques, 14,2w/metre 24v 2700K
(P - 67)

33,32 14,000 466,48

2 2.2.2 m Subministre i col·locació de perfil alumini STR-0-dissipador (15x3mm),
o similar amb les mateixes característiques. (P - 68)

6,26 14,000 87,64

3 2.2.3 u Subministre i col·locació de font d’alimentació FAE estanca 220v/24v
100wt, o similar amb les mateixes característiques. (P - 69)

75,21 4,000 300,84

4 2.2.4 u Subministre i col·locació de regulador 12/24v.  (P - 70) 11,60 4,000 46,40

TOTAL Sub-subcapítol 01.KA.02.02 901,36

Obra 01 Pressupost 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT

Capítol KA MUSEOGRAFIA

Subcapítol 02 Il·luminació

Sub-subcapítol 03 IL·LUMINACIÓ LED linIal 9,6wt/metre

1 2.3.1 m Subministre i col·locació de Led linial MON IRC80 o similar amb les
mateixes característiques, 9,6w/metre 24v 2700K

(P - 71)

26,40 40,000 1.056,00

2 2.3.2 m Subministre i col·locació de perfil alumini STR-2-disipador (22x17mm)
difusor, o similar amb les mateixes característiques. (P - 72)

14,62 40,000 584,80

3 2.3.3 u Subministre i col·locació de font d’alimentació FAE estanca 220v/24v
240wt , o similar amb les mateixes característiques. (P - 73)

115,29 2,000 230,58

4 2.3.4 u Subministre i col·locació de font d’alimentació FAE estanca 220v/24v
100wt,, o similar amb les mateixes característiques. (P - 74)

75,21 1,000 75,21

5 2.3.5 u Subministre i col·locació de regulador 12/24v. (P - 75) 11,60 5,000 58,00

TOTAL Sub-subcapítol 01.KA.02.03 2.004,59

Obra 01 Pressupost 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT

Capítol KA MUSEOGRAFIA

Subcapítol 02 Il·luminació
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Sub-subcapítol 04 IL·LUMINACIÓ led lineal 19,2wt/metre

1 2.4.1 m Subministre i col·locació de Led linial MON IRC80 o similar amb les
mateixes característiques, 19,2w/metre 24v 2700K (P - 76)

43,49 10,000 434,90

2 2.4.2 m Subministre i col·locació de perfil alumini STR-2-dissipador (22x17mm)
difusor, o similar amb les mateixes característiques. (P - 77)

14,62 10,000 146,20

3 2.4.3 u Subministre i col·locació de font d’alimentació FAE estanca 220v/24v
100wt, o similar amb les mateixes característiques. (P - 78)

58,07 2,000 116,14

4 2.4.4 u Subministre i col·locació de regulador 12/24v (P - 79) 11,60 3,000 34,80

TOTAL Sub-subcapítol 01.KA.02.04 732,04

Obra 01 Pressupost 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT

Capítol KA MUSEOGRAFIA

Subcapítol 02 Il·luminació

Sub-subcapítol 05 IL·LUMINACIÓ led lineal 4,8wt/metre

1 2.5.1 m Subministre i col·locació de Led linial MON IRC80 o similar amb les
mateixes característiques, 4,8w/metre 24v 2300K  (P - 80)

16,78 19,000 318,82

2 2.5.2 m Subministre i col·locació de perfil alumini STR-1-disipador (11x11mm)
difusor, o similar amb les mateixes característiques.
(P - 81)

13,61 19,000 258,59

3 2.5.3 u Subministre i col·locació de font d’alimentació FAE estanca 220v/24v
100wt ,, o similar amb les mateixes característiques.
(P - 82)

75,21 1,000 75,21

4 2.5.4 u Subministre i col·locació de regulador 12/24v (P - 83) 11,60 1,000 11,60

TOTAL Sub-subcapítol 01.KA.02.05 664,22

Obra 01 Pressupost 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT

Capítol KA MUSEOGRAFIA

Subcapítol 02 Il·luminació

Sub-subcapítol 06 CARRILS I ACCESSORIS

1 2.6.1 m Subministre i col·locació de guies superfície trifàssiques universals de
color blanc
(P - 84)

31,75 69,000 2.190,75

2 2.6.2 u Subministre i col·locació d'alimentadors guies trifàssiques de color
blanc (P - 85)

20,25 15,000 303,75

3 2.6.3 u Subministre i col·locació de tapes guies trifàssiques de color blanc (P
- 86)

1,85 15,000 27,75

4 2.6.4 u Subministre i col·locació de unions guies trifàssiques de color blanc.
(P - 87)

19,96 12,000 239,52

5 2.6.5 m Subministre i col·locació de guies trifàssiques universal color negre (P
- 88)

31,75 14,000 444,50

6 2.6.6 u Subministre i col·locació d'alimentadors guies trifásicos de color negre
(P - 89)

20,25 6,000 121,50

7 2.6.7 u Subministre i col·locació de tapes guies trifàssiques de color negre (P -
90)

1,85 6,000 11,10
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TOTAL Sub-subcapítol 01.KA.02.06 3.338,87

Obra 01 Pressupost 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT

Capítol KA MUSEOGRAFIA

Subcapítol 02 Il·luminació

Sub-subcapítol 07 LUMINÀRIES D’Emergència integrades a carril

1 2.7.1 m Subministre i col·locació de llums d’emergència integrades en carril de
0,75 metres led lineal 28,8wt/metro 6000ºK 3600 lumens/metre, perfil
STR2D òptica 30º/60º/90º en funció ubicació luminaria, KIT
emergència amb testimoni lluminòs, font d’alimentació/batería 24v
inclosa i Transdapter a carril universal Eutrack , o similar amb les
mateixes característiques. (P - 91)

66,81 13,000 868,53

2 2.7.2 m Subministre i col·locació de perfil alumini STR-2D-dissipador
(28x21mm) òptica 30º/60º/90º, o similar amb les mateixes
característiques. (P - 92)

30,08 13,000 391,04

3 2.7.3 u Subministre i col·locació de tapes final perfil STR-2D , o similar amb
les mateixes característiques. (P - 93)

2,52 26,000 65,52

4 2.7.4 u Subministre i col·locació de fixacions mecàniques minimalistes M-5
camuflades en el carril ,, o similar amb les mateixes característiques.
(P - 94)

6,72 26,000 174,72

5 2.7.5 m Subministre i col·locació de transdapter a carril universal Eutrack , o
similar amb les mateixes característiques. (P - 95)

33,53 13,000 435,89

6 2.7.6 u Subministre i col·locació de KIT emergència ALVIT ELT6 o similar amb
les mateixes característiques, 2h amb testimoni lluminós, alta
eficiència KFE 24V DC 1x48wt font d’alimentació/batería inclosa. (P -
96)

74,79 13,000 972,27

TOTAL Sub-subcapítol 01.KA.02.07 2.907,97

Obra 01 Pressupost 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT

Capítol KA MUSEOGRAFIA

Subcapítol 02 Il·luminació

Sub-subcapítol 08 Coordinació Tècnica, Muntage de totes les luminari

1 2.8.1 u Treballs de muntatge i reglatge: 10 jornadas de treball de 1 Iluminador
i 1 ajudant tècnic. Desplaçaments, allotjament i dietes inclosos.
Inclou, escales, bastides, luxòmetre, IR, UV, etc. (P - 97)

7.983,19 1,000 7.983,19

TOTAL Sub-subcapítol 01.KA.02.08 7.983,19

Obra 01 Pressupost 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT

Capítol KA MUSEOGRAFIA

Subcapítol 03 Filtratge Vitralls

Sub-subcapítol 01 Filtres vitralls finestrals ojivals (F1)

1 3.1.1 u Subministre i col·locació de marc resseguint la forma del finestral
d’arc apuntat construit en tub d’acer 30X30 mm de secció. Mides totals
260(h)x115x3 cm. Acabat sorrejat i envernissat mat  (P - 98)

537,82 5,000 2.689,10

2 3.1.2 u Subministre i col·locació de metacrilat de 4 mm de gruix adhesivat al
marc i laminat amb filtre solar (80% de filtratge) Mides totals
260(h)x115x0,4 cm. (P - 99)

756,30 5,000 3.781,50
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3 3.1.3 u Subministre i col·locació de barra de pressió per a suport de marc
conformat per un tub d’acer de secció 40X40 mm i aleta de 20 mm.
Acabat sorrejat i envernissat mat Es subjecta a l’intradòs del finestral
mitjantçant extensió regulable. El marc s’acaba de subjectar
mitjantçant un cargol al mur en la part superior. Mides totals 5x110x3
cm (P - 100)

176,47 5,000 882,35

TOTAL Sub-subcapítol 01.KA.03.01 7.352,95

Obra 01 Pressupost 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT

Capítol KA MUSEOGRAFIA

Subcapítol 03 Filtratge Vitralls

Sub-subcapítol 02 Filtres vitralls circulars de l’absis (F2)

1 3.2.1 u Subministre i col·locació de marc circular construit en tub d’acer 30X30
mm de secció.Mides totals: Diàmetre 130 cm. Presenta extensions
graduables per al suport del marc dins l’intradòs del finestral
mitjantçant pressió. Acabat sorrejat i envernissat mat (P - 101)

529,41 5,000 2.647,05

2 3.2.2 u Subministre i col·locació de metacrilat de 4 mm de gruix adhesivat al
marc i laminat amb filtre solar (80% de filtratge). Mides totals: Diàmetre
130 cm.  (P - 102)

630,25 5,000 3.151,25

TOTAL Sub-subcapítol 01.KA.03.02 5.798,30

Obra 01 Pressupost 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT

Capítol KA MUSEOGRAFIA

Subcapítol 04 Patriarques i Profetes

1 4.1 u Subministre i col·locació de marc de fusta de secció 20/70 mm en
roure tractat anti-àcid i acabat encerat amb vidre antireflectant qualitat
museu i trassera.Mides totals: 188x 95 cm
(P - 103)

643,65 16,000 10.298,40

2 4.2 u Treballs per a l'emmarcatge de les obres. Desplaçament al MDU de
dos operaris i tasques d'emmarcatge de les 16 obres
(P - 104)

504,20 1,000 504,20

TOTAL Subcapítol 01.KA.04 10.802,60

Obra 01 Pressupost 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT

Capítol KA MUSEOGRAFIA

Subcapítol 05 Parets, Tarimes i Peanyes

1 5.1 u Subministre i col·locació de peanya construida en tauler DM de19 mm
de gruix, acabat semilacat a l’aigua (base acrílica) color RAL 9010
mat. Presenta 4 rodes i 4 potes regulables. Mides totals: 50x200x120
cm (P - 108)

827,73 1,000 827,73

2 5.2 u Subministre i col·locació de peanya-Paret construida en tauler DM
de19 mm de gruix, acabat semilacat a l’aigua (base acrílica) color RAL
9010 mat. Per la part del davant presenta encaix per avitrina V2 i per
la part posterior presenta dues portes amb frontisa de piano i pany. A
l’interior es distribuix el connexionat de l’element interactiu i de
l’altaveu que es col·loca en el sostre del cor. Mides totals:
340(h)x315x104,5 cm (P - 109)

4.772,27 1,000 4.772,27

3 5.3 u Subministre i col·locació de peanya construida en tauler DM de19 mm
de gruix, acabat semilacat a l’aigua (base acrílica) color RAL 9010 mat

803,36 1,000 803,36
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per penjar a paret mitjantçant un marc bastidor de llata de pi amb
tractament antitèrmits de secció 40X40 mm collat al mur de la sala. La
peanya encaixa en el bastidor i es fixa mitjantçant cargols. Mides
totals: 60(h)x158x52 cm (P - 110)

4 5.4 u Subministre i col·locació de peanya construida en tauler DM de19 mm
de gruix, acabat semilacat a l’aigua (base acrílica) color RAL 9010 mat
per penjar a paret mitjantçant un marc bastidor de llata de pi amb
tractament antitèrmits de secció 40X40 mm collat al mur de la sala. La
peanya encaixa en el bastidor i es fixa mitjantçant cargols. Mides
totals: 60(h)x168x52 cm (P - 111)

845,38 1,000 845,38

5 5.5 u Subministre i col·locació de tarima-peanya construida en tauler DM
de19 mm de gruix, acabat semilacat a l’aigua (base acrílica) color RAL
9010mat per recolzar en el paviment. Presenta sòcol de 20 mm
d’alçada reculat 20 mm respecte del perímetre de la base de la
tarima. Mides totals: 40(h)x270x120 cm (P - 112)

937,81 1,000 937,81

6 5.6 u Subministre i col·locació de conjunt en forma de grada conformat per 3
moduls independents construits en tauler DM de19 mm de gruix, amb
els reforços interiors necessaris per a la seva correcta conformació i
acabat semilacat a l’aigua (base acrílica) color RAL 9010 mat. El
mòdul 1 encaixa sobre el modul 2 mitjantçant un marc bastidor de llata
de pi amb tractament antitèrmits de secció 40X40 mm collat al sobre
del modul 2. El mòdul 2 encaixa sobre el modul 3 mitjantçant un marc
bastidor de llata de pi de secció 40X40 mm collat al sobre del modul 3.
El mòdul 3 recolza en el paviment i presenta sòcol de 20 mm d’alçada
reculat 20 mm respecte del perímetre de la base del mòdul. Mides
totals mòdul 1: 35(h)x169x30 cm Mides totals mòdul 2: 40(h)x254x105
cm Mides totals mòdul 3: 62(h)x254x136 cm
(P - 113)

2.564,71 1,000 2.564,71

7 5.7 u Subministre i col·locació de peanya construida en tauler DM de19 mm
de gruix, acabat semilacat a l’aigua (base acrílica) color RAL 9010
mat. Presenta sòcol de 20 mm d’alçada reculat 20 mm respecte del
perímetre de la base. Mides totals: 122(h)x80x80 cm (P - 114)

862,18 1,000 862,18

8 5.8 u Subministre i col·locació d'estructura de suport per a pantalla tactil de
21,5'' construit en tub d’acer de secció 40X15 mm, acabat sorrejat i
envernissat mat. Presenta pletina d’acer de 2 mm de gruix soldada en
angle de 45º a la part superior de l’estructura mitjantçant dues
carteles triangulars. La pletina presenta forats per a pas de cargol M6
format VESA ( distància entre centres de forat de 10 cm ). L’estructura
es fixa al paviment mitjantçant espàrrecs roscats M10 inserits al
paviment amb tac químic i femelles cegues. (P - 115)

805,04 1,000 805,04

9 5.9 u Transport i muntatge de tots els elements descrits.
Inclou neteja final prèvia a la recepció de les obres a exposar
(P - 116)

2.521,01 1,000 2.521,01

TOTAL Subcapítol 01.KA.05 14.939,49

Obra 01 Pressupost 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT

Capítol KA MUSEOGRAFIA

Subcapítol 06 Vitrines

1 6.1 u V1. Subministre i col·locació de vitrina exempta. Base revestida en
tauler Mediland, de baixes emissions d’aldehid, de19 mm de gruix,
acabat semilacat a l’aigua (base acrílica) color RAL 9010. Estructura
interna Glassbau Hahn Freestanding DC F304 o similar amb les
mateixes característiques, mecanitzada per a instal·lació de doble
frontisa i receptacle interior per a material de control passiu ''prosorb
accessible''. El sobre interior de la peanya en forma de safata
metàl·lica microperforada lacada color RAL 9010 i revestiment tèxtil.
Porta d’accés a l’interior de la vitrina mitjantçant doble braç-frontisa,
tancament amb pany i sistema de bloqueig de seguretat i junta
perimetral de silicona per a l’estanqueïtat interior. Vidre de seguretat
laminat ultraclar 8+8.2. Urna de vidre (tres cares laterals +sostre) en
vidre de seguretat laminat ultraclar 8+8.2. Nivell de protecció IP55. El

9.452,10 1,000 9.452,10
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grau d’estanqueitat ha d’assegurar un intercanvi interior/exterior d’aire
igual o inferior al 0’1 % diari (0,004% per hora)
Mides totals: 284(208 h)x104x104 cm
Mides de la peanya: 104(28)hx104x104 cm
Mides de la urna de vidre: 180x100x100 cm  (P - 117)

2 6.2 u V2. Subministre i col·locació de vitrina mural a dues cares. Base
revestida en tauler Mediland, de baixes emissions d’aldehid, de19 mm
de gruix, acabat semilacat a l’aigua (base acrílica) color RAL 9010
mat. Estructura interna Glassbau Hahn Freestanding DC F304 o
similar amb les mateixes característiques, mecanitzada per a la
instal·lació del braç frontisa inferior. Cos superior revestit en tauler
Mediland de baixes emissions d’aldehid, de 19 mm de gruix, acabat
semilacat a l’aigua (base acrílica) color RAL 9010 mat. Estructura
interna mecanitzada per a instal·lació de la frontisa superior i per a
contenir metacrilat difusor a la seva part superior. El sobre interior de
la peanya en forma de safata metàl·lica microperforada lacada color
RAL 9010 i revestiment tèxtil. Receptacle interior per a material de
control passiu“prosorb” accessible. Portes d’accés a l’interior de la
vitrina mitjantçant doble braç-frontisa, tancament amb pany i sistema
de bloqueig de seguretat i junta perimetral de silicona per a
l’estanqueïtat interior. Vidre de seguretat laminat ultraclar 8+8.2
Parets laterals en tauler Mediland, de baixes emissions d’aldehid,
de19 mm de gruix, acabat semilacat a l’aigua (base acrílica) color RAL
9010 mat. Estructura interior formant paret divisoria i grada construida
en tauler Mediland, o similar amb les mateixes característiques, de
baixes emissions d’aldehid, de19 mm de gruix, acabat semilacat a
l’aigua (base acrílica) color RAL 9010 mat.Nivell de protecció IP55. El
grau d’estanqueitat ha d’assegurar un intercanvi interior/exterior d’aire
igual o inferioral 0’1 % diari (0,004% per hora)
Mides totals: 227( h)x170x116 cm
Mides de la base: 64(hx116x116 cm
Mides del cos superior: 13x:170x116 cm
Mides dels vidres: 150(h)x:170x1’6 cm
Mides de la peanya interior: 147(h) 160,5x108 cm  (P - 118)

14.988,23 1,000 14.988,23

3 6.3 u V3. Subministre i col·locació de vitrina encastada amb urna de 4
cares. Urna de 4 cares (V3) (frontal, laterals i sostre) en vidre de
seguretat laminat ultraclar 8+8.2 encolat UV. Recolza en la base de la
tarima del moble P2. Marc en forma de “L” per al tancament del
perimetre inferior i del perímetre posterior de la urna construit en tub
d’acer de secció 20X20 mm, acabat pintat epoxi i assecat en forn color
RAL 9010 mat. Peanya per a l’interior de la vitrina amb caixò per a
material de control passiu''prosorb''construit en tauler Mediland, de
baixes emissions d’aldehid, de19 mm de gruix, acabat semilacat a
l’aigua (base acrílica) color RAL 9010 mat. Plafò posterior de
tancament construit en tauler Mediland, de baixes emissions d’aldehid,
de19 mm de gruix, acabat semilacat a l’aigua (base acrílica) color RAL
9010 mat. Es colla a l’interior de l’estructura P2. Tira de neopré
perimetral per a l’estanqueïtat de la vitrina. S’accedeix a la vitrina
mitjantçant la porta d’accés a l’interior de l’estructura P2, amb pany.
Nivell de protecció IP55. El grau d’estanqueitat ha d’assegurar un
intercanvi interior/exterior d’aire igual o inferior al 0’1 % diari (0,004%
per hora)
Mides totals: 172( h)x70x52cm
Mides de la urna de vidre: 170(h)x66x50cm
Mides de la peanya interior: 47(h) 60x48 cm (P - 119)

3.371,43 1,000 3.371,43

4 6.4 u V4. Subministre i col·locació de vitrina tipus taula amb urna de 5 cares
model Glassbau Hahn T100 o similar amb les mateixes
característiques, amb suport i marc integrant mecanisme obertura
mitjantçant braços articulats telescòpics accionats a gas i tancament
de seguretat amb pany amb clau. Sobre interior i caixò per a material
de control passiu ´´prosorb´´ construits en tauler DM Mediland, de
baixes emissions d’aldehid, de19 mm de gruix, acabat semilacat a
l’aigua (base acrílica) color RAL 9010 mat. Vidres de seguretat
laminats ultraclars 8+8.2. Suport interior en forma de faristol construit
en tauler Mediland, de baixes emissions d’aldehid, de 19 mm de gruix,
acabat semilacat a l’aigua (base acrílica) color RAL 9010 mat. Nivell
de protecció IP55. El grau d’estanqueitat ha d’assegurar un intercanvi
interior/exterior d’aire  igual o inferioral 0’1 % diari (0,004% per hora)
Mides totals: 24(h)x92,5x62cm

5.056,30 1,000 5.056,30
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Mides de la urna de vidre: 22(h)x90,5x60cm
Mides de la peanya interior: 8(h)x72,5x44,5 cm (P - 120)

5 6.5 u Transport i muntatge de tots els elements descrits.
Inclou neteja final prèvia a la recepció de les obres a exposar (P - 121)

5.462,18 1,000 5.462,18

TOTAL Subcapítol 01.KA.06 38.330,24

Obra 01 Pressupost 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT

Capítol KA MUSEOGRAFIA

Subcapítol 07 Producció gràfica i tèxtil

1 7.1 u Subministre i col·locació de textos en vinil de tall garantia 10 anys, mat
color per determinar. Alçada de la lletra 11mm mínim Dimensions
aproximades: 120X70 cm  (P - 122)

168,07 2,000 336,14

2 7.2 u Subministre i col·locació de cartel·les explicatives realitzades en
alumini de 0,3 mm de gruix, fondejat en color RAL 9010 i serigrafia
digital a dues tintes. Aplicades al mur, a la peanya o a l’element de
suport de l’objecte.Dimensions aproximades: 20X45 cm.   (P - 123)

58,82 20,000 1.176,40

3 7.3 u Subministre i col·locació de d'impressió digital de sublimació sobre
material textil aplicat a suport rigid lleuger de 5 mm de
gruixDimensions a cobrir 208(h)x104cm. (P - 124)

473,95 2,000 947,90

4 7.4 u Subministre i col·locació de cortina de vellut de cotó tipus Velour, o
similar amb les mateixes característiques, de 460gr/m2, nivell de
protecció al foc M1 en color verd..El cortinatge es confeccionarà
conformant plecs al 200% de l’amplada a cobrir. S’instalarà mitjantçant
barra portant.Dimensions a cobrir 300(h)x200cm.
(P - 125)

586,55 1,000 586,55

TOTAL Subcapítol 01.KA.07 3.046,99

Obra 01 Pressupost 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT

Capítol KA MUSEOGRAFIA

Subcapítol 08 Equips Multimèdia i d'àudio

1 8.1 u Subministre i col·locació de pantalla multitàctil amb CPU incorporada
''all-in-one'' de 21’5´´. Pantalla E-LED PCT Multi Touch Surface (10
point touch) Aopen e-Tile 22M, o similar amb les mateixes
característiques. Pencil Hardness = 7H per ASTM D3363. Pen Hitting:
more than 20,000,000. Processador Intel® BayTrail N2930. Memòria 8
GB DDR3L SO-DIMM x 2 Low voltage, 1.35V .Connectivitat LAN
Single Intel Gigabit Ethernet. Sistema operatiu Windows 10 i
subscripció de software de protecció durant 2 anys.Cablejat de
connexió, posada en marxa i test de funcionament inclosos. ´´
(P - 126)

1.565,13 2,000 3.130,26

2 8.2 u Subministre i col·locació d'altaveu autoamplificat direccional
Panphonics SoundShower SShA 120 x 20 cm color negre, o bé model
igual o superior.120X20 cm. Impedància d’entrada RCA 10 kOhm.
Freqüència de sortida min. 250 Hz –16 kHz. Rang de temperatura de
funcionament 0-40º. Compatible amb suports VESA-100. Cablejat de
connexió, posada en marxa i test de funcionament inclosos.
(P - 127)

1.155,46 1,000 1.155,46

TOTAL Subcapítol 01.KA.08 4.285,72

Obra 01 Pressupost 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT

Capítol KA MUSEOGRAFIA

Subcapítol 09 Realització d’interactius

EUR226
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1 9.1 u Subministre i col·locació de Interactiu i1.
Disseny, desenvolupament i realització d'aplicació interactiva en 4
idiomes. L'interactiu presentarà una interfície de navegació a partir del
modelat 3D de l'interior de la Capella. Es seguiran les pautes per al
desenvolupament de l'interactiu descrites en el document ANNEX I i
els criteris d'accessibilitat relatius als textos digitals descrits en
l'ANNEX II (Guia MUSA Comunicació). Inclou la realització del modelat
3D de la capella en base a imatges fotogràfiques de la Capella i a
altres imatges històriques proporcionades pel Museu i de la realització
de noves fotografies de la Capella, si és necessari, a càrrec de
l'empresa. Inclou la correcció i traducció a 4 idiomes dels textos
suministrats pel Museu. Inclou la càrrega de l'aplicació. Inclou la gestió
i el pagament, si s'escau, pels drets de les imatges i pels drets sobre
l'obra musical.  (P - 128)

11.050,42 1,000 11.050,42

2 9.2 u Subministre i col·locació de Interactiu i2.
Disseny, desenvolupament i realització d'aplicació interactiva en 4
idiomes. L'interactiu donarà opció a l'audició de diferents fragments
d'àudio i al mateix temps presentarà la figura del mestre de capella
Joan Brudieu i el rol dels preveres beneficiats en el context de
l'organització catedralícia. Es seguiran les pautes per al
desenvolupament de l'interactiu descrites en el document ANNEX I, i
els criteris d'accessibilitat relatius als textos digitals descrits en
l'ANNEX II (Guia MUSA Comunicació). Inclou correcció i traducció a 4
idiomes dels textos suministrats pel Museu. Inclou la càrrega de
l'aplicació. Inclou la gestió i el pagament, si s'escau, pels drets de les
'imatges i pels drets sobre l'obra musical. (P - 129)

10.084,03 1,000 10.084,03

TOTAL Subcapítol 01.KA.09 21.134,45

Obra 01 Pressupost 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT

Capítol KA MUSEOGRAFIA

Subcapítol 10 Realització de suports i muntatge dels objectes d’

1 10.1 u Treballs necessaris per a realitzar suports específics per als objectes
en els cassos que sigui necessari. Es prendran les mides in situ i es
realitzaran en materials inerts, preferiblement acer inoxidable i
metacrilat.
(P - 18)

2.941,18 1,000 2.941,18

2 10.2 u Treballs de personal tècnic especialitzat en manipulació d'obres d'art
necessari pel desembalatge i instal·lació de les peces, tot en
presència i sota la supervisió del personal tècnic que el MDU
determini. Inclou les taules de treball de com a mínim 1 metre d'ample
per un total de no menys 3 metres de llarg de superficie, llums de
treball suficients per a les inspeccions, lupes, càmera de fotografiar i
elements de protecció.Es preveuen tres persones durant 5 jornades
consecutives (P - 19)

7.828,57 1,000 7.828,57

TOTAL Subcapítol 01.KA.10 10.769,75

Obra 01 Pressupost 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT

Capítol KA MUSEOGRAFIA

Subcapítol 11 Equipament de conservació preventiva

1 11.1 u Subministre i col·locació de data logger amb sensor d’humitat i
temperatura integrat, connexió WIFI, magatzament de dades en núbol,
alarmes en temps real real via e-mail o SMS TESTO 160 TH, o similar
amb les mateixes característiques,.76X64X22mm. Temperatura de

178,40 6,000 1.070,40
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funcionament: rang -20-50 Cº. Alimentació: piles AAA 1,5V (4).
Memòria 32 canals. Software de configuració i connectivitat mòbil
inclosos. Suport de paret i coberta decorativa inclosos.  (P - 20)

2 11.2 u Subministre i col·locació de cassets compactes de gel de silici
Pro-Sorb 950 gr (90% SiO2), o similar amb les mateixes
característiques. (P - 21)

81,18 10,000 811,80

TOTAL Subcapítol 01.KA.11 1.882,20

Obra 01 Pressupost 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT

Capítol KA MUSEOGRAFIA

Subcapítol 12 Bucle magnètic

1 11.6 u Subministrament i instal·lació de llaç d'inducció magnètica (bucle
magnètic) segons norma UNE EN 60118-4:2016+A1:2018 en la zona
de l'interactiu i2 (JOAN BRUDIEU). Plano d'escolta de 120 cm a 170
cm d'altura respecte del terra. Cablejat perimetral per formar llaç
d'inducció dins canaleta trepitjable instal·lada en el terra del cor (cota
340 cm aprox). Enginyeria per al disseny de la forma del llaç
d'inducció i per a l'elecció del sistema d'amplificació fins a assolir els
valors de funcionament de la norma UNE EN 60118 4:2016+A1:2018
(IEC 60118-4:2014+A1:2017) prèvia medició del soroll magnètic de
fons de la sala. Ajust dels sistemes de llaç d'inducció
d'audiofreqüència a la norma UNE EN 60118-4:2016+A1:2018.
Emissió de la conformitat de compliment amb la norma UNE EN
60118-4:2016+A1:2018. Disseny del sistema de connexió amb el
sistema d'audio de l'interactiu. L'equipament dissenyat inclourà:
amplificador de bucle magnètic segons el disseny de l'enginyeria,
equip de connexió de l'amplificador de bucle magnètic al sistema
d'àudio de l'interactiu, cable de coure per a la realització del lllaç
d'inducció del bucle magnètic, carteles de senyalització segons norma
UNE-EN 60118-4:2016+A1:2018, tester receptor de telebobina, per a
comprobar periòdicament el funcionamient correcte del bucle
magnètic. La instal·lació per a la posta en marxa, inclourà: col·locació
del cablejat del llaç d'inducció magnètica en la canalització que es
defineixi, col·locació de l'amplificador, connexió de l'amplificador al
cablejat del llaç d'inducció i connexió de l'amplificador al sistema
d'audio de l'interactiu mitjantçant canalització existent en el moble que
suporta l'interactiu. Xerrada formativa explicant el funcionament del
bucle magnètic i les condicions d'ús per persones usuaries d'audífon o
amb implant coclear. (P - 22)

1.819,00 1,000 1.819,00

TOTAL Subcapítol 01.KA.12 1.819,00

Obra 01 Pressupost 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT

Capítol KN EQUIP DE NETEJA

1 K9Z3U001 m2 Neteja final per l'entrega de l'obra:
- Aspirat i fregat de terres, segons indicacions de la D.F. i fabricants
dels productes d'acabat.
- Aspirat, desempolsat i neteja de mobiliari/motllures/relleus....en
parets i sostres
(P - 208)

6,72 218,800 1.470,34

TOTAL Capítol 01.KN 1.470,34

Obra 01 Pressupost 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT

Capítol KY SEGURETAT I SALUT

EUR228
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1 KSIS1 u Mesures de seguretat i salut, segons indicacions de la D.F. Inclòs PLA
DE SEGURETAT (P - 259)

2.521,00 1,000 2.521,00

TOTAL Capítol 01.KY 2.521,00
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NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.K2  ENDERROC, MOV.TERRES I GESTIÓ RESIDUS 9.386,65

Capítol 01.K3  SOLERES I RECRESCUDES 6.676,69

Capítol 01.K4  PAVIMENTS 46.712,99

Capítol 01.K5  PARETS DE TANCAMENT I TRASDOSSATS 30.246,02

Capítol 01.K6  REVESTIMENTS 37.558,43

Capítol 01.K7  PORTES I ELEMENTS DE PROTECCIÓ 23.572,56

Capítol 01.K8  APARELLS ELEVADORS 10.414,69

Capítol 01.K9  INSTAL·LACIONS 104.183,90

Capítol 01.KA  MUSEOGRAFIA 187.178,53

Capítol 01.KN  EQUIP DE NETEJA 1.470,34

Capítol 01.KY  SEGURETAT I SALUT 2.521,00

Obra 01 Pressupost 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT 459.921,80

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
459.921,80

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 1408B ESGLÉSIA DE LA PIETAT 459.921,80

459.921,80
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 459.921,80

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 459.921,80............................................................ 59.789,83

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 459.921,80............................................................... 27.595,31

Subtotal 547.306,94

21 % IVA SOBRE 547.306,94............................................................................................... 114.934,46

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 662.241,40

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SIS-CENTS SEIXANTA-DOS MIL DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS )

LA SEU D´URGELL, A 23 D´OCTUBRE DE 2019.

LOURDES ESPAR CANAL
ÀNGEL TUSET SÁNCHEZ
ARQUITECTES
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1. PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE 
L'EDIFICACIÓ FACULTATIVES I ECONÒMIQUES 

1.1 DISPOSICIONS GENERALS 

NATURALESA I OBJECTE DEL PLEC GENERAL 

Article 1.- El present Plec General de Condicions té caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del Projecte. 

Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne 
els nivells tècnics i de qualitat exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte i 
d'acord amb la legislació aplicable, al Promotor o propietari de l'obra, al Contractista o constructor de 
l'obra, als seus tècnics i encarregats, a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, així com les 
relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra. 

DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRA 

Article 2.- Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de relació pel que es refereix al valor 
de les seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 

1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o arrendament d'obra si és que 
existeix. 

2. El Plec de Condicions particulars. 

3. El present Plec General de Condicions. 

4. La resta de la documentació del Projecte (memòria, plànols, amidaments i pressupost). 

En les obres que pertoqui, també formaran part l’Estudi de Seguretat i Salut i el Projecte de Control de 
Qualitat de l’Edificació. 

Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres s'incorporen al Projecte com a interpretació, 
complement o precisió de les seves determinacions. En cada document, les especificacions literals 
prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida a escala. 

1.2 CONDICIONS FACULTATIVES 

1.2.1 DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQUES 

L'ARQUITECTE DIRECTOR 

Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director: 

a) Comprovar l'adequació de la fonamentació projectada a les característiques reals del sòl. 

b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin. 

c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de 
resoldre les contingències que es produïssin i impartir les instruccions complementàries que calguin per 
aconseguir la solució arquitectònica correcta. 

d) Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció amb funció 
pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat. 

e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la 
recepció. 

f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic, el certificat de final d'obra. 

L'APARELLADOR O ARQUITECTE TÈCNIC 

Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 

a) Redactar el document d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de les Tarifes 
d'Honoraris aprovades per RD 314/1979, de 19 de gener. 

b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el 
control de qualitat i econòmic de les obres. 

c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscrivint-la juntament amb l'Arquitecte i 
amb el Constructor. 

d) Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, 
controlant-ne la seva correcta execució. 

e) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles 
de bona construcció. 

f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, 
instal·lacions i altres unitats d'obra segons les freqüències de mostreig programades en el pla de control, 
així com efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva 
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d' acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al 
Constructor, donant-li, en tot cas, les ordres oportunes; si la contingència no es resolgués s'adoptaran les 
mesures que calguin donant-ne compte a l'Arquitecte. 

g) Fer els amidaments de l'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les 
certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra. 

h) Subscriure, juntament amb l'Arquitecte, el certificat final d'obra. 

EL CONSTRUCTOR 

Article 5.- Correspon al Constructor: 

a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les 
instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra. 

b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contemplades a l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema 
d'execució de l'obra.. 

c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra. 

d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels 
subcontractistes. 

e) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzen, 
comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents de 
idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. 

f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin. 

g) Facilitar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb temps suficient, els materials necessaris per 
l'acompliment de la seva comesa. 

h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 

i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 

j) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 

1.2.2 OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O 
CONTRACTISTA 

VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 

Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta 
suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els 
aclariments pertinents. 

PLA DE SEGURETAT I SALUT 

Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut o bé l'Estudi 
bàsic, presentarà el Pla de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans de l'inici de l'obra, pel 
coordinador en matèria de seguretat i salut o per la direcció facultativa en cas de no ser necessària la 
designació de coordinador. 

Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i salut 
durant l'execució de l'obra sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i 
treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 

Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mides preventives 
fixades en el pla de seguretat i salut, relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, 
en tot cas, als treballadors autònoms contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes respondran 
solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mides previstes en el pla, en 
els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 

OFICINA A L'OBRA 

Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi puguin 
estendre i consultar els plànols. 

En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 

- El projecte d'Execució complet, inclosos els complements que en el seu cas, redacti l'Arquitecte. 

- La Llicència d'obres. 

- El Llibre d'Ordres i Assistències. 

- El Pla de Seguretat i Salut. 

- La documentació de les assegurances esmentades en l'article 5.j) 

Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per 
treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 

El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en matèria 
de seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessària la designació de coordinador, en poder de la 
Direcció Facultativa. 

REPRESENTACIÓ DEL CONTRACTISTA 

Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l'obra, que 
tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en 
tot moment aquelles decisions que es refereixen a la Contracta. 

Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5. 

Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars 
d'índole facultativa" el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els 
casos. 
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El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor 
s'obligui a mantenir en l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa. 

L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal 
segons la naturalesa dels treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap 
dret a reclamació, fins que sigui esmenada la deficiència. 

PRESÈNCIA DEL CONSTRUCTOR EN L'OBRA 

Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada 
legal de treball i acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les 
obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i 
subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació de mediacions i liquidacions. 

TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT 

Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les 
obres, encara que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense 
separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els 
pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució. 

En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de 
projecte requerint consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna 
unitat d'obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d'un 10 per 100. 

INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 

Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels 
plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al 
Constructor que estarà obligat a tornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura el 
conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic com de l'Arquitecte. 

Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, 
haurà de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al 
Constructor el corresponent rebut si així ho sol·licités. 

Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les seves 
respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució 
del projecte. 

RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 

Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades de la Direcció 
Facultativa, solament podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són d'ordre 
econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra 
disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap 
reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició 
raonada dirigida a l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que en tot 
cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 

RECUSACIÓ PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER L'ARQUITECTE 

Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de la 
vigilància de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als 
reconeixements i mediacions. 

Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però 
sense que per això no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 

FALTES DEL PERSONAL 

Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència 
greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti de l'obra 
als dependents o operaris causants de la pertorbació. 

Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, 
subjectant-se en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les 
seves obligacions com a Contractista general de l'obra. 

1.2.3 PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS 
MATERIALS I ALS MITJANS AUXILIARS 

CAMINS I ACCESSOS 

Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la senyalització i el seu tancament o 
vallat. L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 

REPLANTEIG 

Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències principals 
que mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del 
Contractista i inclosos en la seva oferta. 

El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada aquest 
últim hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat 
per l'Arquitecte, i serà responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest tràmit. 

COMENÇAMENT DE L'OBRA. RITME D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, 
desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec 
esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l'execució total es dugui a terme 
dins del termini exigit en el Contracte. 
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Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic del començament dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació. 

ORDRE DELS TREBALLS 

Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en 
què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar. 

FACILITAT PER A ALTRES CONTRACTISTES 

Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les 
facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin encomanats a tots els altres Contractistes 
que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre 
Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes. 

En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 

AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR 

Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s'interrompran 
els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es formula o tramita el 
Projecte Reformat. 

El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les 
obres disposi per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, 
anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o 
abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli. 

PRÒRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR 

Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués començar les 
obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà 
una pròrroga proporcionada per l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de l'Arquitecte. Per 
això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a l'Arquitecte la causa que impedeix l'execució o la marxa 
dels treballs i el retard que degut a això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la 
pròrroga que per l'esmentada causa sol·licita. 

RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA EN EL RETARD DE L'OBRA 

Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al·legant com a 
causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho 
sol·licitat per escrit no se li hagués proporcionat. 

CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament hagin 
estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per 
escrit, entreguin l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de les limitacions 
pressupostàries i de conformitat amb allò especificat a l'article 11. 

Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat amb la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals. 

OBRES OCULTES 

Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se n'aixecaran els 
plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s’estendran per triplicat i 
se n'entregaran: un a l'Arquitecte; l'altre a l'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests documents 
aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran 
documents indispensables i irrecusables per a efectuar les mediacions. 

TREBALLS DEFECTUOSOS 

Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions 
generals i particulars d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs 
contractats d'acord amb allò especificat també en l'esmentat document. 

Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs 
que ha contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució 
o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col·locats sense que li exoneri de 
responsabilitat el control que és competència de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que 
aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran exteses i 
abonades a bon compte. 

Com a conseqüència de l’expressat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o 
defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixin les 
condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de 
ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades 
i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. 

Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà 
la qüestió davant l'Arquitecte de l'obra, que ho resoldrà. 

VICIS OCULTS 

Article 29.-  Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults de 
construcció en les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció 
definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que 
són defectuosos, donant compte de la circumstància a l'Arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a 
compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la 
Propietat. 

DELS MATERIALS I DELS APARELLS. LA SEVA PROCEDÈNCIA 

Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell cregui 
convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuï una 
procedència determinada. 

240

Hash: ayFHzmLp9cdEaAV9loCQoWUwulA=



Plec Condicions Facultatives i Econòmiques 

Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual 
s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun. 

PRESENTACIÓ DE MOSTRES 

Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació prevista 
en el Calendari de l'Obra. 

MATERIALS NO UTILITZABLES 

Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els 
materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra. 

Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions 
particulars vigent en l'obra. 

Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic, però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa taxació, tenint en compte el 
valor d'aquests materials i les despeses del seu transport. 

MATERIALS I APARELLS DEFECTUOSOS 

Article 33.- Quan els materials, elements d’instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o 
no tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es 
reconegués o es demostrés que no eren adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà ordre al Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les 
condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen. 

Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en 
condicions no ho ha fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta. 

Si els materials, elements d’instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de 
l'Arquitecte, es rebran, però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi 
substituir-los per altres en condicions. 

DESPESES OCASIONADES PER PROVES I ASSAIGS 

Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per persones que 
no intervinguin directament a l'obra seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1. del Decret 
375/1988. Generalitat de Catalunya) 

NETEJA DE LES OBRES 

Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials 
sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les 
mesures i executar tots els treballs que calguin perquè l'obra ofereixi bon aspecte. 

OBRES SENSE PRESCRIPCIONS 

Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin prescripcions 
consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el Constructor 
s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a 
les regles i pràctiques de la bona construcció. 

1.2.4 DE LES RECEPCIONS D'EDIFICIS I OBRES ANNEXES 

DE LES RECEPCIONS PROVISIONALS 

Article 37.-  Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la proximitat del seu 
acabament amb la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció provisional. 

Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin 
intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes parcial o unitats especialitzades. 

Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'extendrà un acta amb tants exemplars com intervinents 
i signats per tots ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es 
trobessin en estat de ser admeses. 

Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa extendran el Certificat corresponent de final d'obra. 

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor les 
oportunes instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el 
qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de l'obra. 

Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 

DOCUMENTACIÓ FINAL D'OBRA 

Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les especificacions i 
contingut disposats per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que s'estableix en els 
paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril. 

AMIDAMENT DEFINITIVA DELS TREBALLS I LIQUIDACIÓ PROVISIONAL DE L'OBRA 

Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic a la 
seva amidament definitiva, amb la assistència precisa del Constructor o del seu representant. S'extendrà 
l'oportuna certificació per triplicat que, aprovada per l'Arquitecte amb la seva signatura, servirà per 
l'abonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de 
fiança. 

TERMINI DE GARANTIA 

Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai no 
haurà de ser inferior a nou mesos. 

CONSERVACIÓ DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALMENT 

Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i 
definitiva, seran a càrrec del Contractista. 
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Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades 
per l'ús seran a càrrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal·lacions, 
seran a càrrec de la Contracta. 

DE LA RECEPCIÓ DEFINITIVA 

Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les 
mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del Constructor de 
reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la conservació normal dels edificis i quedaran 
només subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construcció. 

PRÒRROGA DEL TERMINI DE GARANTIA 

Article 43.-  Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les condicions 
degudes, la recepció definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte-Director marcarà al Constructor els terminis i formes 
en què s'hauran de fer les obres necessàries i, si no s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's 
el contracte amb pèrdua de la fiança. 

DE LES RECEPCIONS DE TREBALLS LA CONTRACTA DE LES QUALS HAGI ESTAT RESCINDIDA  

Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el 
Plec de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els 
subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser recomençada per una altra 
empresa. 

Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 
35. 

Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 
40 d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, 
s'efectuarà una sola i definitiva recepció. 

1.3 CONDICIONS ECONÒMIQUES 

1.3.1 PRINCIPI GENERAL 

Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats 
acreditades per la seva correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes. 

Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les garanties 
adequades a l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament. 

1.3.2 FIANCES 

Article 47.-  El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que s'estipuli: 

a) Dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu 
total de contracta (art.53). 

b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció. 

FIANÇA PROVISIONAL 

Article 48.-  En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi part 
s'especificarà en l'anunci de l'esmentada subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació 
distinta en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a mínim, 
del total del pressupost de contracta. 

El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en 
el punt i termini fixats a l'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars 
del Projecte, la fiança definitiva que s'assenyali i, en el seu defecte, el seu import serà del deu per cent (10 
per 100) de la quantitat per la qual es faci l'adjudicació de l'obra, fiança que pot constituir-se en qualsevol 
de les formes especificades en l'apartat anterior. 

El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions 
Particulars, no excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l'adjudicació i 
en aquest termini haurà de presentar l'adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti la constitució 
de la fiança a la qual es refereix el mateix paràgraf. 

L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul·la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el 
dipòsit provisional que hagués fet per prendre part en la subhasta. 

EXECUCIÓ DE TREBALLS AMB CÀRREC A LA FIANÇA 

Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les 
condicions contractades, l'Arquitecte-Director, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar 
a un tercer o, podrà realitzar-los directament per administració, abonant el seu import amb la fiança 
dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, en el cas que l'import de la 
fiança no fos suficient per cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de 
recepció. 

DE LA SEVA DEVOLUCIÓ EN GENERAL 

Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies un cop 
signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la 
liquidació i saldo dels seus deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments, 
subcontractes... 

DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA EN EL CAS QUE ES FACIN RECEPCIONS PARCIALS  

Article 51.-  Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedís a fer recepcions parcials, tindrà dret el 
Contractista a què li sigui retornada la part proporcional de la fiança. 
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1.3.3 DELS PREUS 

COMPOSICIÓ DELS PREUS UNITARIS 

Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes, 
les despeses generals i el benefici industrial. 

Es consideren costos directes: 

a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en 
l'execució de la unitat d'obra. 

b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que 
siguin necessaris per a la seva execució. 

c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i malalties 
professionals. 

d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament 
de la maquinària i instal·lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 

e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips 
anteriorment citats. 

Es consideraran costos indirectes: 

Les despeses d’instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, 
pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu 
adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge 
dels costos directes. 

Es consideraran despeses generals: 

Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, 
legalment establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els 
contractes d'obres de l'Administració pública aquest percentatge s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 
100.) 

Benefici industrial 

El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors. 

Preu d'Execució material  

S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el 
Benefici Industrial. 

Preu de Contracta 

El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici 
Industrial. 

L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu. 

PREUS DE CONTRACTA. IMPORT DE CONTRACTA 

Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, 
s'entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució 
material més el tant per cent (%) sobre aquest últim preu en concepte de Benefici Industrial de 
Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les Condicions Particulars se 
n'estableixi un altre de diferent. 

PREUS CONTRADICTORIS 

Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte decideixi introduir unitats 
o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista. 

El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 

Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans de 
començar l'execució dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si 
subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàleg dins del quadre de preus del 
projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilització més freqüent en la localitat. 

Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 

RECLAMACIONS D'AUGMENT DE PREUS PER CAUSES DIVERSES 

Article 55.-  Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, 
no podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent 
del pressupost que serveixi de base per a l'execució de les obres (amb referència a Facultatives). 

FORMES TRADICIONALS D’AMIDAR O D'APLICAR ELS PREUS 

Article 56.-  En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels preus o de 
la forma d'amidar les unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General 
de Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec General de Condicions particulars. 

DE LA REVISIÓ DELS PREUS CONTRACTATS 

Article 57.-  Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que l'increment no 
arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al 
tres per 100 (3 per 100) de l'import total del pressupost de Contracte. 

En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió corresponent 
d'acord amb la fórmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percebent el Contractista la 
diferència en més que resulti per la variació de l'IPC superior al 3 per 100. 

No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la 
oferta. 

EMMAGUETZAMENT DE MATERIALS 

Article 58.- El Contractista està obligat a fer els emmaguetzaments de materials o aparells d'obra que la Propietat 
ordeni per escrit. 
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Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; de 
la seva cura i conservació en serà responsable el Contractista. 

1.3.4 OBRES PER ADMINISTRACIÓ 

ADMINISTRACIÓ 

Article 59.-  Se'n diuen "Obres per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva realització les 
porti directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant un 
constructor. 

Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 

a) Obres per administració directa. 

b) Obres per administració delegada o indirecta. 

OBRES PER ADMINISTRACIÓ DIRECTA 

Article 60.-  Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o mitjançant un 
representant seu, que pot ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti 
directament les gestions que calguin per a l'execució de l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el 
seu transport a l'obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions precises perquè el 
personal i els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o 
l'encarregat de la seva realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com 
autònom contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i Contractista. 

OBRES PER ADMINISTRACIÓ DELEGADA O INDIRECTA 

Article 61.-  S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un Constructor 
perquè aquest últim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i 
es convinguin. 

Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les 
següents: 

a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses 
inherents a la realització dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé 
per si mateix o mitjançant l'Arquitecte-Director en la seva representació, l'ordre i la marxa dels treballs, 
l'elecció dels materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui 
necessaris per regular la realització dels treballs convinguts. 

b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus 
coneixements constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb 
la seva tasca, es requereixi per a l'execució dels treballs, percebent per això del Propietari un tant per cent 
(%) prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor. 

LIQUIDACIÓ D'OBRES PER ADMINISTRACIÓ 

Article 62.-  Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran les normes 
que amb aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole econòmica" vigents en l'obra; 
en cas que no n'hi haguessin, les despeses d'administració les presentarà el Constructor al Propietari, en 
relació valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre expressat més endavant els documents següents 
conformats tots ells per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 

a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el 
dipòsit o la utilització dels esmentats materials en l'obra. 

b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, especificant 
el nombre d'hores treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les 
esmentades nòmines amb una relació numèrica dels encarregats, capatassos, caps d'equip, oficials i 
ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., que hagin treballat en l'obra 
durant el termini de temps al qual corresponguin les nòmines que es presentin. 

c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs. 

d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestió de 
la qual hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari. 

A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagin 
intervingut el Constructor se li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), 
entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius 
d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor els treballs per administració que realitzi el 
Benefici Industrial del mateix. 

ABONAMENT ALS CONSTRUCTOR DELS COMPTES D'ADMINISTRACIÓ DELEGADA 

Article 63.-  Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, els realitzarà el 
Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu 
delegat representant. 

Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, l’amidament de 
l'obra realitzada, valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes 
per als abonaments al Constructor sinó que s'hagués pactat el contrari contractualment. 

NORMES PER A L'ADQUISICIÓ DELS MATERIALS I APARELLS 

Article 64.-  Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el Propietari 
per a l'adquisició dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, 
haurà de presentar al Propietari, o en la seva representació a l'Arquitecte-Director, els preus i les mostres 
dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació abans d'adquirir-los. 

RESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR EN EL BAIX RENDIMENT DELS OBRERS 

Article 65.-  Si l'Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha de 
presentar-li el Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra 
executades fossin notablement inferiors als rendiments normals admesos generalment per a unitats d'obra 
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iguals o similars, li ho notificarà per escrit al Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions 
precises per augmentar la producció en la quantia assenyalada per l'Arquitecte-Director. 

Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als 
normals, el Propietari queda facultat per resercir-se de la diferència, rebaixant-ne el seu import del quinze 
per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats correspondria abonar-li al Constructor en les 
liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En cas de no arribar ambdues parts a un 
acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge. 

RESPONSABILITATS DEL CONSTRUCTOR 

Article 66.-  En els treballs d’Obres per Administració delegada" el Constructor només serà responsable dels defectes 
constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis 
que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures necessàries i 
que en les disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i exceptuant l'expressat a l'article 63 
precedent, no serà responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits 
segons les normes establertes en aquest article. 

En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els 
treballs defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 

1.3.5 DE LA VALORACIÓ I ABONAMENT DELS TREBALLS 

FORMES DIFERENTS D'ABONAMENT DE LES OBRES 

Article 67.-  Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec Particular de 
Condicions econòmiques s'hi preceptui una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així: 

1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda 
en el seu cas a l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari. 

2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne 
variar solament el nombre d'unitats executades. 

Previ amidament i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a 
la bestreta per cadascuna d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de les compreses en els treballs 
executats i ultimats d'acord amb els documents que constitueixen el Projecte, els quals serviran de base 
per a l’amidament i valoració de les diverses unitats. 

3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats 
en la seva execució d'acord amb les ordres de l'Arquitecte-Director. 

S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 

4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de 
Condicions econòmiques" determina. 

 5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 

RELACIONS VALORADES I CERTIFICACIONS 

Article 68.-  En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars" 
que regeixin en l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades durant els 
terminis previstos, segons l’amidament que haurà practicat l'Aparellador. 

El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de 
l’amidament general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, 
els preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint present a més allò establert en el 
present "Plec General de Condicions econòmiques" respecte a millores o substitucions de materials o a les 
obres accessòries i especials, etc. 

Al Contractista, que podrà presenciar les mediacions necessàries per estendre aquesta relació, 
l'Aparellador li facilitarà les dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una nota 
d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data de recepció d'aquesta 
nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas 
contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la 
seva recepció, l'Arquitecte-Director acceptarà o refusarà les reclamacions del Contractista si hi fossin, 
donant-li compte de la seva resolució i podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari 
contra la resolució de l'Arquitecte-Director en la forma prevista en els "Plecs Generals de Condicions 
Facultatives i Legals". 

Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte-Director expedirà la 
certificació de les obres executades. 

De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert. 

El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se 
fins el noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, 
sense afectar-los del tant per cent de Contracta. 

Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran 
el caràcter de document i entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es 
deriven de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions ni aprovació ni recepció de les 
obres que comprenen. 

Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. 
En cas que l'Arquitecte-Director ho exigís, les certificacions s’estendran a l'origen. 

MILLORES D'OBRES LLIURAMENT EXECUTADES 

Article 69.-  Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Director, utilitzés materials de preparació més 
acurada o de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica per una 
altra de preu més alt, o executés amb dimensions més grans qualsevol part de l'obra o, en general 
introduís en l'obra sense demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a criteri de 
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l'Arquitecte-Director, no tindrà dret, no obstant, més que a l'abonament del que pogués correspondre en el 
cas que hagués construït l'obra amb estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 

ABONAMENT DE TREBALLS PRESSUPOSTATS AMB PARTIDA ALÇADA 

Article 70.-  Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en l'obra, 
l'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que 
correspongui entre els que a continuació s'expressen: 

a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, 
s'abonaran prèvia medició i aplicació del preu establert. 

b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats 
amb partida alçada, deduïts dels similars contractats. 

c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà 
íntegrament al Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import 
d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, l'Arquitecte-Director indicarà al Contractista i amb 
anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat serà 
d'administració, valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el 
seu defecte, als que anteriorment a l'execució convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import total 
amb el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i 
Benefici Industrial del Contractista. 

ABONAMENT D'ESGOTAMENTS I ALTRES TREBALLS ESPECIALS NO CONTRACTATS 

Article 71.-  Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o ordinària, 
que per no haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb 
tercera persona, el Contractista tindrà l'obligació de fer-los i de pagar les despeses de tota mena que 
ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per separat de la Contracta. 

A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el 
tant per cent de l'import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars. 

PAGAMENTS 

Article 72.-  El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.  

L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per 
l'Arquitecte-Director, en virtut de les quals es verificaran els pagaments. 

ABONAMENT DE TREBALLS EXECUTATS DURANT EL TERMINI DE GARANTIA 

Article 73.-  Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al seu 
abonament es procedirà així: 

1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no 
s'haguessin realitzat pel Contractista al seu temps, i l'Arquitecte-Director exigís la seva realització durant el 
termini de garantia, seran valorats els preus que figuren en el pressupost i abonats d'acord amb el que es 
va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els Generals, en el cas que aquests preus 
fossin inferiors als vigents en l'època de la seva realització; en cas contrari, s'aplicaran aquests últims. 

2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut a 
que aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, 
prèviament acordats. 

3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de 
la qualitat dels materials, no s'abonarà per aquests treballs res al Contractista. 

1.3.6 DE LES INDEMNITZACIONS MÚTUES 

IMPORT DE LA INDEMNITZACIÓ PER RETARD NO JUSTIFICAT EN EL TERMINI D'ACABAMENT DE 
LES OBRES 

Article 74.-  La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de l'import total dels 
treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el 
calendari d'obra. 

Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 

DEMORA DELS PAGAMENTS 

Article 75.-  Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini 
convingut, el Contractista tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 
100) anual, en concepte d'interessos de demora, durant l'espai de temps de retard i sobre l'import de 
l'esmentada certificació. 

Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense 
realitzar-se aquest pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la 
liquidació corresponent de les obres executades i dels materials emmagatzemats, sempre que aquests 
reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessària per a la 
finalització de l'obra contractada o adjudicada. 

Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol·licitud de resolució del contracte fundat en la demora 
de pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada sol·licitud ha invertit en obra 
o en materials emmagatzemats admissibles la part de pressupost corresponent al termini d'execució que 
tingui assenyalat al contracte. 

1.3.7 VARIS 

MILLORES I AUGMENTS D'OBRA. CASOS CONTRARIS 

Article 76.-  No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte-Director hagi manat per escrit l'execució 
de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos en 
el contracte. 
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Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les mediacions 
del Projecte, a no ser que l'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades. 

En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva 
execució o utilització, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous 
materials o aparells ordenants utilitzar i els augments que totes aquestes millores o augments d'obra 
suposin sobre l'import de les unitats contractades. 

Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Director introdueixi innovacions que suposin 
una reducció apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades. 

UNITATS D'OBRA DEFECTUOSES PERÒ ACCEPTABLES 

Article 77.-  Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons l'Arquitecte-Director 
de les obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual 
s'haurà de conformar amb l'esmentada resolució, excepte el cas en què, estant dins el termini d'execució, 
s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir l'esmentat termini. 

ASSEGURANÇA DE LES OBRES 

Article 78.-  El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució 
fins la recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin 
per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, 
s'ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè amb càrrec al compte s'aboni l'obra que es 
construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es 
farà per certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa 
del Contractista, fet en document públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters distints 
del de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient 
perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de 
despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l'import dels danys causats al 
Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, però sols en proporció equivalent a allò que 
representi la indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels danys 
causats pel sinistre, que seran taxats amb aquesta finalitat per l'Arquitecte-Director. 

En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la 
seva quantia, i si res no es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici 
afectada per l'obra. 

Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el 
Contractista, abans de contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la 
seva prèvia conformitat o objeccions. 

CONSERVACIÓ DE L'OBRA 

Article 79.-  Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de garantia, 
en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, 
l'Arquitecte-Director, en representació del Propietari, podrà disposar tot el que calgui perquè s'atengui la 
vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva bona conservació, abonant-se tot per 
compte de la Contracta. 

En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del 
contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que l'Arquitecte-Director fixi. 

Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del 
Contractista, no s'hi guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la 
vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari executar. 

En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant 
el termini expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques". 

UTILITZACIÓ PEL CONTRACTISTA D'EDIFICIS O BENS DEL PROPIETARI 

Article 80.-  Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització del 
Propietari, edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar-los i 
conservar-los per fer-ne entrega a l'acabament del contracte, en estat de perfecte conservació, 
reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició ni per les 
millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 

En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués 
acomplert el Contractista amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell 
i amb càrrec a la fiança. 

 
 

La Seu d’Urgell, a 23 d’octubre de 2019. 

 

 

ÀNGEL TUSET SÁNCHEZ - LOURDES ESPAR CANAL 

ARQUITECTES 

 

l present Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista en quadruplicat 
exemplar, un per cada una de les parts, el tercer per l'Arquitecte-Director i el quart per l'expedient del 
Projecte dipositat en el Col·legi d'Arquitectes el qual es convé que donarà fe del seu contingut en cas de 
dubtes o discrepàncies. 
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1. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
D’EDIFICACIÓ 

Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de característiques que hauran 
d'acomplir els materials emprats a la construcció, així com les tècniques de la seva col·locació a l'obra i 
les que hauran de manar l'execució de qualsevol tipus d'instal·lacions i d'obres accessòries i dependents. 
Per a qualsevol tipus d'especificació, no inclosa en aquest Plec, es tindrà en compte el que indiqui el 
"Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura" (Actualitzat). 
Les condicions Tècniques generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin modificats per les 
Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte, en cas d'incloure's l'esmentat document. 

1.1 GENERALITATS 

1.1.1 DOCUMENTS DEL PROJECTE. 

El present Projecte consta dels següents documents: Document no. 1: Memòria i Annexos; Document no. 
2: Plànols; Document no. 3: Plec de Condicions Facultatives; i Document no. 4: Pressupost. El contingut 
d'aquests documents està detallat a la Memòria. 
S'entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i que són d'obligat 
compliment, llevat de modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació 
sota pressupost, són: Plànols, Plec de Condicions (amb els dos capítols de Prescripcions Tècniques 
Generals i Prescripcions Tècniques Particulars), Quadre de Preus no. 1 i Pressupost total. 
La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius i estan constituïts per la Memòria 
amb tots els seus Annexos, els amidaments, els Pressupostos parcials i el Quadre de Preus no. 2. 
Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la Propietat, 
sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes 
dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d'informació que el Contractista ha d'adquirir 
directament i amb els seus propis mitjans. 
Solament els documents contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del Contracte, per 
tant, el Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions de Contracte en base a les dades 
contingudes en els documents informatius (com per exemple, preus de base de personal, maquinària i 
materials, fixació de lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport, característiques dels 
materials de l'explanació justificació de preus, etc.) llevat que aquestes dades apareixin en algun 
document contractual. 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient 
informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del Projecte. 
En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, contingudes en el 
Capítol II del present Plec de Condicions, prevaleix el que s'ha prescrit en aquestes últimes. En qualsevol 
cas, ambdós documents prevaleixen sobre les Prescripcions Tècniques Generals contingudes en el 
Capítol I del present Plec. 
Allò que s'hagi esmentat en el Plec de Condicions i omès als Plànols o viceversa, haurà de ser executat 
com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director quedin 
suficientment definides les unitats d'obra corresponents i, aquestes, tinguin preu en el Contracte. 
Es dóna compliment al Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre 
redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", s’ha observat “las normas de la presidencia 
del gobierno y les del ministerio de la vivienda” sobre la construcció vigent. 
 

1.1.2 OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

El Contractista designarà un "Delegat d'Obra", en les condicions que determinen les Clàusules 5 i 6 del 
Plec de clàusules Administratives Generals, per a la contractació d'obres de l'Estat. 
En relació a "L'Oficina d'Obra" i "Llibre d'Obres", hom es regirà pel que disposen les clàusules 7,8 i 9 de 
l'esmentat "Plec de Clàusules Administratives Generals". El Contractista està obligat a dedicar a les 
obres el personal tècnic que es va comprometre en la licitació. El personal del Contractista col·laborarà 
amb el Director i la Direcció, pel normal compliment de les seves funcions. 
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1.1.3 COMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS 

Hom es regirà pel que s'estipula a les Clàusules 11, 16, 17 i 19 del "Plec de Clàusules Administratives 
Generals". 
Això mateix, acomplirà amb els requisits vigents per a emmagatzematge i utilització d'explosius, 
carburants, prevenció d'incendis, etc. i s'ajustarà a allò assenyalat en el Codi de Circulació, Reglament de 
la Policia i conservació de carreteres, Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i a totes les disposicions 
vigents que siguin d'aplicació als treballs que, directament o indirectament, siguin necessaris per a 
l'acompliment del Contracte. 

1.1.4 INDEMNITZACIONS PER COMPTE DEL CONTRACTISTA.  

Hom es regirà pel que disposa l'article 134 del Reglament General de Contractació de l'Estat i la clàusula 
12 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 
Particularment el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats fets malbé, 
indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptarà les mesures 
necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua, així com del medi ambient, per 
l'acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin 
causar. 
El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer a la seva finalització les servituds 
afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l'esmentat "Plec de Clàusules Administratives Generals", 
sent a compte del Contractista els treballs necessaris per a tal fi. 

1.1.5 DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA. 

A més de les despeses i taxes que se citen a les clàusules 13 i 38 del "Plec de Clàusules Administratives 
Generals", aniran a càrrec del Contractista, si en el Capítol II d'aquest Plec o en el Contracte no es 
preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 
Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 
Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes, 
etc. 
Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 
Despeses de protecció de materials arreplegats i de la pròpia obra, contra tot deteriorament. 
Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per subministrament d'aigua i energia 
elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos de presa. 
comptadors, etc. 
Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals. 
Despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 
Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones 
confrontades, afectades per les obres, etc. 
Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució, excepte dels corresponents a 
Expropiacions i Serveis afectats. 
Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris Contractats. 
Serà obligatòria la col·locació, a càrrec del Contractista, d'una tanca perimetral provisional de protecció 
de característiques a definir per la Direcció Facultativa, que hi romandrà fins que la Propietat ordeni la 
seva retirada. 

1.1.6 REPLANTEIG DE LES OBRES 

El Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta 
execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la Direcció. Haurà de materialitzar, també, sobre 
el terreny, tots els punts de detall que la Direcció consideri necessari per a l'acabament exacte de les 
diferents unitats. Tots els materials, equips i ma d'obra necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec 
del Contractista. 

1.1.7 MATERIALS 

A més del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del "Plec de Clàusules Administratives 
Generals", hauran d'observar-se les següents prescripcions: 
Si les procedències de materials estiguessin fixades en els documents contractuals, el Contractista haurà 
d'utilitzar obligatòriament les esmentades procedències, llevat de l'autorització expressa del Director de 
l'Obra. Si fos imprescindible, a judici de la Propietat, canviar aquell origen o procedència, hom es regirà 
pel que es disposa a la clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 
Si per no complir les prescripcions del present Plec, es rebutgen els materials que figuren com a 
utilitzables sols en els documents informatius, el Contractista tindrà l'obligació d'aportar altres materials 
que acompleixin les prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari. 
El Contractista obtindrà a càrrec seu l'autorització per a la utilització de préstecs, i es farà càrrec, a més, 
al seu compte de totes les despeses, canons, indemnitzacions, etc., que es presentin. 
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El Contractista notificarà a la Direcció de l'Obra, amb suficient antelació, les procedències dels materials 
que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix a la 
quantitat com a la qualitat. 
En cap cas podran ser arreplegats i utilitzats a l'obra materials si la seva procedència no ha estat 
aprovada pel Director. 
Tots els materials que s'utilitzaran a l'obra hauran de ser, a judici del Director de les Obres, de qualitat 
suficient, malgrat que no s'especifiqui expressament en el Plec de Condicions. La qualitat considerada 
com a suficient, serà la més completa de les definides a la normativa d'obligat compliment. 

1.1.8 OBRES PROVISIONALS 

El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú les carreteres, camins i accessos 
provisionals pels desviaments que imposin les obres en relació amb el tràfic general i amb els accessos 
dels confrontants, d'acord amb les definicions del Projecte o a les instruccions que rebi de la Direcció. Els 
materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les 
prescripcions del present Plec com si fossin obres definitives. 
Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el Capítol II es digui expressament el contrari, amb 
càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin en el Pressupost o, en cas que no hi siguin, valorats 
als preus del Contracte. 
Si les obres provisionals no fossin estrictament necessàries per a l'execució normal de les obres, a judici 
de la Direcció, sent, per tant, conveniència del Contractista per a facilitar o accelerar l'execució de les 
obres, no seran d'abonament. 
Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., 
necessaris per a la circulació interior de l'obra o pel transport de materials a l'obra, o per accessos i 
circulació del personal de la Propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els 
esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions de circulació. 
La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del Contractista. 

1.1.9 ABOCADORS 

Llevat de manifestació expressa contrària al Capítol II del present Plec, la localització d'abocadors així 
com les despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del Contractista. 
Ni la distància més gran dels abocadors, en relació a la hipòtesi feta en la justificació del preu unitari que 
s'inclou als Annexos de la Memòria, ni l'omissió, en l'esmentada justificació, de l'operació de transport als 
abocadors, seran causa suficient per a al·legar modificació del preu unitari que apareix al quadre de 
preus o al·legar que la unitat d'obra corresponent no inclou l'esmentada operació de transport a 
l'abocador, sempre que en els documents contractuals es fixi que la unitat inclou aquest transport. 
Els diferents tipus de material que calgui eliminar (fonaments soterrats, etc.) no seran motiu d sobre-preu, 
per considerar-se inclosos en els preus unitaris del Contracte. 
Si en els amidaments i documents informatius del Projecte se suposa que el material obtingut de 
l'excavació, de l'aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplè, reblerts, etc., i la Direcció 
d'Obra rebutja l'esmentat material per no complir les condicions del present Plec, el Contractista haurà de 
transportar l'esmentat material a abocadors, sense dret a cap abonament complementari en la 
corresponent excavació, ni increment del preu del Contracte per haver d'emprar majors quantitats de 
material procedent de préstecs. 
El Director de les Obres podrà autoritzar abocadors en zones baixes de les parcel·les, amb la condició 
que els productes abocats siguin estesos i compactats correctament. Les despeses de l'esmentada 
extensió i compactació dels materials seran a compte del Contractista, per considerar-se incloses en els 
preus unitaris. 

1.1.10 EXPLOSIUS 

L'adquisició, transport, emmagatzematge, conservació, manipulació i utilització de metxes, detonadors i 
explosius es regirà per les disposicions vigents a l'efecte, completades amb les instruccions que figurin 
en el Projecte o dicti la Direcció d'Obra. 
Anirà a càrrec del Contractista l'obtenció de permisos i llicències per a la utilització d'aquests mitjans, així 
com el pagament de les despeses que els esmentats permisos comportin. 
El Contractista estarà obligat al compliment estricte de totes les normes existents en matèria d'explosius i 
execució de voladures. La Direcció podrà prohibir la utilització de determinats mètodes que consideri 
perillosos, encara que l'autorització dels mètodes utilitzats no eximeix al Contractista de la responsabilitat 
dels danys causats.  
El Contractista subministrarà i col·locarà els senyals necessaris per tal d'advertir al públic del seu treball 
amb explosius. El seu emplaçament i estat de conservació garantiran en qualsevol moment la seva 
perfecta visibilitat. En tot cas, el Contractista serà responsable dels danys que derivin de la utilització 
d'explosius. 
Si per qualsevol motiu no és possible emprar explosius, els treballs d'excavació mecànica amb 
retroexcavadora o martell picador no seran objecte de sobre preu, i s'abonaran al preu únic d'excavació.  
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1.1.11 SERVITUDS I SERVEIS AFECTATS 

En relació a les servituds existents es regirà pel que s'estipula en la clàusula 20 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals". A aquest efecte, també es consideraran servituds relacionades en el "Plec de 
Prescripcions", aquelles que apareixen definides en els Plànols del Projecte. Els objectes afectats seran 
traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents.  
Malgrat tot, tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o 
desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca importància, que la Direcció consideri convenient 
per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs seran de pagament al 
Contractista, ja sigui amb càrrec a les partides alçades existents a l'efecte en el Pressupost o per unitats 
d'obra, amb aplicació dels preus del Quadre de Preus no. 1. En el seu defecte es regirà pel que 
s'estableix en la clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 

1.1.12 PREUS UNITARIS 

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus no. 1, serà el que s'aplicarà als amidaments 
per a obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 
Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del "Plec de Clàusules Administratives 
Generals", els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus no. 1 inclouen sempre, llevat de 
prescripció expressa en contra d'un document contractual i encara que no figuri a la descomposició de 
preus, els següents conceptes: Subministrament (inclús drets de patent, cànon d'extracció, etc.), 
transport, dipòsit, manipulació i utilització de tots els materials usats en l'execució de la corresponent 
unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, etc.; 
les despeses de tot tipus d'operacions normalment o incidentalment necessàries per tal d'acabar la unitat 
corresponent i els costos indirectes. 
La descomposició dels preus unitaris, que figuren en el Quadre de Preus no. 2 són d'aplicació exclusiva a 
les unitats d'obra incompletes. El Contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del 
Quadre no. 1, per les unitats totalment executades, per errades i omissions en la descomposició que 
figura en el Quadre de Preus no. 2. 
Si fins i tot, en la justificació del preu unitari, que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, 
s'utilitzen hipòtesis no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, 
quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus dels materials bàsics, procedència o distàncies de 
transport, número i tipus d'operacions necessàries per a completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat 
de materials, proporció de diferents components o diferents preus auxiliars, etc.), els esmentats caps no 
podran argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari, ja que els caps s'han fixat 
a l'objecte de justificar l'import del preu unitari i estan continguts en un document fonamentalment 
informatiu. 
La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra que figura en els 
corresponents Articles del present Plec, no és comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d'Obra. 
Per això, les operacions o materials no relacionats però necessaris per a executar la unitat, es 
consideraran inclosos en el preu unitari corresponent. 
Tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabament de la unitat d'obra o complementàries 
a la unitat d'obra, malgrat que no figurin en documents contractuals, si es consideren necessàries a judici 
del Director Facultatiu, s'hauran d'executar sense ser motiu de sobre-preu del Contracte. 

1.1.13 PARTIDES ALÇADES 

Les partides que figuren com de "pagament íntegre" en les Prescripcions Tècniques Particulars, en els 
Quadres de Preus o en els Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran íntegrament al Contractista, un 
cop realitzats els treballs als quals corresponen. 
Les partides alçades "a justificar" es pagaran d'acord amb allò que s'estipula a la clàusula 52 del "Plec de 
Clàusules Administratives Generals". Pel que respecta a les partides alçades "a justificar" en concepte de 
desviament de línies elèctriques, aquestes s'abonaran segons factura de les Companyies Distribuïdores 
afectades. 

1.1.14 TERMINI DE GARANTIA 

El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any, comptat a partir de la Recepció Provisional llevat que en 
el Capítol II del present Plec o en el Contracte es modifiqui expressament aquest termini. 
Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix Contracte. En cas de recepcions 
parcials, regirà el que disposa l'article 171 del Reglament General de Contracta de l'Estat. 

1.1.15 CONSERVACIÓ DE LES OBRES 

Definició: Es defineix com a conservació de l'obra, els treballs de guardaria de les obres. Neteja, acabats, 
entreteniment i reparació i tots aquells treballs necessaris pel manteniment de les obres en perfecte estat 
de funcionament i policia. L'esmentada conservació s'estén a totes les obres executades sota el mateix 
Contracte. 
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A més del que es prescriu en el present Article, es regirà pel que es disposa a la clàusula 22 del "Plec de 
Clàusules Administratives Generals". 
El present Article serà d'aplicació des del moment d'inici de les Obres fin a la recepció definitiva. Totes 
les despeses originades en aquest concepte seran a compte del Contractista. 
Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat objecte 
de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte en el càlcul de les seves proposicions econòmiques, 
les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que sigui convenients. 
Es tindran en compte, especialment, les assegurances contra incendis i actes de vandalisme durant el 
període de garantia, ja que s'entenen incloses en el concepte de guardaria a compte del Contractista. 

1.1.16 DISPOSICIONS APLICABLES 

A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d'aplicació totes 
les disposicions vigents en el moment de la realització dels treballs, i que hagin pogut entrar en vigor en 
posterioritat a la redacció del Projecte i les disposicions Descrites en l'Annexe de Normativa Vigent.  
També es complirà la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i 
la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del 
Contracte. En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes es tindran en compte, en 
tot moment, les condicions mes restrictives. 

1.1.17 EXISTÈNCIA DE TRÀFIC DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 
D'URBANITZACIÓ I EDIFICACIÓ. 

L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les obres, no 
serà motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. El Contractista programarà l'execució de 
les obres, de manera que les interferències siguin mínimes i si s'escau, construirà els desviaments 
provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu d'increment del preu del Contracte. Les 
despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats es 
consideraran incloses en els preus del Contracte i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En 
el cas que això anterior impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les obres per fases, 
aquestes seran definides per la Direcció de les Obres i el possible cost addicional es considerarà com a 
l'apartat anterior, inclòs en els preus unitaris. 

1.1.18 INTERFERÈNCIES AMB ALTRES CONTRACTISTES. 

El contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d'execució de les obres, sigui 
possible executar treballs de jardineria, obres complementàries com poden ser execució de xarxes 
elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas, el Contractista complirà les ordres de la Direcció 
de les Obres, a fi de delimitar les zones amb determinades unitats d'obra totalment acabades, per tal 
d'iniciar els treballs complementaris esmentats. Les possibles despeses motivades per eventuals 
paralitzacions o increments de cost, deguts a l'esmentada execució per fases, es consideraran incloses 
en els preus del Contracte i no podran ser en cap moment, objecte de reclamació. 

1.1.19 EXISTÈNCIA DE SERVITUDS I SERVEIS EXISTENTS. 

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol tipus, 
o de serveis existents, que sigui necessari respectar, o bé quan s'escaigui l'execució simultània de les 
obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista estarà obligat a emprar els medis 
adequats per a l'execució dels treballs, de manera que eviti la possible interferència i el risc d'accidents 
de qualsevol tipus. 
El Contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de Serveis, plànols de 
definició de la posició dels esmentats serveis i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis enterrats 
mitjançant treballs d'excavació manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment 
originades es consideraran incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació. 

1.1.20 DESVIAMENT DE SERVEIS. 

Abans de començar les excavacions, el Contractista, basant-se en els plànols i dades de que disposi, o 
mitjançant la visita als serveis, si es factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i 
instal·lacions afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs per no fer-los malbé i 
assenyalar aquells que, en últim cas, consideri necessari modificar. 
Si el Director de les Obres es mostra conforme, sol·licitarà de l'Empresa i organismes corresponents, la 
modificació d'aquestes instal·lacions. Aquestes operacions es pagaran mitjançant factura. En cas d'existir 
una partida per a abonar els esmentats treballs, el Contractista tindrà en compte, en el càlcul de la seva 
oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments per Administració, ja que s'abonarà 
únicament l'import de les factures. 
Malgrat tot, si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la col·laboració del 
contractista, aquest haurà de prestar l'ajut necessari. 
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1.1.21 MESURES D'ORDRE I SEGURETAT. 

El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura 
marxa dels treballs. En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable, durant 
l'execució de les obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui tenir el seu personal, o causats a 
alguna altra persona o Entitat. Serà obligació del Constructor la contractació de l'Assegurança contra el 
risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers així com l'obligació de tenir-los donats d'alta a la 
Seguretat Social. 

1.1.22 ABONAMENT D'UNITATS D'OBRA. 

Els conceptes amidats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los, d'acord amb el Quadre de 
Preus nº. 1, s'entendrà que es refereixen a unitats d'obra totalment acabades. En el càlcul de la 
proposició econòmica s'haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball necessari pel correcte 
acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la unitat construïda en relació 
a la resta de construcció, es considerarà inclòs en els preus unitaris del Contracte, no podent ser objecte 
de sobre preu. La ocasional omissió dels esmentats elements en els documents del Projecte no podrà 
ser objecte de reclamació ni de preu contradictori, per considerar-se expressament inclòs en els preus 
del contracte. Els materials i operacions esmentats són els considerats com a necessaris a la normativa 
d'obligat compliment. 

1.1.23 PIS DE MOSTRA. 

Per compte del Contractista es farà un habitatge de mostra (el triat per la Direcció Facultativa), que haurà 
de ser totalment acabat, en el moment que s'hagi executat la meitat de l'import de l'obra contractada. El 
Contractista inclourà l'esmentat concepte al preceptiu Programa de treballs. 

1.1.24 CONTROL D'UNITATS D'OBRA. 

Per compte del Contractista i fins a l'u per cent (1%) de l'import del pressupost, segons la clàusula 38 del 
Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d'obres de l'Estat, abonarà les factures 
del laboratori, dictaminat per la Propietat per a la realització del control de Qualitat, segons l'esquema 
aprovat per la Propietat i d'acord amb la Direcció Facultativa. 
El laboratori encarregat del present control d'obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia 
sol·licitud de la Direcció Facultativa de les obres o Serveis Tècnics de la Propietat, d'acord amb el 
següent esquema de funcionament: 
-  A criteri de la Direcció Facultativa o Serveis Tècnics de la Propietat, es podrà ampliar o reduir el 
nombre de controls, que s'abonaran sempre a partir dels preus unitaris acceptats. 
-  Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció Facultativa de les 
Obres, a l'Arquitecte Codirector, als Serveis Tècnics de la Propietat i a l'Empresa Constructora. En cas de 
resultats negatius s'anticiparà la comunicació telefònicament, a fi de poder prendre les mesures 
necessàries amb urgència. 

1.2 ENDERROCS 

DEFINICIÓ 
Es defineix com enderroc l'operació de demolició de tots els elements aeris o enterrats que obstaculitzin 
la construcció d'una obra o sigui necessari fer desaparèixer per acabar-ne l'execució. 
La seva execució inclou les operacions següents: 

- enderroc o excavació dels materials. 
- retirada dels materials resultants als abocadors o dipòsit definitiu. 

Abans de l'execució material un tècnic facultatiu redactarà un projecte d'enderroc amb indicació expressa 
de les normes de seguretat aplicables a les fases i a la tecnologia de l'enderroc, l'aprofitament o no dels 
materials resultants i llur retirada. 
L'execució material es realitzarà sota la supervisió de la Direcció Facultativa. 

EXECUCIÓ DE LES OBRES 
Les operacions d'enderrocs s'efectuaran amb les precaucions necessàries a fi d'obtenir unes condicions 
de seguretat suficients, evitant danys al personal que treballi en aquestes operacions i a les estructures 
existents. Serà el facultatiu encarregat de les obres qui designarà i marcarà els elements que s'hagin de 
conservar intactes, així com els llocs de dipòsit i la forma de transport amb el vist-i-plau de la Direcció 
Facultativa de l'Obra. 
  AMIDAMENT I ABONAMENT 
Les obres de demolició no seran objecte d'amidament i s'abonaran com a partida alçada d'abonament 
íntegre. La partida alçada inclourà els honoraris de projecte i de direcció facultativa de l'enderroc, els 
costos i la neteja, la càrrega i transport a l'abocador o indret indicat a qualsevol distància, així com tots 
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els treballs, materials, operacions necessàries per a deixar el solar i el seu entorn immediat net de tot 
element que pugui obstaculitzar l'execució de les obres. 
La partida d'abonament íntegre contemplarà la possible existència de fonamentacions enterrades, així 
com els increments de cost d'aquesta fonamentació. 
Encara que en cap document del Projecte figuri el concepte esmentat o que les dades informatives de la 
Memòria siguin inexactes, s'entén que el Contractista ho ha de comprovar a l'hora de calcular l'import de 
la proposició econòmica. La Direcció de les Obres interpretarà les incidències sobre elements enterrats 
des del punt de vista del principi de risc i ventura que regeix sobre el Contracte. 
El Contractista té l'obligació de dipositar els materials procedents d'enderrocaments que consideri de 
possible utilització o d'algun valor en els llocs que els assigni el Facultatiu Director de l'Obra. 
Si durant els enderrocs fos necessària la reconstrucció d'aquelles fàbriques que s'haguessin enderrocat 
per l'execució de les obres, seran d'igual qualitat i textura que les primitives. Les reposicions s'abonaran 
als preus del Quadre de preus núm. 1, com si es tractés d'obres de nova construcció. 

1.3 MOVIMENTS DE TERRES 

Comprèn totes les operacions relacionades amb els moviments de terres, incloses roques, necessàries 
per a l'execució de l'obra.  
Aquestes operacions son: 

- Neteja del terreny 
- Esplanacions, desmunts i buixardats 
- Reblerts i terraplens 
- Excavació de rases i pous 
- Transport de terres a l'abocador 
- Replanteig definitiu 

Es considerarà inclosa en el preu de tot moviment de terres qualsevol resta d'edificació a enderrocar que 
aparegui. 

1.3.1 NETEJA DEL TERRENY 

Aquest treball consisteix en extreure i retirar de les zones designades tots els arbres, soques, plantes, 
malesa, brossa, runes, escombraries o qualsevol altre material indesitjable. 
La seva execució inclou les operacions següents: 

- Excavació dels materials objecte de l'esbrossada 
- Retirada dels materials objecte de l'esbrossada. 

Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular 
inclouen els corresponents documents del projecte. 

EXECUCIÓ DE LES OBRES 
Les operacions d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients i evitar dany en les estructures existents, d'acord amb el que, sobre el 
particular, ordeni el Facultatiu Encarregat de les Obres, que designarà i marcarà els elements que s'hagin 
de conservar intactes. 
Per a disminuir el més possible el deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se, es procurarà que 
els que s'han de tirar a terra caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari 
evitar danys a d'altres arbres, al tràfic per carretera o ferrocarril o a estructures pròximes, els arbres 
s'aniran trossejant per la seva brancada i tronc progressivament. 
Si per a protegir aquests arbres o altra vegetació destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar 
barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents s'ajustaran al que, sobre el particular, 
ordeni el facultatiu encarregat de les obres. 
Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; després es tallaran en 
trossos adequats i finalment s'emmagatzemaran acuradament al llarg del tirat, separats dels munts que 
cal cremar o llençar. La longitud dels trossos de fusta serà superior a 3 m. (tres metres), si ho permet el 
tronc. 
Els treballs es realitzaran de manera que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les 
zones pròximes a les obres. Cap fita/marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques de 
qualsevol classe serà fet malbé o desplaçat fins que un agent autoritzat hagi referenciat d'alguna altra 
manera la seva situació o aprovat el desplaçament. 
Retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada: 
Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran cremats d'acord amb el que, 
sobre el particular, ordeni el Facultatiu encarregat de les obres. 
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El concepte de metre quadrat (m2) d'esbrossada, neteja i preparació del terreny inclourà també les 
possibles excavacions i reblerts motivats per existència de sòls inadequats que, a judici del director de 
les Obres, sigui necessari eliminar per a poder iniciar els treballs de fonamentació. 
Es considerarà que abans de presentar l'oferta econòmica, el Contractista haurà visitat i estudiat de 
forma suficient els terrenys sobre els quals s'ha de construir, i que haurà inclòs en el preu de l'oferta tots 
els treballs de preparació, que s'abonaran al preu únic definit al Quadre de Preus núm. 1 i que en cap cas 
podran ésser objecte d'increment del preu del contracte. Es considerarà que les dades contingudes a la 
Memòria tenen únicament valor informatiu i que llur inexactitud no pot ésser objecte de reclamació. 
  AMIDAMENT I ABONAMENT 
Es realitzarà per metres quadrats (m2) realment esbrossats i preparats. 
El preu inclou la càrrega i transport a l'abocador dels materials i totes les operacions esmentades en 
l'apartat precedent i definides en el Quadre de Preus núm. 1. Simultàniament a les operacions 
d'esbrossada, es podrà excavar la capa de terra vegetal. 
Les terres vegetals es transportaran a l'abocador o s'arreplegaran en les zones que indiqui la Direcció de 
les Obres, a fi de ser emprades per a formació de zones verdes. 
El transport a l'abocador o al dipòsit intermedi esmentat es considerarà inclòs en els preus unitaris del 
Contracte. 

1.3.2 EXPLANACIONS, DESMUNTS I BUIXARDATS 

DEFINICIÓ 
Esplanació és el conjunt d'operacions de desmunt o rebliments necessàries per a nivellar les zones on 
hauran d'asseure's les construccions, incloent-hi les plataformes, talussos i cunetes provisionals o 
definitives, a mes del transport dels materials remoguts als abocadors o lloc d'utilització. 
Desmunt és l'operació consistent en el rebaix del terreny fins arribar als nivells previstos en els plànols 
d'obra. 
Buidat és l'excavació delimitada per unes mides definides en els plànols de construcció per l'aprofitament 
de les parts baixes de l'edifici, com soterrani, garatges, dipòsits o altres utilitzacions. 
Si durant les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevol causa, s'executaran 
els treballs que ordeni la Direcció de les Obres, i es consideraran inclosos en els preus d'excavació. 
En els preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevol distància. Si a judici del Director de 
les Obres els materials no són aptes per a la formació de terraplens, es transportaran a l'abocador, no 
essent possible que un increment de distància en el transport sigui motiu de sobre-preu. El Director de 
les Obres, podrà autoritzar el fet d'abocar materials a determinades zones baixes de les parcel·les, 
assumint el Contractista l'obligació d'executar els treballs d'estesa i compactació sense reclamar 
compensació econòmica de cap mena. 
El reblert de parcel·les definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més pròximes. 
La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de zones de desmunt, així 
com el seu refinat i l'execució de cunetes provisionals o definitives. 
Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada 
refinada, compactada i totalment preparada per a iniciar les obres, estaran inclosos en el preu unitari de 
l'excavació. Si l'esplanada no compleix les condicions de capacitat portant necessàries el Director de les 
Obres podrà ordenar una excavació addicional, que serà amidada i abonada mitjançant el mateix preu 
definit per a totes les excavacions. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb el preu únic per a qualsevol tipus 
de terreny. L'excavació especial de talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit d'excavació. 
  AMIDAMENT I ABONAMENT 
S’amidarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, amidats per diferència entre els perfils 
presos abans i després dels treballs. 
No són abonables despreniments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat 
en aquest Projecte. 
Per a l'efecte dels amidaments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació el volum 
corresponent a aquesta unitat, referida al terreny, tal com es trobi on s'hagi d'excavar. 
S'entén per volum de terraplè o reblert, el que correspon a aquestes obres després d'executades i 
consolidades, segons el que es preveu en aquestes Condicions. 
En tots els casos els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclosos els resultants dels 
despreniments, s'hauran d’omplir amb el mateix tipus de material, sense que el Contractista rebi per això 
cap quantitat addicional, així com la realització del buixardat, sense increment de cost. 
En cas de dubte sobre la determinació del preu d'una excavació concreta, el Contractista s'atindrà al que 
decideixi el Facultatiu Director, sense ajustar-se a allò que, a efectes de valoració del Pressupost, figuri 
en els pressupostos parcials del Projecte. 
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a mes de les operacions i despeses indicades, tots 
els auxiliars i complementaris com són: instal·lacions, subministrament i consum d'energia per a 
enllumenat i força, subministrament d'aigües, ventilació, utilització de tota mena de maquinària, amb totes 
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les seves despeses i amortització, etc., així com els entrebancs produïts per les filtracions o per qualsevol 
altre motiu. 
Si el Contractista amb l'aprovació de la Propietat, executés menor volum d'excavació que al que hauria 
de resultar de les prescripcions fixades, solament es considerarà d'abonament el volum realment 
executat. 
En cas de trobar-se fonaments enterrats o altres construccions, es considerarà que s'inclouen en el 
concepte ampli d'excavació en tot tipus de terreny objecte del preu definit. 

1.3.3 BUIXARDATS 

Un cop realitzades totes les operacions de moviment de terres es realitzarà el buixardat, a fi d'aconseguir 
l'acabat geomètric de tota l'esplanació, desmunt, buidat o reblert. 
Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, així com l'amplada de les esplanacions, 
refinament de talussos en els desmunts i terraplens, neteja i refinat de cunetes i esplanacions, en les 
coronacions de desmunts i en el començament de talussos. Les operacions de buixardats es consideren 
incloses al preu de moviment de terres per indicar-se expressament en el present Plec. 

1.3.4 REBLERTS I TERRAPLENS 

Reblerts  i terraplens són les masses de terra o d'altres materials amb els que s'omplen i compacten uns 
forats, es fan talussos, es nivellen terrenys o es porten a terme obres similars. 
Les diferents capes o zones que els componen són: 

 Fonament: Zona que està per sota de la superfície neta del terreny. 
 Nucli: Zona que comprèn des del fonament fins la coronació. 
 Coronació: Capa superior amb un gruix de 50 cm. 

L'equip necessari per a efectuar la compactació es determinarà pel facultatiu encarregat, en funció de les 
característiques del material a compactar en el tipus d'obra. 
El contractista podrà utilitzar un equip diferent; per això necessitarà l'autorització del Facultatiu Director, 
que solament la concedirà quan amb l'equip proposat pel Contractista obtingui la compactació requerida, 
al menys del mateix grau, que amb l'equip proposat pel Facultatiu encarregat. 
El fonament del reblert es prepararà de forma adequada per a suprimir les superfícies de discontinuïtat 
evitables. A continuació s'estendrà el material a base de tongades, de gruix uniforme, suficientment 
reduït, per tal que, amb els mitjans disponibles, s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació 
exigit. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes i si no ho són, s'aconseguirà 
aquesta uniformitat barrejant-se convenientment amb els mitjans adequats per això. No s'estendrà cap 
tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les condicions exigides i, per 
tant, sigui autoritzada la seva estesa pel Facultatiu Encarregat. Quan la tongada subjacent s'hagi reblanit 
per una humitat excessiva, no s'estendrà la següent. 
  AMIDAMENT I ABONAMENT 
S’amidaran i abonaran per metres cúbics (m3) realment executats i compactats en el seu perfil definitiu, 
amidats per diferència entre perfils presos abans i després dels treballs. 
Si el material a utilitzar és, en algun moment, provinent de les excavacions, el preu del reblert inclourà la 
càrrega, compactació i transport. 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, transport, 
estesa, humectació, compactació, nivellació i cànon de préstec corresponent. 
El Director de les obres podrà autoritzar l'excavació en determinades parcel·les a fi d'obtenir materials de 
préstecs. L'esmentada excavació de préstecs en parcel·les, en cap cas podrà rebaixar el terreny de les 
parcel·les per sota de les cotes de les voreres més pròximes. 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu 
del terraplè inclourà el Cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevol distància i la resta d'operacions 
necessàries per a deixar totalment acabada la unitat del terraplè. El Contractista haurà de localitzar les 
zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessàries i, abans de començar les 
excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació del Director de les Obres les zones de préstec, a fi de 
determinar si la qualitat dels sòls és suficient. La necessitat d'emprar sòls seleccionats serà a criteri del 
Director de les Obres, i no podrà ser objecte de sobre-preu, abonant-se a l'únic preu de replè definit al 
Quadre núm. 1. 

1.3.5 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS. 

La unitat d'excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases 
definides per a l'execució del clavegueram, l'abastament d'aigua, la resta de les xarxes de serveis definits 
en el present Projecte, així com les rases i pous necessaris per fonaments o drenatges. 
Les excavacions s'executaran d'acord amb els plànols del Projecte i amb les dades obtingudes del 
replanteig general de les obres, els plànols de detall i les ordres de la Direcció de les Obres. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de 
terreny. L'excavació de roca i l'excavació especial de talussos en roca s'abonaran al preu únic definit 
d'excavació. 
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El preu de les excavacions comprèn, també, els apuntalaments i excavacions saltejades a trams que 
siguin necessàries i el transport de les terres a l'abocador a qualsevol distància. La Direcció de les Obres 
podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobre-excavacions per evitar les operacions 
d'apuntalament, però els volums sobre-excavats no seran objecte d'abonament. L'excavació de rases 
s'abonarà per metres cúbics excavats, d'acord amb l’amidament teòric dels Plànols del Projecte. 
El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, 
maquinària, mà d'obra necessària per la seva execució, la neteja i esbrossada de tota la vegetació, la 
construcció d'obres de desguàs per evitar l'entrada d'aigües, la construcció dels apuntalaments i els 
calçats que es precisin, els transports dels productes extrets al lloc d'ús, dipòsits o abocador, 
indemnitzacions que calguin i arranjament de les àrees afectades. 
Serà d'aplicació, en l'excavació de rases i pous, l'advertit sobre els preus de les excavacions esmentades 
en l'article 2.4 del present Plec. 
Quan durant els treballs d'excavació apareixin serveis existents, independentment d'haver-se contemplat 
o no en el projecte, els treballs s'executaran inclòs amb mitjans manuals per no fer malbé aquestes 
instal·lacions, completant-se l'excavació amb el calçat o penjat, en bones condicions, de les canonades 
d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc. o qualsevol altre servei que sigui 
precís descobrir, sense que el Contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. 
Si per qualsevol motiu és necessari executar excavacions de diferent alçada o amplada que les definides 
en el projecte, no serà causa de nova definició de preu. 

1.3.6 TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR 

Totes aquelles terres, així com els materials que la Direcció Facultativa declari indesitjables, els 
carregarà i els transportarà el Contractista fins l'abocador. S'entén que en totes les partides enunciades 
resta inclosa la part proporcional de càrrega i transport a l'abocador dels materials indesitjables. 

1.3.7 REPLANTEIG DEFINITIU 

Definició: El Replanteig definitiu és el conjunt d'operacions que són precises per traslladar al terreny les 
dades expressades en la Documentació Tècnica de l'Obra que s'ha de realitzar. 
El replanteig definitiu es farà en una o varies vegades, segons les circumstàncies que concurreixin en 
l'anivellació del terreny. 
El Contractista està obligat a subministrar tots els escrits i elements auxiliars necessaris per aquestes 
operacions, amb inclusió de claus i estaques. També hi aportarà el personal necessari. 
El Contractista vigilarà, conservarà i respondrà de les estaques o senyals, responsabilitzant-se de 
qualsevol desaparició o modificació d'aquests elements. 
Acta de Replanteig: Del resultat final del replanteig s'aixecarà una Acta que signaran per triplicat el 
Constructor, l'Arquitecte Director de les Obres i el representant de la Propietat, acordant l'inici de l'obra. 
El Constructor tindrà un mes natural, comptat a partir de la data de la signatura de l'acta de replanteig, 
per a començar l'execució de les obres. 

1.4 FONAMENTS 

1.4.1 GENERALITATS 

Definició: Els fonaments són aquells elements estructurals que transmeten les càrregues de l'edificació al 
terreny de sustentació. 
Reconeixement general de sòls. 
Amb anterioritat a l'execució de les obres, mitjançant els treballs adequats, es reunirà tota la informació 
possible provinent de l'observació de les zones veïnes, estat de les edificacions adjacents, corrents 
d'aigua, etc... i prenent dades en general de tota mena de circumstàncies que puguin posteriorment 
facilitar i orientar els treballs que hauran de realitzar-se en el moment del reconeixement del terreny. 

RESISTÈNCIA DELS TERRENYS 
L'Arquitecte Director, segons el seu criteri tècnic i després del reconeixement i assaig del terreny que 
consideri necessaris, escollirà en cada cas la pressió admissible que consideri adequada, fixant també 
l'assentament màxim tolerable. 

1.4.1.1 Tipus de fonaments 

La Direcció Facultativa comprovarà que els fonaments es realitzin en la forma, amidament, dosificació i 
manera particular d'execució que indiquin els plànols i plec de condicions particulars, amb longituds, 
forma, separacions, diàmetres, núm. de barres i seccions que figurin en els plànols. Els recobriments, 
ancoratges i encaixos s'ajustaran a les normes vigents. 
Els pous i rases tindran la forma i mesures fixades en els plànols d'obra. Abans de formigonar, el 
Contractista comprovarà que les capes d'assentament del fonament estiguin perfectament anivellades i 
netes, procedint a continuació a l'execució dels fonaments. 
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1.4.2 ACERS 

1.4.2.1 Generalitats 

Condicions generals: L'acer a emprar complirà les condicions exigides a la Instrucció del Formigó 
Estructural EHE. 
Qualitat: L 'allargament repartit de trencament serà superior o igual a divuit (18) graus, entenent per tal 
deformació unitària la que romangui, amidada després de l'assaig normal de tracció UNE corresponent, 
sobre una base de cinc (5) diàmetres de coll d'estricció i de més de tres (3) diàmetres del punt d'aplicació 
de la mordassa. 
El mòdul d'elasticitat inicial serà igual o superior a un milió vuit-cents mil quilograms per centímetre 
quadrat (1.800.000 K/cm2). El límit elàstic serà l'indicat en els plànols, i si no hi ha especificacions, serà 
de 5.100 K/cm2. 
En els acers d'esglaó de relaxament es prendrà com a límit elàstic, la mínima tensió capaç de produir una 
deformació remanent del dos per mil. (0,2%). 
La tensió màxima de trencament serà igual o superior al cent vint-i-cinc per cent (125 %) de la 
corresponent al seu límit elàstic, entenent per tensió màxima de trencament el valor de l'ordenada 
màxima del diagrama tensió/deformació. 
El valor del límit elàstic característic es determinarà prenent la mitja aritmètica dels "n/2" valors mes 
baixos obtinguts en l'assaig de "n" provetes, prescindint del valor mig de la sèrie, si "n" fos imparell. 
S'ajustarà a l'article 600 del Plec General del març de 1975. 
Assaig. 
Si el Facultatiu Director de l'Obra ho considera convenient, s'exigirà un certificat del Laboratori Oficial que 
garanteixi la qualitat del ferro utilitzat. Així mateix, donarà instruccions sobre l'execució en obra de l'assaig 
de plegament, descrit en la Instrucció del Formigó Estructural EHE. 
  AMIDAMENT I ABONAMENT 
S'abonaran pels quilograms (Kg) que resultin de l'especejament dels plànols que, abans de començar 
cada obra, hagin estat presentats al Facultatiu Director i aprovats per ell, al preu corresponent dels que 
figurin en el Quadre de Preus Número 1. 
Estan compreses en els esmentats preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el 
doblegat i posta a l'obra, així com els encavalcaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues per 
retalls, lligaments, soldadures, etc. 

1.4.2.2 Malles. Electrosoldadures d'acer especial. 

Són malles de retícula quadrada o rectangular, formades per barres cilíndriques o corrugades, d'acer 
laminat de duresa natural o endurides per deformació en fred, unides en els punts d'encreuament per 
soldadura elèctrica. 
  AMIDAMENT I ABONAMENT 
S'abonaran pel quilograms (Kg) que resultin de l'especejament dels plànols que abans de començar cada 
obra hagin estat presentats al Facultatiu Director i aprovats per ell mateix, al preu corresponent que figuri 
en el Quadre de preus núm. 1. Els esmentats preus comprenen totes les operacions i mitjans necessaris 
per a realitzar el doblegat i posta a l'obra, així com els encavalcaments, ganxos, elements de sustentació, 
pèrdues per retalls, lligaments, soldadures, etc. 

1.4.3 EMMACATS 

L'emmacat és una capa de gruix variable, formada per la compactació de graves. 
  AMIDAMENT I ABONAMENT 
S'abonaran per m2. Es consideraran incloses les ajudes necessàries pel subministrament del material, la 
col·locació, estesa i la compactació, incloent-hi també la maquinària necessària. 

1.4.4 SABATES CONTÍNUES 

Les sabates contínues són els fonaments d'aquells elements estructurals lineals que transmeten esforços 
repartits uniformement en el terreny. 
El dimensionament restarà fixat a l'annex de càlcul de la memòria del Projecte d'Execució i als plànols de 
fonaments degudament acotats. 
  AMIDAMENT I ABONAMENT 
L’amidament i l'abonament de les sabates contínues es realitzarà per metre lineal, incloent en el preu tant 
el treball de posada a l'obra, preparació del terreny, materials i mà d'obra utilitzats, com la maquinària i 
elements auxiliars necessaris. 

1.4.5 SABATES AÏLLADES. 

Les sabates aïllades són els fonaments d'aquells elements estructurals que transmeten esforços puntuals 
en el terreny. 
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El dimensionament resta fixat a l'annex de càlcul de la memòria del Projecte d'Execució i als plànols de 
fonaments, degudament acotats. 
  AMIDAMENT I ABONAMENT 
L’amidament i l'abonament de les sabates contínues es realitzarà per m3 incloent en el preu tant el treball 
de posta a l'obra, preparació del terreny, materials, així com la maquinària i els elements auxiliars 
necessaris. 

1.4.6 LLOSES 

Les lloses son els fonaments d'aquells elements estructurals que necessitin tenir assentaments 
uniformes o que sigui terreny poc comprimible, fetes de formigó en massa o armat. En el projecte 
d'execució s'indica, en els plànols, el dimensionat i l'armat. 
  AMIDAMENT I ABONAMENT 
S’amidaran i abonaran per metres cúbics (m3) de formigó, incloent-hi els treballs auxiliars de preparació, 
el subministrament i la col·locació del formigó, formació de juntes, etc... 

1.4.7 MURS I PANTALLES 

Els murs són els elements estructurals que transmeten esforços uniformement repartits. A més poden 
contenir masses de terres, com el cas de desmunts amb talussos més inclinats que el talús natural del 
terreny. 
Les pantalles contínues de formigó armat "in situ" són els murs construïts mitjançant la perforació en el 
terreny de rases profundes i allargades, sense necessitat d'apuntalaments, i el seu posterior replè de 
formigó, constituint una estructura contínua capaç de resistir empentes laterals del terreny i càrregues 
verticals. 
Abans del començament dels treballs d'excavació, es condicionarà el terreny per al bon funcionament i 
accés de la maquinària necessària; es replantejaran els eixos de les pantalles i els nivells o cotes 
d'execució. La perforació es realitzarà per plafons amb mitjans mecànics adients. Si les característiques 
del terreny ho requereixen, s'anirà reemplaçant el material extret per llots "tixotròpics". La fondària 
d'excavació serà de vint centímetres (20 cm.) més gran que lo que han d'abastar les armadures. 
A partir de l'eix de replanteig es realitzaran els murets guia, l'objectiu dels quals és el de guiar la 
maquinària d'excavació i col·laborar en l'estabilitat del terreny. 
Abans del formigonat es col·locaran els encofrats necessaris per motllurar les juntes sobre els plafons. 
La separació mínima entre barres verticals o horitzontals serà de deu centímetres (10 cm) i el 
recobriment de set centímetres (7 cm.). Per a garantir el centrat de les gàbies, s'hauran de posar 
separacions de morter en ambdues cares, a raó d'un separador per cada dos metres quadrats (2 m2). 
El formigonat es realitzarà per canonada introduïda en el llot fins al fons del plafó. El formigonat es 
realitzarà de forma contínua. 
Un cop acabada l'execució dels plafons, se n'enderrocarà el cap per tal de retirar el formigó contaminat 
amb llot i es construirà La biga de lligada longitudinal. 
  AMIDAMENT I ABONAMENT 
L’excavació s’amidarà per metres cúbics (m3) de terreny extret, incloent en el preu la part proporcional 
d'operacions prèvies, com replanteig, preparació del terreny, formació de murets guia, llots, esgotaments 
i transport de materials extrets a l'abocador a qualsevol distància, i tots els materials i operacions que 
calguin a l'albir de la Direcció d'Obra per a la correcta execució dels treballs. El formigó s’amidarà per 
metres cúbics (m3) del tipus indicat en el projecte, incloent en el preu la part proporcional d'operacions de 
vessament, formació de juntes, treballs de neteja i reparació dels paraments quan hagin de restar vistos, 
demolició de caps de plafons, i totes les operacions necessàries per tal d'abastar els acabats indicats en 
el Projecte. 
L'acer de les armadures s’amidarà en quilograms (Kg) realment col·locats, inclosa la seva posada a 
l'obra.  

1.4.8 ESTACADA 

En les fonamentacions per estacades es distingeixen dos tipus: 
Estaques per a clavar 
Podran ser de formigó o metàl·liques, de les mesures i característiques que s'indiquen als plànols 
corresponents i a la normativa vigent. 
Per cada tipus d'estaques s'utilitzaran les maces adequades i es protegiran adientment els seus caps. 
Les estaques que durant la clavada es trenquin o tinguin desplaçaments involuntaris se substituiran per 
altres, clavades en el mateix lloc. Si existeixen dubtes sobre les condicions de resistència d'algunes 
estaques, la Direcció Facultativa podrà ordenar proves de càrrega sobre aquestes, considerant el cost de 
les proves inclòs en el preu de l'estaca. 
  AMIDAMENT I ABONAMENT 
L’amidament i abonament de les estaques per clavar es realitzarà per metre lineal d'estaca col·locada 
incloent en el preu tant el treball de posada a l'obra com els auxiliars de preparació del terreny, 
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instal·lació de maces, becs de mànegues d'aigua, proves de càrrega necessàries i protecció o reparació 
dels caps. 
S’amidaran i abonaran únicament els metres lineals d'estaca que restin definitivament incorporats a 
l'obra. El preu del metre lineal inclou l'escapçament necessari de l'estaca sobrant, així com tots els 
materials i operacions que resultin necessàries per a la correcta i total execució dels treballs d'estacada, 
inclús llur preparació. 
B) Estaques motllurades "in situ" 
L'execució s'efectuarà perforant prèviament el terreny i omplint l'excavació amb formigó fresc i les 
corresponents armadures. 
Segons la seva forma d'execució es consideren els següents tipus d'estaques: 

 - Estaques d'encanonament perdut 
 - Estaques d'encanonament recuperable. 

El formigonat de les estaques es realitzarà tenint en compte que no restin buits, talls ni escanyament, 
realitzant el formigonat d'un cop en tota la seva llargada. Les armadures longitudinals s'assentaran sobre 
una lleugera pasterada de formigó, d'alçada inferior al diàmetre de l'estaca i es disposaran ben centrades 
i subjectes. Les armadures transversals se subjectaran a les longitudinals mitjançant lligada o soldadura. 
  AMIDAMENT I ABONAMENT 
L’amidament i abonament de les fonamentacions per estaques realitzades "in situ" es farà desglossant 
els preus: el formigó en metres cúbics, incloent el preu de la posada a l'obra, encofrat o encanonament 
recuperable o no, acabament dels caps i part proporcional de proves de càrrega, si fossin necessàries, 
així com qualsevol material o operació que calgui per aconsellar-ho la bona pràctica de la construcció o 
que resulti necessària per qualsevol tipus d'incidència. 
L'acer de les armadures s’amidarà en quilograms (Kg) totals, inclosa la posada a l'obra. 
L 'excavació s’amidarà en metres cúbics (m3) en qualsevol tipus de terreny, inclòs en roca, extrets amb 
qualsevol sistema, incloent en el preu les operacions necessàries com són la utilització de llots 
"tixotropics", preparació del terreny per l'assentament de la maquinària i transport a l'abocador a 
qualsevulla distància. 
El preu de l'excavació inclou la possible necessitat d'encanonament de qualsevol tipus, recuperables o 
no, i tots els materials i operacions que calguin a judici del Director de les Obres, per a la correcta 
execució dels treballs. 

1.5 SANEJAMENT 

S'inclouen en aquest capítol totes les condicions que hauran de satisfer els materials, instal·lacions i mà 
d'obra necessària per la construcció de la xarxa de sanejament dels edificis. 
Sistema d’evacuació dels residus urbans dirigit a eliminar-los o evacuarlos. Les xarxes de sanejament 
poden ser verticals o horitzontals. 

1.5.1 XARXES DE SANEJAMENT VERTICAL 

La xarxa de sanejament vertical o baixants de desguàs comprèn els següents elements: 
 - xarxa horitzontal de desguàs d'aparells 
 - baixants pluvials, fecals i aigües greixoses o sabonoses 
 - xarxa de canonades de ventilació 

El traçat de la xarxa serà el més senzill possible, per tal d'aconseguir una circulació normal per gravetat. 
Serà estanca i no presentarà exudacions ni estarà exposada a obstruccions. 
La xarxa restarà fermament subjecte als paraments i amb espai suficient per a absorbir les dilatacions 
normals del material. 
La distancia entre elements de subjecció serà la següent, segons els diferents elements: 
Per fosa: tres metres en baixants 
Per ferro galvanitzat: tres metres i mig en baixants 
Per coure: tres metres en baixants i dos metres i mig en trams horitzontals 
Per plàstics (PVC, polipropilé, fibra reforçada de vidre): un metre i mig en baixants i un metre i vint 
centímetres en trams horitzontals. 
Per zinc: dos metres. 
Els elements de subjecció es col·locaran a les copes de les canonades corresponents. Les canonades 
seran totes de marques reconegudes i sancionades per la pràctica. 

1.5.1.1 Sifons 

Tenen com a missió impedir la sortida de gasos a través de les vàlvules dels aparells. Hauran de 
col·locar-se el més pròxim possible del desguàs de l'aparell. 
Caixes sifòniques. 
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S'empraran per desguassar un aparell o conjunt d'aquests, degudament agrupats. Tindran un diàmetre 
mínim de cent mil·límetres (100 mm.) i una alçada mínima de cent cinquanta mil·límetres (150 mm.) amb 
una tanca hidràulica de cinquanta a setanta mil·límetres (50 a 70 mm.) 

1.5.1.2 Desguàs d'aparells 

Es realitzarà amb tubs de polipropilé, PVC,  poliester reforçat, o polietilé a pressió, que puguin suportar 
una pressió hidrostàtica de dues atmosferes (2 at.). 

1.5.1.3 Ventilació de la xarxa de sanejament 

Serveix per a evitar el dessifonat i amb això la pèrdua de les tanques hidràuliques dels aparells. 
La ventilació pot ser: primària, perllongant els baixants per damunt la coberta; secundària, amb 
canonades pròpies de ventilació per a airejar els baixants o els desguassos dels aparells. 
  AMIDAMENT I ABONAMENT 
S’amidarà la xarxa vertical de sanejament en metres lineals de baixant instal·lada, incloent en el preu la 
part proporcional d'ancoratges, tubs de ventilació necessaris, registres, peces especials, sifons o caixes 
sifòniques, desguassos dels aparells indicats en els plànols corresponents, així com els ajuts necessaris 
d'altres oficis per a la definitiva col·locació i posada en servei de la instal·lació complint tot això la 
Normativa vigent i d'acord amb les instruccions dictades pel Director Facultatiu de les Obres. 

1.5.2 XARXA DE SANEJAMENT HORITZONTAL. 

Comprèn les conduccions que recullen les aigües pluvials, negres o fecals i greixoses o sabonoses, per a 
conduir-les a la xarxa general de clavegueram o la fossa sèptica. Els materials a emprar en les 
canonades, que es troben definits en el Projecte, podran ser de fformigó vibroprensat, gres, fossa, 
polipropilé, poliester reforçat, polietilé a pressió o clorur de polivinil (PVC), havent de ser totes de 
marques reconegudes i sancionades per la pràctica. 
Les rases seran de tal manera que la canonada anirà enterrada a les cotes indicades en el Projecte o a 
les que indiqui el Director Facultatiu de les Obres. En cas que no figuri en els plànols el corresponent 
perfil longitudinal s'aprofundirà a un metre i vint centímetres de fondària (1,20 m.) con a mínim, que podrà 
disminuir-se si la canonada es troba sota la solera d'un pis. 
Una vegada obertes les rases que allotjaran la conducció, s'instal·larà sobre una solera de deu 
centímetres (10 cm.) de formigó H-150, amb el pendent adequat, a fi de construir un llit rígid. 
Els tubs s'uniran mitjançant anellat de rajola borda o protecció de formigó. Qualsevol canvi de direcció, 
reducció o empalmament s'efectuarà amb peces especials o mitjançant pericons, segons el tipus de 
canonada de que es tracti. 
Les canonades que hagin d'anar penjades se subjectaran a intervals regulars i iguals de manera que no 
se sotmetin a flexions, amb els ganxos metàl·lics que s'empren protegits contra la corrosió. En les 
canonades de foneria, els ganxos no es distanciaran més d'un metre i mig; en les de plàstic aquesta 
distància no superarà els setanta-cinc centímetres. (1,50 m. i 0,75 m.) 
  AMIDAMENT I ABONAMENT 
La xarxa horitzontal de sanejament s’amidarà en metres lineals (ml.) de canonada col·locada, inclosa la 
part proporcional d'excavació, solera de suport, rebliment, juntes, ganxos d'ancoratge, peces especials, 
obertura de passos en murs, fonaments i forjats, de manera que quedi totalment acabada d'acord amb 
les indicacions del Projecte i la Normativa vigent. 

1.5.3 FOSSES SÈPTIQUES  

Tan sols s'autoritzaran a les zones on no hi hagi xarxa de clavegueram. La seva missió serà que l'aigua 
residual surti més clarificada, sense matèries grosses que danyin el sistema d'absorció posterior. 
Les fosses séptiques podran fabricar-se "in situ" o seran prefabricades, prohibint-se en llur construcció 
l'ús del morter de calç o materials fàcilment atacables. 
Es prohibirà el vessament d'aigües pluvials a les fosses. Si és de diversos compartiments, les aigües 
pluvials poden portar-se a l'últim o bé a l'àrea d'absorció. Les fosses disposaran de tapes mòbils de 
registre i hauran de disposar de ventilació adequada per a impedir la concentració de gasos. 
  AMIDAMENT I ABONAMENT 
S’amidarà per unitats (ut.) segons el Projecte, incloent-se en el preu d'abonament totes les operacions 
necessàries per la seva posada a l'obra, inclosa la connexió a la xarxa de sanejament de l'edifici, així com 
l'excavació i rebliment del pou pel seu allotjament. 

1.5.4 ELEVACIÓ D'AIGÜES BRUTES 

Compren aquesta partida els equips de bombeig necessaris quan el col·lector general està més alt que el 
final de la xarxa de sanejament de l'edifici. 
Hauran d'instal·lar-se dues bombes perquè, en el cas que en falli una, pugui funcionar l'altra. 
  AMIDAMENT I ABONAMENT 
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S’amidarà i abonarà per unitat (ut) d'equip complet instal·lat totalment acabat, posat en funcionament i 
fetes les proves de càrrega corresponents, inclosos els ajuts i instal·lacions necessàries per a deixar la 
instal·lació d'acord amb el Projecte, la Normativa vigent i les directrius donades per la Direcció 
Facultativa. 

1.5.5 SHUNTS I XEMENEIES D'EVACUACIÓ DE FUMS O DE VENTILACIÓ 

Aquesta partida comprèn el conjunt de conductes prefabricats o realitzats "in situ" per l'evacuació de 
vapors i fums en els lavabos, cuines o xemeneies. 
  AMIDAMENT I ABONAMENT 
S’amidaràn en metres lineals (ml) de tub acabat, inclosos coronaments, reixetes d'aspiració, comportes 
de tanca i ajuts adients per col·locar-los, d'acord amb la Normativa vigent. 

1.6 ESTRUCTURES 

1.6.1 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 

1.6.1.1 Encofrats 

Les cimbres, encofrats i motlles, així com les unions dels diferents elements, tindran una resistència i 
rigidesa suficient per resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions de qualsevol 
mena que puguin produir-se com a conseqüència del procés de formigonat i especialment sota les 
pressions del formigó en fresc o els efectes del mètode de compactació utilitzat. 
Els encofrats i motlles seran suficientment estancs per a impedir pèrdues apreciables d'abeurada. 
Els encofrats i motlles de fusta s'humitejaran per a evitar que absorbeixin l'aigua continguda en el 
formigó. 
Les superfícies interiors dels encofrats i motlles apareixeran netes en el moment del formigonat. Per a 
facilitar aquesta neteja, en els fons de pilars i murs es disposaran obertures provisionals a la part inferior 
dels encofrats corresponents. 
Si fos necessari, i a fi d'evitar la formació de fissures en els paraments de les peces, s'adoptaran les 
oportunes mesures perquè els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó. 
Si s'utilitzen productes de desencofrat, no hauran de deixar senyals en els paraments de formigó i no 
hauran d'impedir la posterior aplicació de revestiments ni la possible construcció de juntes de formigonat. 
L'ús d'aquests productes haurà d'ésser expressament autoritzat pel Director de l'Obra. 

1.6.1.2 Formigó 

Tots els formigons compliran la Instrucció del Formigó Estructural EHE, considerant com a definició de 
resistència la d'aquesta Instrucció. 
Es fabricarà sempre en formigonera, essent el període de pasterada superior a un minut i mig, i de tal 
manera que la consistència del formigó en cada mescla sigui uniforme. A més de les Prescripcions de la 
Instrucció EHE es tindran en compte les següents: 
La instal·lació de transport i posada a l'obra serà del tipus tal que el formigó no perdi capacitat ni 
homogeneïtat. 
No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una alçada superior a un metre i cinquanta centímetres 
(1.50) ni distribuir-lo amb pala a gran distància. 
Queda prohibit l'ús de canaletes o manegues del transport a la posada a l'obra del formigó sense 
l'autorització del Facultatiu Encarregat. No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la 
resistència o qualsevol de les característiques del formigó. Pel formigonat en temps de fred o de calor se 
seguiran les prescripcions de la Instrucció EHE. 
No es col·locarà mai formigó sobre un terreny que estigui gelat. El pervibrador s'introduirà vertical a la 
massa del formigó fresc i es retirarà també verticalment, sense que es mogui horizontalment mentre que 
està submergit en el formigó. 
Es procurarà extremar el vibrat en les proximitats dels encofrats, a fi d'evitar la formació de bosses de 
pedres i de coqueres. 
En general, el vibrat del formigó s'executarà d'acord amb les normes especificades de la Instrucció EHE. 
La situació de les juntes de construcció serà fixada pel Facultatiu Director, de manera que compleixin les 
prescripcions de la Instrucció EHE i procurant que el seu nombre sigui el menor possible. 
Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció, es cobrirà la junta amb 
sacs de gerga humits, per a protegir-la dels agents atmosfèrics. 
Abans de recomençar els treballs es prendran les disposicions necessàries per aconseguir la bona unió 
del formigó fresc amb el que està endurit. 
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Durant els tres primers dies es protegirà el formigó dels raigs solars amb una arpillera molla. Com a 
mínim, durant els set primers dies es mantindran les superfícies vistes contínuament humides, mitjançant 
el rec o la inundació, o cobrint-les amb sorra o xarpellera, que es mantindran constantment humides. 
La temperatura de l'aigua utilitzada en el reg serà inferior en més de vint graus (20ºC) a la del formigó, a 
fi d'evitar producció de fissures per refredament brusc. També es podran utilitzar procediments de curat 
especial, a base de pel·lícules superficials impermeables, prèvia autorització, per escrit, del Facultatiu 
Director. 
Els paraments han de restar llisos, amb formes perfectes sense defectes o rugositats i sense que sigui 
necessari aplicar-los-hi lliscats, que no podran ser en cap cas executats sense l'autorització prèvia del 
Facultatiu Director. Les operacions precises per a deixar les superfícies en bones condicions d'aspecte 
seran a compte del Contractista. 
La irregularitat màxima que s'admet en els paraments serà la següent: 

 - Parament vist: sis mil·límetres. 
 - Parament ocult: vint-i-cinc mil·límetres. 

En qualsevol cas, a totes les obres de fàbrica i murs es prendran provetes, que seran trencades al set o 
vint-i-vuit dies. S'efectuaran com a mínim una sèrie de sis provetes cada cinquanta metres cúbics de 
formigó utilitzat en forjats, voltes i soleres. 
A les obres de formigó armat, es faran diàriament dues sèries de sis provetes cada una, per trencar cada 
sèrie als set o vint-i-vuit dies, prenent com a càrrega de trencada, en cada sèrie, la mitja dels resultats, 
descartant les dues extremes. 
Les provetes s'amaçonaran de forma similar al del formigó en obra i es conservaran en condicions 
anàlogues. Si passats els vint-i-vuit dies la resistència de les provetes fos menor a les especificades, en 
aquesta data, en més d'un 20%, s'extrauran provetes de l'obra i si la seva resistència és menor que 
l'especificada, serà enderrocada. 
Si la resistència de les provetes extretes és més gran que la de les provetes d'assaig, podrà acceptar-se 
l'obra si es pot efectuar, sense perill, un assaig de càrrega amb una sobrecarrega superior a un 50% de 
la de càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de ser admissible. 
Si no fos possible extreure provetes de l'obra i les d'assaig no donessin el 80% de les resistències 
especificades l'obra haurà d'enderrocar-se. En cas que la resistència de provetes d'assaig i les extretes 
de l'obra estès compresa entre el 80% i el 100% de l'especificada, el Facultatiu Director podrà rebre 
l'obra amb reserves, previ l'assaig de càrrega corresponent. 
Els motlles i encofrats seran de fusta que compleixi les condicions exigides a l'apartat corresponen, 
metàl·lics o d'altre material que reuneixi condicions d'eficàcia similars, a judici del Facultatiu Director. 
Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, les cintres i les soles, hauran de tenir la 
resistència i la rigidesa necessàries perquè, amb la marxa prevista del formigó a l’abocada, no es 
produeixin moviments locals de més de 5 mm. (cinc mil·límetres). 
Tant les superfícies dels encofrats com els productes que s'hi puguin aplicar per facilitar l'encofrat no 
hauran de contenir substàncies agressives pel formigó. 
Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment els fons, 
deixant-se obertures provisionals per facilitar aquesta tasca. 
Les juntes entre les diferents taules, hauran de permetre l'entumiment per la humitat del reg o de l'aigua 
del formigó sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat. 
Es disposarà l'encofrat a les bigues i forjats amb la necessària contra-fletxa perquè, un cop desencofrada 
i carregada la peça de formigó, conservi una contra-fletxa de 1:300 de la llum. S'autoritza l'ús de tipus i 
tècniques especials d'encofrat, de les que el comportament i resultats estan sancionats per la pràctica 
havent de justificar l'eficàcia d'aquells altres que es proposin que, per la seva novetat, manquin d'aquelles 
garanties. S'inclouen les juntes que calguin formigonar per qualsevol motiu. 
El preu del formigó inclourà els possibles additius que la Direcció d'Obres estimi necessaris i també la 
possible necessitat d'emprar ciments especials, segons criteri de la Direcció (ciment, P.A.S., blanc, etc.). 
El preu dels encofrats podrà anar independent dels preus del formigó, si així s'estipula. L’amidament es 
realitzarà per metres quadrats (m2) realment col·locats. 
Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, la maquinària i la mà d'obra necessària per a 
llur col·locació, així com la resta d'operacions materials necessàries. S'entén que quedaran inclosos en el 
preu del metre quadrat qualsevol tipus d'accessoris de l'encofrat, com les juntes entre murs o altres 
elements que a judici del Director de les obres siguin necessaris per a obtenir un correcte acabat. 
El formigó armat s'abonarà al preu del tipus de formigó emprat, que inclourà totes les operacions 
necessàries per a executar la unitat d'obra menys l'encofrat i les armadures, així com la seva col·locació 
que s'abonarà al preu del Kg. d'acer col·locat. 
Les bastides, cimbres, execució de juntes, operacions de curat i altres operacions necessàries, a judici 
de la Direcció de les Obres, per l'execució del formigonat, es consideraran incloses en els preus dels 
formigons. 
  AMIDAMENT I ABONAMENT 
Els formigons s’amidaran d'acord amb els plànols del Projecte, o amb els plànols de detalls resultants del 
Replanteig de les Obres i s'abonaran per metres cúbics. 
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Advertència sobre l'abonament de les obres de fàbrica. 
Únicament s'abonarà el volum d'obra de fàbrica realment executada, conforme a les condicions i amb 
subjecció als perfils de replanteig i plànol dels mateixos, que figuren en el Projecte, o ordres escrites del 
Facultatiu Director; per tant, en cap cas seran d'abonament els excessos d'obra de fàbrica executats pel 
Contractista, pel seu Compte. sense tenir autorització del Facultatiu Director. 
Per l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima indicats en els plànols de 
seccions tipus, serà necessari que prèviament hagi estat ordenada la seva execució pel Facultatiu 
Director, per escrit en el que consti de manera explícita les dimensions que han de donar-se a la secció. 
Per això, el contractista estarà obligat a exigir prèviament a l'execució de cada part d'obra, la definició 
exacta d'aquelles dimensions que no ho estan. 

1.6.1.3 Armadures 

Les armadures es col·locaran netes, sense òxid o qualsevol substància perjudicial. Es disposaran d'acord 
amb les indicacions del Projecte, subjectes entre elles i amb l'encofrat, de manera que no puguin 
experimentar moviments durant l'abocada i la compactació del formigó i a fi d'evitar coqueres. 
En bigues i elements similars, les barres hauran d'anar, al doblegar-se, agafades amb cèrcols o estreps a 
la zona del colze. 
Quan hi hagi perill de poder-se confondre unes barres amb altres, es prohibeix la utilització simultània 
d'acers de característiques mecàniques diferents. Es podran utilitzar, dins d'un mateix element, dos tipus 
diferents d'acers, un per l'armadura principal i l'altre pels estreps. 
Els cèrcols o estreps se subjectaran a les barres principals mitjançant lligament o altre procediment 
adequat, prohibint-se expressament la fixació mitjançant punts de soldadura. 
S'haurà d'acomplir la Instrucció EHE en tot el que fa referència a les armadures (resistència, límit elàstic, 
etc.). 

1.6.2 ESTRUCTURES METÀL·LIQUES. 

Definició: Es defineix com estructura metàl·lica d'acer, els elements d'aquest material que formen la part 
sustentable de l'edificació. 
La forma i dimensions de l'estructura vindrà definida en els plànols corresponents. Els acers a emprar 
són els laminats en xapes o perfils del tipus A-52 definits en la Norma UNE corresponent. 
Tots els productes laminats hauran de tenir una superfície llisa i se subministraran en estat brut de 
laminatge. 
El Contractista haurà de demostrar la qualificació del personal que executi aquest tipus d'obra. 
Les unions, qualsevol que sigui el seu tipus, es realitzaran d'acord amb les indicacions del Projecte, 
Direcció Facultativa i Normativa vigent. 
Abans del muntatge de l'estructura es netejaran i pintaran amb una imprimació les parts d'aquesta que 
hauran de restar ocultes. 
Es col·locaran plaques de suport sobre els massissos de fàbrica de formigó, que s'immobilitzaran una 
vegada aconseguits els aploms i alineacions definitives. 
Tots els elements de l'estructura es protegiran contra els fenòmens d'oxidació i corrosió. 
No s'efectuarà la imprimació fins que llur execució hagi estat autoritzada pel Director de l'Obra, després 
d'haver realitzat la inspecció de les superfícies i unions de l'estructura acabada al taller. 
No s'imprimiran ni protegiran les superfícies que calgui soldar, mentre no s'hagi executat la unió. 
S'adoptaran les mesures necessàries per evitar la corrosió dels elements que recolzin directament sobre 
la fàbrica o que encastin en ella. 
  AMIDAMENT I ABONAMENT 
Les estructures o elements estructurals d'acer s’amidaran per quilograms d'acer incloent en el preu tots 
els elements i operacions d'unió, muntatge, assaigs, protecció, ports necessaris per llur completa 
execució d'acord amb el Projecte i indicacions de la Direcció Facultativa. 
Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, així com la protecció i pintura que siguin 
necessàries, d'acord amb la Normativa. 

1.6.3 FORJATS 

Definició: Es defineix com a forjat l'element estructural de l'edifici per a separació de pisos, mitjançant un 
empostissat d'elements resistents o nervis que treballen a flexió, un reblert d'espais entre nervis amb 
cossos alleugerits i un formigonat de la superfície superior, a més d'un reblert de carcanyols per 
aconseguir un tot únic que treballi conjuntament. 
Els forjats es construiran amb el sistema especificat a la documentació tècnica. Aquest sistema tindrà 
estesa l'autorització de la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge, que acreditarà amb la fitxa de 
característiques. 
La capa de compressió s'executarà amb la dosificació adient, segons s'especifica en la documentació del 
Projecte o en les prescripcions del tipus de forjat escollit. 
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Abans del vessament del formigó de la capa de compressió, es regaran en abundància les biguetes i 
revoltons. Durant el curat, caldrà mantenir humit el forjat, per la qual cosa es regarà sobre tot a l'estiu, a 
partir de les sis hores del vessament del formigó, tant com la Direcció d'Obra ho consideri oportú. 
El Contractista recaptarà de la Direcció Facultativa totes les especificacions pertinents i no formigonarà el 
forjat fins que no hagi estat inspeccionat per la Direcció. 
Seran d'aplicació totes aquelles limitacions ressenyades per les obres de formigó armat, segons el 
present Plec. 
L'encofrat i apuntalament els fixaran les especificacions del tipus de forjat i les indicacions de la Direcció 
d'Obra. 
  AMIDAMENT I ABONAMENT 
L’amidament dels forjats serà per metres quadrats realment executats, descomptant forats de superfície 
més grans d'un metre quadrat. 
En el preu d'abonament s'inclouran els treballs d'encofrat, apuntalament i desencofrat, així com la 
formació d'elements resistents singulars, tals com reforços, corretges, traves, enjovats, formació de forats 
per pas d'instal·lacions i les previsions d'ancoratges per altres fàbriques.  
De no trobar-se contemplats els aïllaments necessaris per acomplir la Normativa en altres capítols, es 
consideraran inclosos en el preu del forjat. També quedarà inclòs el ferro de negatius, i l'armadura 
mínima de Normativa. 

1.6.4 ESCALES I RAMPES 

Dins dels elements de comunicació vertical a tota edificació distingirem les escales i les rampes. 
Definicions: 
Les escales són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà de graons. 
L'alçada màxima dels frontals serà de 18.5 cm. i l'estesa de 28 cm, com a mínim. 
Les rampes són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà d'un pla inclinat. 
Les rampes per a minusvàlids, en els seus aspectes dimensionals compliran la Normativa Vigent. 
Execució 
En el Projecte d'execució s'especifiquen les característiques estructurals i d'acabats d'aquells elements 
que configuren les rampes i escales. 
  AMIDAMENT I ABONAMENT 
Les escales i les rampes s’amidaran per metres quadrats totalment acabats, incloent en el preu tots els 
materials (estructurals, d'acabament de graons, baranes i passamans) accessoris i treballs necessaris 
per llur construcció. 

1.6.5 ELEMENTS PREFABRICATS. 

Definició: Aquest apartat comprèn el conjunt d'elements estructurals i/o de tancament, industrialitzats, 
realitzats en el taller, de manera que a l'obra solament es realitzarà el muntatge.  
El muntatge dels diferents elements es realitzarà d'acord amb les indicacions del fabricant i Direcció de 
l'Obra, pel personal especialitzat o capaç d'efectuar treballs d'aquesta mena. 
Es tindrà especial cura amb l'ancoratge i aplomat dels elements, així com el perfecte segellat de les 
seves juntes. 
  AMIDAMENT I ABONAMENT 
Els elements estructurals prefabricats, com és ara pilars, jàsseres, encavallades, etc., s’amidaran en 
metres cúbics (m3) de formigó i l'acer en quilograms (Kg), incloent en els preus d'ambdues partides tots 
els materials i operacions necessàries per llur posada a l'obra incloent-hi també la part proporcional 
d'operacions necessàries per al muntatge i definitiu acabament, així com totes les armadures, 
instal·lacions, fusteria per armar i equips que portin integrats en llur fabricació. 

1.6.6 JUNTES DE DILATACIÓ 

Es defineixen com a juntes de dilatació els dispositius que enllacen les vores dels elements estructurals o 
de fàbrica contigus, de manera que permetin els moviments per canvis de temperatura, assentaments 
diferencials i deformacions reològiques. 
El tipus de material emprat serà el que indiqui la Direcció de l'Obra o el que es defineixi en el projecte; en 
qualsevol cas haurà de complir la Normativa més estricte de l'apartat, entenent-se inclòs en el preu del 
metre lineal (ml) tant materials com operacions que calgui executar per a aconseguir-ho.  
La junta es muntarà seguint les instruccions del fabricant. 
  AMIDAMENT I ABONAMENT 
Les juntes s’amidaran en metres lineals (ml) col·locats, restant inclòs en el preu els materials i treballs 
necessaris per llur col·locació. 
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1.7 RAM DE PALETA 

1.7.1 DIVISIONS INTERIORS 

Aquest apartat comprèn totes les fàbriques de blocs de ceràmica lligats amb morter, quedant exclosos i 
objecte del Plec de Condicions Particulars els elements de divisió no tradicionals. 

1.7.1.1 Materials 

Els morters són la mescla íntima d'àrid fi, aglomerat i aigua, convenientment escollida i dosificada. 
Eventualment poden portar un producte d'addició per a millorar-ne les característiques. 
Les condicions generals dels morters seran: 

 - Resistència adequada a la dels materials als que s'interposen. 
 - Adherència suficient a la dels materials als quals cal unir. 
 - Compacitat i docilitat. 
 - Impermeabilitat a l'aigua. 
 - Inalterabilitat als agents agressius generals. 

Classes: 
 - De guix: Dosificació 3 vol. guix/1 vol. sorra 
  Resistència mitja: 5 Kg/cm2 
  Camp d'aplicació: Envà 
 - Calç hidràulica: 
  Dosificació 1 vol. calç/3 vol.sorra/0,5 vol.aigua 
  Resistència mitja: 15 Kg/cm2 
  Camp d'aplicació: fabriques sense càrrega 
 - De mescla amb pòrtland: 
  Dosificació 1 vol. calç/1 vol. c.p./6 vol.sorra 
  Resistència mitja: 35 Kg/cm, 
  Camp d'aplicació: fàbriques sense càrrega i ram de paleta en general. 
 - De ciment: 

Dosificació.   M-50 l vol. c.p./6 vol.sorra 
  M-75 1 vol. c.p./5 vol. sorra 
  M-100 1 vol. c.p./4 vol. Sorra 
  M-150 1 vol. c.p./3 vol. sorra 
  M-200 1 vol. c.p./2 vol. sorra 

Resistència mitja: M-50   50 Kg/cm2 
  M-75   75 Kg/cm2 
  M-100  100 Kg/cm2 
  M-150  150 Kg/cm2 
  M-200  200 Kg/cm2 

Camp d'aplicació: M-50 : Fàbriques lleugerament carregades 
  M-75 : Fàbriques poc carregades 
  M-100: Fàbriques amb càrrega normal 
  M-150: Fàbriques molt carregades 
  M-200: Fàbriques especials 

Les fàbriques del ram de paleta són les obres en que entra com a element fonamental el bloc 
paral·lepipèdic de ceràmica o formigó, lligat amb morter. Els maons que cal emprar, com totxo, maó 
foradat, totxo buit, totxana, manual o especials, compliran amb el que s'estableix, pel que fa referència a 
dimensions, qualitat i resistència, a les disposicions vigents. 
Els maons, abans de llur col·locació, es mullaran abundantment amb aigua. Es col·locaran sempre a 
refrec, plans sobre la capa de morter i apretant-los fins aconseguir la junta necessària, la qual restarà 
totalment plena i tindrà, tant en degollades (juntes verticals) com en cordills (juntes horitzontals) el gruix 
que indiqui la Direcció Facultativa. 
Els murs es realitzaran amb el tipus d'aparellatge que s'indiqui. 
Els murs que s'enllacen en cantonada, cruïlla o encontre, s'executaran encallant-los simultàniament entre 
ells. 
Les interrupcions de treball es faran deixant les fàbriques en lligada o en esglaonat en diagonal, per 
preveure una bona trava en la continuació. Quan es comenci de nou, es regarà abundantment la fàbrica, 
netejant-se de pols i morter vell. 
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Les soleres són fàbriques més petites, generalment de totxo foradat col·locat com envà de maó de quart, 
que no compleixen cap mena de funció resistent. Segons el seu gruix s'anomenaran: envà (de cinc 
centímetres -5 cm.-) o paret de mitja rajola (de deu centímetres -10 cm.-). 
Els envans s'aplomaran perfectament, amb llurs filades ben alineades. S'emprarà pasta de guix per als 
envans i morter M-50 per a les parets de mitja rajola. 
En els envans es preveurà que la revinguda del morter de guix no provoqui guerxesa en la fàbrica, degut 
a l'augment del seu volum. 
Els envans s'entregaran als murs mitjançant regates o caixes; entre envans sempre per caixes. 
En les parets o envans que s'entreguin a pilars metàl·lics o de formigó, es col·locaran fleixos, amb una 
separació màxima de setanta-cinc centímetres (75 cm.) per l'encadellat d'un sistema amb l'altre. 
Els murs de blocs són fàbriques de bloc buit de morter o morter cel·lular. Les condicions generals dels 
treballs amb aquestes fàbriques són iguals que en el cas de fàbriques ceràmiques. 
Si la Direcció Facultativa ho creu necessari, s'ompliran alguns blocs amb formigó armat, a fi de formar 
reforços a les cantonades, cruïlles, llindes o en petits murets de contenció. 

1.7.1.2 Arcs i voltes del ram de paleta. 

Els arcs es formaran falcant les juntes de morter, no tallant mai el maó. Es construiran sobre cintres 
capacitades per o suportar llur pes abans de la revinguda del morter. 
Es començarà col·locant els maons a partir d'ambdues arrencades i acabant amb la col·locació de la clau 
aplomada. 
Les voltes es realitzaran sobre cintres contínues, de forma que les filades de maons contigües tinguin 
juntes trabades. 
Un cop construïda la volta, es vessarà morter a l'extradós, perquè ompli totalment les juntes, afluixant-se 
després una mica la cintra per l'assentament dels maons. 

1.7.1.3 Envans prefabricats 

Són els construïts per plafons de forjat a forjat que eventualment poden portar incloses les instal·lacions i 
revestiments. 
Es col·locaran seguint les indicacions del fabricant i de la Direcció Facultativa, realitzant-se les juntes de 
forma que restin el màxim de petites possible i s'utilitzaran els enganxaments adequats que indiqui el 
fabricant, per no danyar l'aspecte de l'acabat superficial. 

1.7.1.4 Envans pluvials 

Els envans pluvials, que es col·loquen a les façanes mitgeres quan el solar que s'edifica confronta amb 
parcel·les sense edificar o amb patis descoberts, poden ser de plafons de xapa o fibrociment 
recuperables, subjectats mitjançant perfils ancorats a les parets, o es poden executar en fàbrica de totxo 
buit travat entre pilars lligats a la paret i distants entre ells de 2 a 3 metres. Aquests pilars de fàbrica 
s'hauran d'impermeabilitzar per evitar el pas d'humitats a l'interior de l'edifici. 
Les cambres d'aire que restin entre ambdues parets, es ventilaran convenientment i disposaran dels 
elements de coronament o acabat necessaris, a fi d'aconseguir un total aïllament de la paret. 
  AMIDAMENT I ABONAMENT 
Les obres de fàbrica ceràmica o de formigó, tant vistes com quan cal revestir-les, s’amidaran en metres 
cúbics (m3) executats, incloent-hi en el preu els transports, morters, parts proporcionals de formes 
especials, detalls decoratius, coronament de paraments (encara que sigui d'altres materials) elements de 
subjecció i peces especials necessàries per abastar l'acabament de l'element tal com s'expressa en el 
Projecte. També dins d'aquest preu s'inclourà la neteja i tractaments especials que requereix el parament 
un cop acabat, podent la Direcció de les Obres ordenar el rejuntat de les juntes quan s'hagi acabat l'obra, 
entenent-se aquestes operacions incloses en els preus unitaris si s'observen defectes en les unions. 
El criteri d'amidament serà el de "buit per ple" i tan sols es descomptaran la meitat dels forats compresos 
entre quatre (4) i vuit (8) metres quadrats i la totalitat dels forats superiors a vuit (8) metres quadrats. 
A fi d'assegurar la total impermeabilització dels paraments exteriors d'obres de fàbrica, el correcte 
adreçat interior serà d'abonament, d'acord amb les especificacions del capítol de revestiments. 
Els envans de sosteniment i envans de qualsevol tipus s’amidaran per metres quadrats (m2) incloent tot 
allò esmentat anteriorment i descomptant els forats. 
Les soleres, tant de fàbrica com prefabricades, translúcids, envanets de sostremort, gelosies i voltes, 
s’amidaran en metres quadrats (m2), incloent-se en el preu la part proporcional de transport, posta a 
l'obra, morters, materials auxiliars, cintres, peces especials i elements de subjecció necessaris per a 
l'execució de l'element, així com totes les operacions necessàries que indiqui la Direcció Facultativa pel 
perfecte acabament. 
La formació d'arcs s’amidarà en metres lineals, incloent en el preu tant els materials del ram de paleta, 
com les cintres i operacions necessàries per llur execució, així com totes les operacions necessàries que 
indiqui la Direcció Facultativa pel perfecte acabament. 

271

Hash: ayFHzmLp9cdEaAV9loCQoWUwulA=



Plec Condicions Tècniques Generals d’edificació  

La graonada i replanteig d'escales s’amidarà per metres lineals de graó acabat, preparat per rebre el 
revestiment. 
La formació de conductes de xemeneies o ventilació (Shunt) es mesurarà en metres lineals de conducte 
acabat, sigui prefabricat o executat "in situ", incloent-se tots els treballs, materials de tancament o 
maniobra que s'especifiquin en el Projecte, o que siguin necessaris per a complir la Normativa vigent al 
respecte. 
Les caixes de persianes enrotllables, tant prefabricats com realitzats "in situ" s’amidaran en metres 
lineals, incloent tant els materials com els treballs necessaris per l'execució o posta a l'obra, entenent-se 
inclòs en el preu tots els elements i operacions necessàries per a complir la Normativa, inclosa la 
d'aïllament tèrmic. 

1.7.2 COBERTA 

Definició: Les cobertes són els elements constructius que coronen superiorment l'edifici per a protegir-lo 
de precipitacions i d'altres inclemències atmosfèriques. Tipus: 

-  Terrat: són cobertes amb revestiments totalment impermeables i poc pendent. 
- Teulada: són cobertes amb revestiments contínues o no, que impermeabilitzen degut al 
gran pendent de llurs superfícies. 

1.7.2.1 Construcció 

En els terrats, un cop formada la caixa per l'ampit dels murs perimetrals i forjat, es procedirà a la 
col·locació dels elements per formació de pendents, impermeabilització, aïllaments, i enrajolat que 
s'expressen en els plànols corresponents, impermeabilització, aïllaments, i enrajolat que s'expressen en 
el plànols corresponents. 
En l'execució es tindrà cura del traçat de careners, pendents, juntes, minvells, intersecció amb d'altres 
elements com xemeneies, claveguerons, etc. que garanteixin la missió de desguàs i impermeabilització 
de la coberta. 
A les teulades es formaran els pendents mitjançant l'execució d'elements d'obra diferents dels propis de 
cobriment, com són envanets de sostremort, forjats en pendent, encavallades. i que s'empraran per a 
sostenir el recobriment de solera i aïllament sobre el que es col·locaran les peces de revestiment exterior, 
com terres, pissarres, planxes metàl·liques, o de fibrociment, etc. 
Se seguiran les indicacions de la Direcció d'Obra i Normes vigents pel que fa referència a ancoratges i 
carregaments de les peces de revestiment. 
  AMIDAMENT I ABONAMENT 
Tots els tipus de cobertes s’amidaran en metres quadrats (m2) executats, incloent la totalitat de materials 
que s'indiquen als plànols, així com els treballs i elements necessaris per la formació de juntes, 
crestalleres o careners, minvells i pendents necessaris per al seu complert acabament, així com d'altres 
elements necessaris. Tots els materials i operacions que calguin, compliran estrictament la Normativa 
vigent. 

1.7.2.2 Claveguerons 

Són peces de metall o plàstic que tenen per funció la connexió dels baixants d'aigües pluvials amb el 
plànol superficial de la teulada, de manera que resolgui l'estanqueïtat de la unió entre ambdós elements, 
no permeti l'obstrucció amb cossos estranys i estigui proveït de sifó antimúrids. 
  AMIDAMENT I ABONAMENT 
Els claveguerons s’amidaran per unitats col·locades i totalment acabades, incloent en el preu tots els 
materials, peces i treballs necessaris per la col·locació i perfecta estanqueïtat de manera que l'element 
compleixi amb la Normativa vigent. 
Escanalat de desguàs 
Són elements prefabricats o realitzats in situ" que tenen per objecte recollir l'aigua que cau dels tremujals 
d'una teulada, per a dirigir-la cap als baixants corresponents. Són condicions, perquè funcioni 
correctament, l'estanqueïtat de les juntes i estar col·locats amb el suficient pendent per a desguassar 
ràpidament. 
  AMIDAMENT I ABONAMENT 
Els canelons s’amidaran en metres lineals, incloent en el preu la part proporcional de peces especials, 
impermeabilitzacions, ancoratges, juntes, etc., amb treballs, equips i ajuts necessaris per a la posta a 
l'obra, totalment acabat, de manera que s'acompleixin les Normes vigents al respecte. 

1.7.2.3 Claraboies 

Son elements prefabricats o realitzats a l'obra, que tenen com objecte permetre la ventilació o il·luminació 
de les dependències emplaçades sota la coberta. 
  AMIDAMENT I ABONAMENT 
S’amidaran per unitat totalment acabada, segons plànols i Normativa vigent. 
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1.7.2.4 Encavallades 

Són elements estructurals de fusta, formigó o metàl·lics, que tenen per objecte donar forma i sostenir les 
teulades de l'edifici. Es realitzaran d'acord amb les indicacions del Projecte. 
  AMIDAMENT I ABONAMENT 
L’amidament i l'abonament es realitzaran per unitat d'encavallada col·locada a l'obra, incloent-se en el 
preu totes les operacions necessàries pel trasllat, instal·lació d'elements d'ancoratge i suports 
corresponents, per llur completa instal·lació. 

1.7.3 GUIXOS I ESCAIOLES 

Definició: Els guixos són els revestiments realitzats amb pasta de guix. Poden ser de dos tipus: estesos 
(guarnits, lliscatso emblanquinats) i estucs. 
Les escaioles són els revestiments per sostres, fets per plaques sostingudes del sostre. 
Es presentaran a la Direcció Facultativa mostres de mida natural i documentació d'assaigs realitzats a 
Laboratoris oficials d'aquells materials que hagin de complir qualsevol funció a més de la de cel ras. 
  AMIDAMENT I ABONAMENT 
S’amidarà i abonarà per m2 de superfície indicada en els plànols i amidaments del projecte. Si hi ha 
diferencia entre indicacions en plànols i amidaments, prevaldrà el que s'indiqui als amidaments. 
En la valoració per m2 de superfície resta inclosa la valoració de formació d'arestes (verticals i 
horitzontals) i angles díedres. 

1.7.4 ARREBOSSATS I LLISCATS 

Definició: Els arrebossats i lliscats són revestiments realitzats amb pastes o morters de qualsevol 
conglomerat, calç o ciment, així com amb morters mixtes. 
Tots els materials, qualsevol que sigui la seva classe, compliran en quant a qualitat i característiques 
tècniques, les especificacions de la Normativa vigent o de la Direcció Facultativa. 
  AMIDAMENT I ABONAMENT 
Tots els revestiments s’amidaran en metres quadrats (m2) de superfície revestida, descomptant de la 
partida la meitat de la superfície dels forats entre quatre i vuit metres quadrats (4 i 8 m2). 
En el preu d'abonament s'inclouran tots els materials, treballs propis de col·locació i ajuts d'altres oficis, 
peces especials, coronaments, preparació dels paraments, talls, juntes, neteja, es a dir, tot el necessari 
per executar el revestiment d'acord amb les especificacions de Projecte i de la Direcció d'obra, així com 
tots els treballs i materials que calguin per la correcte execució de les obres i a fi d'aconseguir el 
compliment de les Normatives corresponents, malgrat que no s'especifiqui exactament en els plànols. 
Qualsevol operació o material especial que sigui necessari incorporar al revestiment: a fi de complir amb 
la Normativa en el tractament de ponts tèrmics, s'entendrà inclòs en els preus del revestiment, així com 
els ajuts adients per realitzar-lo. 

1.8 AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS 

Els aïllaments es divideixen en tres grups, segons el tipus de protecció per la qual es vulguin destinar i 
són: Tèrmics, Acústics i Contra la humitat. 

1.8.1 AÏLLAMENTS TÈRMICS 

Definides les condicions tèrmiques exigibles a l'edifici i escollits els elements constructius, definits en el 
Projecte, el valor aïllant de l'element podrà aconseguir-se amb els seus propis components o per l'addició 
d'altres, la funció dels quals serà abastar el valor d'aïllament exigit. 
Els aïllants hauran d'ésser continus i complets en tota la seva superfície de sostres, sòls i parets. 
En qualsevol sistema constructiu s'evitarà la creació de ponts tèrmics o zones de menor cabuda aïllant, 
atès que donen lloc a zones on es puguin produir condensacions.  
Cap mena de producte podrà ser emprat per aïllar sense l'aprovació prèvia de la Direcció Facultativa. 

1.8.2 AÏLLAMENTS ACÚSTICS 

La insonorització de locals tindrà per objecte crear un ambient adient per a qualsevol manifestació 
humana, aconseguint que els nivells sonors que imperen en els locals insonoritzats tinguin uns valors 
màxims establerts en cada cas. 
Els materials a emprar com a aïllaments, quan l'element constructiu ho requereixi, hauran d'estar avalats 
per Segells o Marques de Qualitat. No es col·locarà cap mena de material aïllant sense la conformitat de 
la Direcció Facultativa. 
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1.8.3 AÏLLAMENT CONTRA LA HUMITAT 

En general, l'aïllament pot conseguir-se per procediments constructius, que evacuen l'aigua per gravetat 
fora de la zona de perill, per impermeabilitzants de massa, que són aquells materials que quan 
s'afegeixen a les barreges aglomerants confereixen propietats impermeables al material resultant o 
impermeabilitzants de superfície, que són impermeables per si sols i s'apliquen superficialment a altres 
que serveixen com a base o suport. 
Aquest capítol se cenyeix únicament a aquest cas últim atès que els impermeabilitzants en massa 
s'inclouen en els capítols de morters i formigons com a additius. 
Els impermeabilitzants superficials comprenen el conjunt de materials, com a làmines sintètiques, 
asfàltiques i incloses pintures, que eviten el pas de la humitat en els elements constructius on s'empren. 
Es tindrà molta cura en la formació de soldadures de peces, coronaments, formació de desguassos, etc. 
Les superfícies sobre les que han d'estendre's les làmines impermeabilitzants es netejaran i prepara ran 
adequadament per evitar elements punxants. 
Qualsevol producte impermeabilitzant que s'empri comptarà amb l'aprovació de la Direcció Facultativa i 
estarà garantit pel fabricant per un mínim de deu anys. 
  AMIDAMENT I ABONAMENT 
L’amidament es farà en metres quadrats (m2) de superfície aïllada, incloent en el preu la part 
proporcional de col·locació, coronaments, encavallades, peces especials necessàries per a abastar la 
perfecta execució de l'element, totalment acabat. 
L'aïllament de conduccions s’amidarà en metres lineals (ml) de conducte protegit, tot inclòs. 

1.9 FUSTERIA 

Té per objecte el tancament total de les obertures, dotant l'edifici de les prestacions d'accés, lluminositat, 
assolejament, ventilació, etc. en els moments adequats. 
Els tipus seran de fusta, metàl·lics i de plàstic, i compliran les especificacions de la Normativa vigent. 
Executades en el taller les peces definides en els plànols, el Contractista haurà de preveure a l'obra tots 
els detalls per la recepció i perfecte engalzament, tenint molta cura en l'aplanat, alineació i cotes de les 
diverses encavallades i brancals, així com de la seva subjecció a l'obra, atenent l'estanqueïtat de les 
unions en els paraments de façana (tapajunts) i perfecta col·locació. ajustament i funcionament de tots 
els elements. 
El portam metàl·lic de ferro o d'alumini i el de plàstic seran de marca acreditada i segons mostres 
acceptades per la Direcció Facultativa.  
La col·locació en obra s'ajustarà a les normes del fabricant; se segellaran les juntes amb massilles 
especials, garantides per un mínim de deu anys. 
Les persianes enrotllables de plàstic, fusta o metàl·liques disposaran dels mecanismes adients, definits 
en el projecte, instal·lats per personal especialitzat, essent necessari per a llur recepció que el seu 
esllavissament i accionament sigui executat sense cap mena de dificultat l amb suavitat. 
  AMIDAMENT I ABONAMENT 
Tots els elements de portam, qualsevol que sigui el seu tipus, incloses les persianes enrotllables, 
correderes o practicables s’amidaran per metres quadrats (m2) de llum d'obra d'elements col·locats, 
incloent-se en el preu la part proporcional d'ajuts per a llur col·locació, segellat de juntes, elements de 
connexió a les fàbriques, tapajunts i les ferramentes de tancament o de penjar, del tipus definit en el 
Projecte indicat per la Direcció Facultativa. 
Els elements singulars d'ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (Ut) completament acabades i 
posades a l'obra segons el Projecte o indicades per la Direcció Facultativa. 
El mobiliari de les cuines es valorarà per unitat (Ut) de cuina acabada, amb els armaris alts i baixos 
indicats en els plànols, inclosos ajuts d'altres oficis necessaris per col·locar-los. 
Qualsevol element de fusteria que presenti algun defecte, tant material com formal, com desperfectes 
ocasionats a l 'obra o en el transport, serà rebutjat sense dret a cap mena de càrrec per part de la 
propietat. 
Tots els preus relatius al portam inclouran totes aquelles feines o materials que siguin necessaris pel seu 
perfecte funcionament o que siguin recollides a la Normativa vigent, encara que no figurin en els plànols 
del Projecte. 

1.10 PAVIMENTS, ENRAJOLATS 

1.10.1 PAVIMENTS 

Definició: Revestiment d’acabat d’un sòl al qual confereix qualitats específiques. 
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S'anomenen soleres els paviments de formigó en massa, que s'executen sobre el terreny o sub-bases 
granulars, podent ser d'un gruix variable en funció de l 'ús al qual es destinin i que de tant en tant 
s'armaran.  
Quan les soleres tinguin una superfície superior a cinquanta metres quadrats (50 m2) es realitzaran juntes 
de dilatació amb materials elàstics i la disposició que indiqui la Direcció Facultativa. 
Execució 
Els paviments enrajolats, com terratzos, ceràmics, enllosats de pedra natural o artificial, etc., es 
realitzaran sobre base perfectament neta i anivellada, executant-se els talls i distribució de peces que 
indiqui la Direcció d'Obra. Un cop executats, s'ajuntaran amb abeurada de ciment. 
Els paviments de terratso, quan s'hagin acabat, es netejaran i protegiran, a fi d'evitar desperfectes 
malgrat que a les zones on s'hagin col·locat encara calgui treballar. 
Els paviments de fusta no han d'arribar fins les parets perimetrals, sinó que cal deixar un espai de cinc a 
deu mil·límetres (5 a 10 mm.) que s'amagarà en l'entornpeu. 
  AMIDAMENT I ABONAMENT 
L’amidament dels paviments, de qualsevol tipus, es realitzarà per metres quadrats (m2) totals executats. 
En la valoració de les soleres s'inclourà el preu de tots els treballs necessaris per deixar-les totalment 
acabades, d'acord amb les especificacions del Projecte i de la Direcció, sumant-hi en el preu la part 
proporcional de preparació de la base, anivellació i acabats superficials, armadures, juntes i entornpeus. 
En els paviments de llosetes de pedra, terrasso, ceràmica, etc., s'inclouran en el preu tots els treballs 
necessaris de col·locació, poliment, desbastament, abrillantat, rejuntat, neteja, part proporcional 
d'entornpeu, per ben acabar-ho totalment. En els paviments de fusta s'inclourà la part proporcional de 
rastells o empostissats, així com els treballs de desbastar, poliment, envernissat, entornpeus, totalment 
acabat. 
En el preu del metre quadrat (m2) de paviment s'inclouran tots els materials i operacions que calguin per 
complir la Normativa vigent, malgrat que eventualment no es trobi recollida exactament en els plànols del 
Projecte. En els paviments encolats s'inclourà en el preu la part proporcional de materials d'agafada, així 
com els treballs i peces necessàries per al bon acabament. 

1.10.2 ENRAJOLATS 

Definició: Són els revestiments fets amb peces ceràmiques. 

1.10.2.1 Execució 

Els revestiments es fixaran sobre els paraments verticals nets de tota mena de materials que puguin 
produir despreniments de peces. 
Les superfícies seran llises, sense balcaments ni deformacions i formant les juntes línies rectes en tots 
els sentits, sense trencaments ni desploms. 
En fer el repartiment de peces, es començarà sempre des dels eixos de figura, com és ara juntes o el seu 
centre, a fi que les parets revestides quedin simètriques. 
Les rajoles col·locades amb els materials de presa tradicionals es col·locaran amb morter de ciment de 
riquesa mitja en proporció 1:3, escollint ciments que quan s'adormin no presentin augments sensibles de 
volum, i havent-les mullat i xopat abans amb aigua. 
  AMIDAMENT I ABONAMENT 
S’amidarà i abonarà per m2 indicats en els plànols i amidaments del Projecte. 

1.11 INSTAL·LACIONS 

1.11.1 FONTANERIA 

La instal·lació de fontaneria resta definida per la xarxa que, connectada a la general de proveïment, 
arriba fins als punts de consum. En els plànols s'especificaran: esquema de la xarxa de l'habitatge, 
longitud dels trams i diàmetre, materials, claus, etc. 
Els tubs, de qualsevol classe o tipus, seran perfectament llisos, de secció circular i ben calibrats amb 
generatrius rectes o amb la corba que els hi correspongui en els colzes o peces especials. No s'admetran 
els que presentin ondulacions o desigualtats més grans de cinc mil·límetres (5  mm), ni rugositats de més 
de dos (2 mm) de gruix. En els diàmetres interiors s'admetrà una tolerància de l'u i mig per cent (1,5%) en 
menys i del quatre per cent (4%) en més, i en el gruix de les parets la tolerància serà d'un deu per cent 
(10%). 

1.11.1.1 Aixetes 

S'empraran preferentment aixetes del tipus de pressió o aquelles en que l'obturació s'executa 
gradualment i no de sobte, per evitar l'efecte dinàmic produït pel tancament brusc. 
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S'ajustarà la col·locació de comptadors a les Normes que dicti la Companyia Subministradora. S'usaran 
comptadors construïts amb materials de llarga durada, amb eixos muntats. 
- Unions de les canonades amb les aixetes dels aparells: 
La presa d'aigua freda i calenta de la canonada de coure protegit, o polietilé reticular, a les aixetes de 
cada servei es farà mitjançant ràcord de llautó per evitar els efectes de les dilatacions. No es permetrà, 
en cap cas, soldar directament. Les canonades seran verticals o horitzontals i es fixaran amb brides als 
suports. Les brides estaran perfectament alineades i corregides, de forma que el tub que s'hi assenta 
quedi en les condicions d'alineació requerides, no tolerant-se l'ús de suplements en els braçals; les 
femelles hauran d'estar convenientment apretades. 
- Proves: 
Cada ramal, comprès entre dues claus, s'assajarà un cop acabat, sota una pressió de quinze atmosferes 
(15 at.) produïda mitjançant bombes. L 'assaig durarà quinze minuts i la pressió restarà invariable durant 
aquest temps. Si es necessària la instal·lació d'una bateria de comptadors, es construirà amb tub de ferro 
galvanitzat a fi de donar-l'hi rigidesa o de polipropilé en el cas que la resta de la instal.lació sigui d’aquest 
material. Els comptadors hauran de quedar instal·lats, de forma que permetin una fàcil lectura, reparació 
o substitució. 
- Instal·lacions amb elevació d'aigua: 
Quan l 'aigua de la xarxa d'abastament manqui de pressió per arribar als punts de subminstrament més 
enlairats de l'edifici per permetre l'engegada de calentadors instantanis que necessiten una pressió de 
cinc a set metres (5 a 7 m) de columna d'aigua, caldrà disposar d'un dipòsit elevat o d'un sistema 
d'elevació d'aigua. S'empraran bombes de baixa pressió per grans quantitats i petites elevacions; per 
elevacions superiors a 30 m. hauran de dividir-se les elevacions en 2 trams, cada un d'ells amb una 
moto-bomba. Les calderes per al subministrament d'aigua calenta seran de marques reconegudes i de 
bona qualitat, i s'instal·laran amb tots els accessoris necessaris per a que funcionin correctament. 
  AMIDAMENT I ABONAMENT 
La partida de connexió a la xarxa de proveïment de l'edifici es comptarà com a partida alçada (P.A.) 
incloent en el preu tant els treballs del ram de paleta com les peces de les tronetes, tot inclòs, fins i tot el 
comptador o bateria de comptadors. La bateria de comptadors es valorarà com unitat instal·lada amb tots 
els accessoris. Les conduccions de les instal·lacions es valoraran per unitat d'habitatge independentment 
del diàmetre, diferenciant en el preu únicament si són o no encastades, incloent-se la part proporcional 
de claus de pas, vàlvules reductores, expansió, ventoses, ancoratges peces especials i ajuts necessaris 
per llur definitiva instal·lació, d'acord amb les normes de la companyia subministradora i indicacions dels 
plànols del Projecte. 
Els dipòsits, escalfadors, grups de pressió, etc., s'abonaran per unitats d'elements completament 
instal·lats, inclosos els oficis auxiliars necessaris. 
En la valoració de formació d'arestes (verticals i horitzontals) i angles díedres, si hi ha diferència entre els 
amidaments i els plànols, aquestes es resoldran prenent els metres quadrats (m2) executats. 

1.11.1.2 Electricitat 

En aquest apartat s'estableixen les especificacions que han de complir les instal·lacions de baixa tensió a 
l'edifici. 
L'industrial adjudicatari realitzarà el treball d'acord amb les prescripcions que estableixin el Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions Complementàries, així com la resta de Normativa i Normes 
de la Companyia subministradora d'Energia Elèctrica. 
Es considerarà acabat aquest apartat quan el servei d'inspecció de la Companyia doni la conformitat a 
l'execució de la instal·lació i, un cop complimentats els tràmits necessaris, autoritzi la connexió definitiva 
a la xarxa. 
S'empraran materials i aparells de qualitat, quantitat, model i tipus detallats en els documents del 
Projecte i plànols. Pels que no estan especificats, s'hauran d'acomplir les Normes NTE, UNE, DIN. 
L'industrial adjudicatari haurà de facilitar, sense despeses, una mostra de tots els materials no 
específicament detallats en els documents del Projecte que s'adjunten i que han de fer-se servir en la 
instal·lació. 
La tramitació dels permisos i autoritzacions necessaris del Servei d'Indústria i Energia de la Generalitat i 
d'altres organismes oficials seran efectuats per l'industrial adjudicatari, amb la conformitat de la Direcció 
d'Obra. 
L'industrial queda obligat a informar per escrit a la Direcció de l'Obra de tots els tràmits que s'hagin 
d'efectuar amb els esmentats organismes amb temps suficient per no alterar els programes previstos i no 
interrompre la bona marxa dels treballs en curs i tractar el tema amb la Companyia subministradora pel 
seu desenvolupament, fins arribar a que accepti la instal·lació i connexió de la presa. 
El Contractista haurà d'abonar totes les càrregues, taxes i impostos que es derivin de la consecució de 
les anomenades llicències i legalitzacions. 
  AMIDAMENT I ABONAMENT 
La presa d'alta i mitja tensió s’amidarà per unitat de presa aèria o enterrada, totalment realitzada 
incloent-se en el preu unitari tots els treballs i materials necessaris per l'acabament i posada en servei, 
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inclòs torres o pals complets, aïllants, excavacions, apuntalaments, reblerts, reposicions de paviments, 
tramitacions de llicències i autoritzacions. 
La presa de baixa tensió s’amidarà i abonarà per unitat de presa totalment acabada, amb les mateixes 
característiques que en el cas d'alta o mitja tensió anteriorment esmentades. 
La instal·lació de l'estació transformadora s’amidarà per unitat (Ut.) d'instal·lació, inclòs obra civil i 
aparellatge intern (exceptuant el transformador), totalment acabada d'acord amb la Normativa de la 
Companyia subministradora. 
La Centralització de comptadors s’amidarà per unitat de centralització completament instal·lada, inclosos 
quadre de comptadors i connexions, ajuts del ram de paleta i tots els treballs i materials necessaris pel 
total i complet acabament i posada en servei. 
La xarxa d'electrificació i enllumenat dels habitatges o locals s’amidarà per unitat d'instal·lació en 
habitatges o locals, amb tots els equips de maniobra i punts de llum o de presa de corrent que s'indiquen 
en el Projecte, inclosos els quadres de protecció, les derivacions individuals, així com els ajuts d'altres 
oficis per llur complet acabament i posada en servei. 
L'electrificació i enllumenat de les zones comuns de l'edifici, aparcament, serveis annexes, etc 
s’amidaran per unitat d'instal·lació totalment acabada, tot inclòs. Quan la calefacció dels habitatges i 
locals sigui de tipus elèctric, requerint-se per tant la realització en cada habitatge de més circuits, els 
amidaments es realitzaran per unitat d'instal·lació en local o habitatge, totalment acabada. 
El circuit de posada a terra de protecció s’amidarà per unitat completa d'instal·lació, incloent en el preu 
tots els ajuts necessaris pel total acabament. 

1.11.2 GAS 

1.11.2.1 Instal·lacions interiors 

Definició: Aquest capítol inclou la instal·lació interior de l'edifici a fi de dotar de gas les cuines, calderes 
de calefacció i aigua calenta dels habitatges. 
La instal·lació compren: 
 - Dipòsits d'emmagatzematge o presa a xarxa de subministrament. 
 - Conduccions. 
 - Comptadors. 
Els dipòsits de combustible seran tipus ampolla o tanc, a l'aire lliure o enterrats. Tant en un cas com en 
l'altre, es respectarà la Normativa vigent i indicacions de la Companyia Subministradora, tant pel que es 
refereixi a ventilació dels locals o armaris on s'emmagatzemaran les ampolles, com a distàncies mínimes 
que han de guardar els emmagatzematges a equips o locals d'altre tipus per a evitar el risc de 
deflagració. 
  AMIDAMENT I ABONAMENT 
Es diferenciarà si els dipòsits estan enterrats o no, atès que la unitat de dipòsits instal·lats es valorarà 
incloent totes les obres necessàries per llur instal·lació, tals com l'excavació de la fossa, formació de 
murs, impermeabilització, reblert de sorra, tancat del recinte, obtenció de les legalitzacions necessàries 
de l'Ajuntament corresponent i la tramitació en els organismes oficials de les autoritzacions d'instal·lació i 
projectes, així com tots els treballs i materials necessaris per acomplir la normativa corresponent. 

1.11.2.2 Comptadors 

Els aparells comptadors hauran d'ésser aprovats per l'empresa subministradora del gas i llur instal·lació 
es farà en locals ventilats provistos d'obertura d'entrada i sortida d'aire i d'instal·lació elèctrica fixa i 
antideflagrant. 
  AMIDAMENT I ABONAMENT 
Suposant l'existència de centralització, l’amidament serà per unitat de quadre de comptadors, tot 
complert i instal·lat inclosa la realització de desguàs i ventilació necessàries en el local. 
Quan s'instal·li un comptador per local o habitatge, l’amidament es farà per unitats (Ut) totalment 
acabades, inclosos treballs i materials auxiliars necessaris. La presa a la xarxa de subministrament es 
realitzarà d'acord amb les Normes de la companyia Subministradora s’amidarà i abonarà per unitat (Ut) 
tot inclòs. 

1.11.2.3 Conduccions 

Seran de coure, d'hacer o de polietilé. Si van enterrades es protegiran contra la corrosió. El reblert de les 
rases es farà per capes successives aplanades, restant prohibit l'ús de sorra, escòria o grava. 
Es col·locaran dispositius accessibles per a evacuació de condensacions o purgues. No s'instal·laran 
sota locals habitats, clavegueres o altres canalitzacions enterrades. Les canonades de diàmetres inferiors 
a dotze mil·límetres (12 mm.) hauran d'anar grapades cada metre i les superiors, cada dos metres (2 m.). 
Al travessar murs, envans o forjats, es protegirà la canonada mitjançant maneguets de diàmetre superior, 
que es masillarà amb material elàstic. 
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Les claus de pas seran les generals a l'escomesa de l'edifici, una per la presa a cada usuari i les altres 
per cada aparell de consum. 
  AMIDAMENT I ABONAMENT 
Les conduccions s’amidaran per unitats d'habitatge totalment instal·lat, incloent la part proporcional de 
claus de gas, porgadors, fixacions, excavació i reblert de rases, així com tots els treballs, inclosos assaigs 
necessaris per a la posada en servei, totalment acabada. 

1.11.3 CALEFACCIÓ 

Les instal·lacions de calefacció podran ésser centralitzades o individuals, existint diferents sistemes, com 
són :  
- En instal·lacions centralitzades: 

 . Per aigua 
 . Vapor d'aigua 
 . Calefacció central tèrmica de gas, elèctrica, vapor, aigua, etc. 
 . Calefacció per aire. 

- En instal·lacions individuals: 
 . Calefacció elèctrica. 
 . Calefacció per gas. 

Els elements que constitueixen la instal·lació de calefacció són els següents: 
 . Calderes 
 . Cremadors 
 . Xarxa de distribució 
 . Valvules 
 . Radiadors 
 . Elements auxiliars de circulació (bombes, dipòsits d'expansió) 
 . Dipòsits de combustible 

Tant el tipus d'instal·lació com la relació d'elements que la componen, vénen definits en el Projecte. 

1.11.3.1 Calderes 

Les calderes són els aparells destinats a produir calor. Seran de primera qualitat, de marques 
reconegudes; estaran proveïd es de tots els elements i equips auxiliars necessaris per llur funcionament, 
com són cremadors i dipòsits de combustible, els quals s'instal·laran d'acord amb les indicacions del 
fabricant i de la Direcció Facultativa. 
  AMIDAMENT I ABONAMENT 
Les calderes s’amidaran per unitat instal·lada, tant centralitzada com individual, inclosa la part 
proporcional d'aparells auxiliars, dipòsits, xemeneies i ajuts d'altres industrials necessaris per completar 
la instal·lació. 

1.11.3.2 Xarxa de distribució 

Definició: Es el conjunt d'elements que condueixen l'element de transport del calor, des de la caldera als 
elements de radiació. 
Les canonades seran de ferro soldat i aniran proveïdes de peces especials de dilatació. Els colzes, 
maneguets, tes, creuers. etc, seran d'acer estirat sense soldadures i hauran de resistir una pressió 
hidrostàtica interior de prova de 15 Kg/cm2. 
Les claus de pas emprades en les conduccions seran de fàcil accionament i revisió. 
S'instal·laran dipòsits d'expansió, d'una cabuda doble de l'augment de volum de tota l'aigua continguda 
en la instal·lació a temperatura de règim i estarà provista de sobreeixidor. 
Les bombes d'acceleració seran el màxim de silencioses possible i col·locades sobre esmorteïdors. 
El funcionament de la bomba haurà d'estar sempre assegurada per evitar l'ebullició de l'aigua de la 
caldera. 
  AMIDAMENT I ABONAMENT 
La xarxa de canonades de distribució de calor s’amidarà en unitats d'habitatge o local totalment 
instal·lats, incloent en llur cost la part proporcional d'aparells necessaris, especificats en el Projecte o 
indicats per la Direcció Facultativa pel seu funcionament, així com peces especials, ancoratges, muntatge 
i ajuts d'altres industrials. 

1.11.3.3 Radiadors, Convectors i Plafons 

Podran ésser de foneria o d'acer, de manera que presentin la màxima superfície de radiació. 
Tots els radiadors hauran de suportar una pressió mínima de cinc atmosferes (5 at.). La calefacció des 
del sòl, sostre o parets serà la que en comptes de disposar d'elements terminals de radiació, és el propi 
circuit que amb la seva llargada genera la superfície de radiació. 
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La temperatura de l'aigua no ultrapassarà els cinquanta graus centígrads (50ºC). 
Els serpentins es realitzaran amb tubs sense soldadura, amb juntes d'endoll i cordó o amb maneguet. 
  AMIDAMENT I ABONAMENT 
Els radiadors s’amidaran per unitats d'habitatge o local completament instal·lats amb llurs vàlvules de 
maniobra, ancoratges a murs i ajuts per llur col·locació. 

1.11.3.4 Radiadors elèctrics 

Quan el sistema escollit de calefacció sigui per radiadors o plafons de calor negre elèctrics, seran de 
primera qualitat i marca reconeguda. 
  AMIDAMENT I ABONAMENT 
L’amidament serà per unitats (Ut) totalment subministrades i instal·lades, inclosa la repercussió del preu 
de la instal·lació elèctrica necessària, cas que aquesta no s'hagi inclòs a l'apartat d'electricitat. 

1.11.3.5 Conduccions d'aire calent 

Les conduccions, que podran ser de secció rectangular o circular i del material adequat a la velocitat de 
l'aire que circula pel seu interior, poden ser de xapa d'acer galvanitzat, guix o materials de fibres 
sintètiques, sempre que es cumpleixi la Normativa Vigent. 
  AMIDAMENT I ABONAMENT 
S’amidarà per unitat d'habitatge o local instal·lat, incloent en el preu la part proporcional de muntatge, 
reixetes, filtres i comportes necessàries, així com els ajuts del ram de paleta necessaris per llur total 
instal·lació. 

1.11.4 CLIMATITZACIÓ 

Les instal·lacions de climatització son les destinades a mantenir, en els espais interiors de l'edifici, les 
condicions de temperatura, puresa d'aire i humitat adequades, independentment de les condicions 
exteriors. 
Per tant, i segons s'especifica en el Projecte, aquestes instal·lacions podran comptar amb equips per 
purificar, refrigerar, escalfar, humitejar i dessecar l'aire, així com la regulació de totes aquestes 
operacions. 
La instal·lació estarà composta pels següents elements: 

 - Equip condicionador d'aire 
 - Conductes 
 - Boques de difusió 
 - Escalfadors 
 - Quadre de control. 

També pot donar-se el cas d'utilitzar equips autònoms o mixtes. 

1.11.4.1 Equips 

El tipus d'equips que calgui instal·lar, vindrà definit en el Projecte i serà de marca reconeguda i aprovada 
per la Direcció Facultativa. Els elements constitutius de l'aparell són: l'equip productor de fred, el 
productor de calor, si es troba inclòs en la instal·lació, i la zona de preparació o tractament de l'aire que, 
segons indica, realitzarà les operacions d'impulsió, extracció, filtrat, polvorització d'aigua, desinfecció i 
acondicionament tèrmic. 
  AMIDAMENT I ABONAMENT 
Si la instal·lació és centralitzada, s’amidarà per unitat d'instal·lació completa, incloent en el preu tots els 
equips de tractament de l'aire, quadre elèctric, equips de maniobra (manuals i automàtics) i ajuts 
necessaris per llur instal·lació, excepte les conduccions. 
Si el sistema de climatització és per condicionadors autònoms o de finestra, l’amidament serà per unitat 
(Ut) d'aparell completament instal·lat i engegada de la instal·lació. 

1.11.4.2 Conductes 

Els conductes poden ser de diferents formes i materials, en funció de la velocitat de l'aire en el seu 
interior, essent els més usuals la xapa d'acer, l'acer galvanitzat, planxa staff de fibres sintètiques; les 
boques de difusió seran reixetes fixes o mòbils i boques circulars, perforades o concèntriques. 
La Direcció Facultativa escollirà el tipus, en funció de les zones en les quals s'introdueixi aire. 
  AMIDAMENT I ABONAMENT 
L’amidament  de conductes serà per unitat d'habitatge o local incloent en el preu la part proporcional de 
boques, comportes, i ajuts que calguin per realitzar la instal·lació d'acord amb el Projecte, totalment 
acabat. 
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1.11.5 APARELLS ELEVADORS 

S'aplica aquest capítol als aparells elevadors de persones o mercaderies, que funcionen en els edificis 
mitjançant cabines penjades per cables, guies o qualsevol altre sistema, accionats per energia elèctrica o 
d'altre tipus. 
Les parts de que es composa un equip d'ascensor son: 

 - Elements de comandament 
 - Cambril 
 - Guies pel cambril i del contrapès 
 - Contrapès 
 - Grup tractor 
 - Presa elèctrica 
 - Cables de suspensió 
 - Dispositius de seguretat 
 - Portes d'accés 
 - Recinte 

Les unitats o equips d'ascensor que s'instal·lin seran de marques reconegudes, amb experiència amb 
aquest tipus d'instal·lacions i presentaran a la Direcció Facultativa les fitxes de característiques i 
justificació del compliment de les disposicions del Reglament d'Indústria, sobre aquest tema. 
El tipus i sistema de maniobra, velocitat i número de parades venen definits en els plànols i memòria del 
Projecte. 
  AMIDAMENT I ABONAMENT 
L'abonament i amidament es realitzarà per unitats totalment instal·lades i posades en servei, incloent 
ajuts d'altres industrials, com ram de paleta, electricitat i pintura, totalment acabades. 

1.12 COMUNICACIÓ 

1.12.1 ANTENES 

Aquesta partida comprèn la instal·lació dels sistemes de captació, distribució i presa de senyals de 
televisió i ràdio en els edificis. 
Els elements que constitueixen la instal·lació són: 

 - l'equip de captació 
 - l'equip d'amplificació i distribució 

Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que 
fixen les Normes vigents. 
Totes les conduccions a l'interior de l'edifici es col·locaran encastades. 
  AMIDAMENT I ABONAMENT 
L’amidament es realitzarà per unitat completa d'instal·lació, amb els punts de presa que s'indiquen en els 
plànols, incloent la part proporcional d'ajuts d'altres industrials i d’inici. 

1.12.2 TELEFONIA 

Aquest capítol comprèn la instal·lació interna de l'edifici de la xarxa telefònica, des de la presa de la 
Companyia fins a cada punt de presa. 
Les parts que inclouen la instal·lació són: 

 - Presa xarxa general 
 - Canalització d'enllaç fins l'armari de distribució 
 - Canalització de distribució, amb caixes de pas, armaris de registre i punts de presa. 

La instal·lació s'executarà amb el número d'elements i punts de presa que s'indiquen en els plànols i 
seguint les prescripcions de la Direcció Facultativa, Companyia i Normativa vigent. 
Tota la instal·lació es realitzarà encastada amb tub de plàstic, realitzant les derivacions i canvis de 
direcció mitjançant caixes de registre encastades. 
  AMIDAMENT I ABONAMENT 
L’amidament es farà per unitats (Ut) d'instal·lació, diferenciant dues partides independents que són: 
- Presa a la xarxa general, canalitzacions i armari d'enllaç totalment instal·lats, amb tots els treballs, 
peces, materials i ajuts necessaris. 
- Unitats de xarxa de distribució interior, incloent en el preu la part proporcional de caixes d'empalmes i 
presa, materials, operacions i ajuts necessaris per acabar completament la instal·lació. 
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1.12.3 INTERFONIA 

La instal·lació de porter electrònic o "video-porter", es composa del quadre general, instal·lat en el 
vestíbul de l'edifici i els telèfons amb obertura automàtica de la porta, en els diferents locals o habitatges. 
Els equips seran de marca reconeguda i per llur instal·lació se seguiran les indicacions del fabricant i de 
la Direcció Facultativa. 
  AMIDAMENT I ABONAMENT 
S’amidarà per unitat completa d'equip instal·lat i posta en servei, incloent el preu tots els ajuts i materials 
necessaris. 

1.13 PROTECCIÓ 

1.13.1 CONTRA EL FOC 

La protecció contra el foc es realitzarà prenent les mesures de seguretat establertes en la NBE-CPI-96, 
en funció del tipus d'edificació en dos camps específics: 
 - Supressió de les causes que puguin produir un incendi 
 - Evitació de la propagació 
Es complirà en tot moment els requeriments de la Normativa vigent. 
Les mesures seran: 
De natura física de l'edificació (Protecció d'incendis) 
Col·locació d'instal·lacions 

1.13.1.1 Protecció d'incendis 

Els processos d'ignifugació o revestiment protectors del foc d'estructures o d'altres elements d'obra, 
venen especificats en el Projecte i s'executaran d'acord amb les indicacions de la Direcció Facultativa. 
Els materials que s'hauran d'emprar tindran certificats de garantia i d'assaigs, havent de presentar el 
Contractista a la Direcció d'Obra les corresponents fixes tècniques per a que s'aprovin, abans de la posta 
a l'obra. 
  AMIDAMENT I ABONAMENT 
L’amidament i l'abonament es realitzarà en metres quadrats d'ignifugació o revestiment, incloent-se en el 
preu tots els treballs auxiliars necessaris. 

1.13.1.2 Instal·lacions de protecció d'incendis 

Aquest capítol comprèn el conjunt d'instal·lacions i equips de protecció d'incendis de l'edifici i que es 
defineixen en el Projecte, complint la Normativa vigent. 
Classes d'instal·lacions: 
A. - Instal·lacions de detecció automàtica d'incendis, compostes per: 

 Equips de control i senyalització 
 Detectors 
 Fonts de subministrament d’aigua 
 Elements d'unió entre els anteriors 

B. - Instal·lació d'extinció, compostes per: 
 Instal·lació de boques d'incendi 
 Instal·lació d'hidrants 
 Instal·lació de columna seca 
 Instal·lació d'extintors mòbils 
 Instal·lació de sistemes fixes d'instal·lació. 

C. - Instal·lacions d'alarma, compostes per: 
 Instal·lació de premedors d'alarma 
 Instal·lació d'alerta 
 Instal·lació de megafonia 

D. - Instal·lacions d'Emergència, compostes per: 
 Instal·lacions d'enllumenat d'emergència i senyalització 
 Instal·lació de ventilció de vestíbuls d'independència 

  AMIDAMENT I ABONAMENT 
Cadascun dels tipus d'instal·lació definits en aquest capítol s’amidarà per unitat (Ut) completa 
d'instal·lació definida en el Projecte, incloent en el preu tots els ajuts del ram de paleta o altres industrials 
necessaris per la completa posta en servei de la instal·lació segons Projecte i Normativa vigent. 
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1.13.1.3 Parallamps 

Quan calgui la instal·lació de parallamps, aquests seran del tipus que s'indiqui al Projecte, instal·lant-se 
d'acord amb la Normativa vigent i les indicacions del fabricant; s'empraran equips de primera qualitat i 
marca reconeguda. 
  AMIDAMENT I ABONAMENT 
L’amidament i l'abonament d'aquest apartat es realitzarà per unitat d'equip de parallamps instal·lat, 
incloent en el preu totes les obres i ajuts d'altres oficis necessaris per la seva completa posta en servei. 

1.13.2 DIPÒSITS 

1.13.2.1 Dipòsits d'aigua 

En la construcció dels dipòsits no s'utilitzarà cap material que sigui absorbent o porós. Encara que el 
nivell d'aigua hagi d'estar en contacte amb l'atmosfera, el dipòsit serà tancat i es garantirà l'estanqueïtat 
de les seves peces. 
El tub d'alimentació vessarà lliurement i com a mínim 40 mm. per sobre de la vora superior del 
sobreeixidor. 
El sobreeixidor del dipòsit es conduirà cap a un desguàs apropiat, de manera que l'extrem inferior 
d'aquesta conducció vessi lliurement a 40 mm. per sobre de la vora superior de l'element que recull 
l'aigua. 
La capacitat de reserva no serà ni menor ni més gran que la de les dues terceres parts de la dotació 
diària de l'aforament. 
Els dipòsits se situaran a la part alta dels immobles de manera que la diferència entre l'alçada del fons 
del dipòsit i l'aixeta més alta sigui com a mínim de 3 m. Si la pressió disponible en el ramal no excedeix 
de 5 m. del nivell d'aigua del dipòsit, s'instal·larà un sistema de sobreelevació. 

1.13.2.2 Dipòsits de combustible 

Els dipòsits de combustible compliran la Normativa vigent. 

1.13.3 APARELLS SANITARIS I AIXETES 

Tots els aparells que comprèn aquest capítol seran de primera qualitat, de models, material i colors que 
indica el Projecte. Estaran provistos d'equips de subjecció o suport. 
Cada aparell disposarà de sifó registrable a la sortida de la vàlvula de desguàs. 
També es podrà fer una presa des de la canonada de desguàs fins un pot sifònic, que serveixi per 
diferents aparells. 
Les aixetes seran de primera qualitat, de llautó, coure, niquelades o cromades o de metalls nobles, 
segons s'indica en el Projecte. Aniran provistes de barrejadors d'aigua freda i calenta en els casos 
indicats. 
  AMIDAMENT I ABONAMENT 
Els aparells sanitaris es mesuraran per unitat (Ut) completa instal·lada, incloent-se en el preu de la unitat 
tots els accessoris, aixetes, desguassos i treballs auxiliars que requereixi llur instal·lació, a fi de que 
funcioni perfectament. 

1.13.4 EQUIPAMENT DE CUINES 

S'agrupen sota aquesta denominació les condicions que han de tenir els materials i la mà d'obra 
necessaris per a l'execució i col·locació dels diferents elements que componen les instal·lacions de les 
cuines. 

1.13.4.1 Cuines que funcionen amb combustibles gasosos i característiques 
dels seus elements. 

Es consideraran les cuines que utilitzin com a combustibles gas natural o gasos liquats del petroli (butà, 
propà, aire propanat) mitjançant l'adequada instal·lació de cremadors. Tots aquests tipus de cuines els 
haurà d'aprovar la Direcció General d'Indústria i Energia. 
La construcció de cuines per gasos liquats del petroli i les característiques dels elements que les 
componen s'ajustaran a la construcció d'aparells d'ús domèstic que utilitzin com a combustible els gasos 
liquats del petroli, i les Normes Bàsiques d'instal·lació de gas en edificis habitats. 
Per les cuines amb gas natural, etc. s'adoptaran en general les mateixes normes que per les de gasos 
liquats del petroli. 

1.13.4.2 Cuines elèctriques i Característiques generals dels seus elements. 

Es consideraran les cuines que funcionen mitjançant energia elèctrica de baixa tensió, produint-se la font 
d'energia en travessar una resistència que pot trobar-se o no coberta per un embolcall de ferro fos, 
anomenat placa. 
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Tots els tipus d'aquestes cuines els haurà d'aprovar la Direcció General d'Indústria i Energia. 

1.14 VIDRIERIA 

Aquest capítol correspon als treballs el principal material dels quals és el vidre, en qualsevol tipus, i els 
treballs de la seva col·locació o posta en servei. 

1.14.1 CLASSES DE VIDRE: 

Llunes: seran els vidres de primera qualitat, amb caires polits i bisellats, de gruix de quatre a quinze 
mil·límetres (4 a 15 mm.) perfectament polits i peces de tres-cents per dos-cents quaranta centímetres 
(300 x 240 cm.) 
Cristal·lines: Són vidres que tenen un gruix que varia entre tres i sis mil·límetres (3 a 6 mm. ) en peces de 
dos-cents cinquanta per cent-setanta centímetres. (250 x 170 cm.). 
Vidre senzill: Vidres de gruix d'un amb vuit mil·límetres a dos mil·límetres (1.8 a 2 mm.) en peces de 
cent-cinquanta per trenta-nou centímetres (150 x 39 cm.). 
Catedral : vidre colat de gruix irregular. 
Vidre imprès: són vidres colats amb relleus, ratllats, estriats, piconats, etc. 
Vidre armat: Es el que té a l'interior de la seva massa una malla metàl·lica per a mantenir lligats els 
trossos en cas de trencament. 
Vidre opalí: Es un vidre translúcid de color blanquinós. 
Vidre especial: Resistent a altes temperatures, intrencable. permetent el pas de raigs ultravioletes, etc. 
Pavés: Són peces de vidre amotllades, amb cambra d'aire o no i de diferents mesures i colors, que es 
col·loquen com a fàbrica de blocs armats, mitjançant un conjunt de varetes horitzontals i verticals, 
amorterant o massillant les seves juntes. 

COL·LOCACIONS 
Els vidres es col·locaran en els elements de portam o entre mainells o bastigis, per mitjà de verguerons, 
juntes de cautxú, neoprè, silicona, o mitjançant juntes de zinc o massilla, de tal manera que no puguin 
estar sotmesos a esforços de contraccions o dilatacions del propi vidre o als de deformació del bastigi 
que l'emmarca. S'evitaran els contactes de vidre-vidre o vidre-metall. 
  AMIDAMENT I ABONAMENT 
Els diferents tipus de vidres que es defineixen en el Projecte s’amidaran en metres quadrats (m2) incloent 
en el preu tots els treballs, peces i materials necessaris per llur col·locació, segons les indicacions dels 
plànols i de la Direcció Facultativa de l'Obra. 

1.15 PINTURES I ESTUCATS 

S'agrupen sota aquesta denominació tots aquells treballs de revestiments de superfícies, executats amb 
materials fluids generalment acolorats i compostos per elements líquids i sòlids, dosificats per tal 
d'afavorir la conservació i que no es produeixi la disgregació dels materials emprats en la construcció, 
protegint-los contra els agents atmosfèrics i intempèrie. 
Les seves funcions fonamentals són de protecció, decoració i funcionals. Els revestiments transparents 
s'anomenaran vernissos i els opacs pintures. 
Els tipus de pintures a emprar, en cada tipus d'element d'obra vindrà definit en el projecte, així com els 
seus colors, acabats i textures. 
Es presentaran mostres a la Direcció Facultativa abans de procedir al pintat de qualsevol element. 
  AMIDAMENT I ABONAMENT 
L’amidament de les partides de pintura serà en metres quadrats (m2) totals executats, diferenciant el tipus 
de suports que figuren en l’amidament i el tipus de pintura. 
En el preu s'inclourà la repercussió del cost de preparació, neteja, imprimació dels paraments amb 
productes adequats a cada tipus de material i repassos, així com bastimentada i elements necessaris per 
poder executar el treball. 
L’amidament de la pintura de conduccions serà en metres lineals (ml) inclosa la part proporcional 
d'ancoratges i suports, totalment acabada.  
 

La Seu d’Urgell, a 23 d’octubre de 2019. 

 
 

ÀNGEL TUSET SÁNCHEZ - LOURDES ESPAR CANAL 

ARQUITECTES 
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IV.   PLÀNOLS 
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ÍNDEX DE PLÀNOLS 
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2. PLANTA BAIXA 

 ESTAT ACTUAL 

 PROPOSTA: DISTRIBUCIÓ I SUPERFÍCIES 

 

3. PROPOSTA 

 SECCIÓ S1 

 DETALLS CONSTRUCTIUS 

 

4. PROPOSTA 

 SECCIÓ S2, SECCIÓ S3, SECCIÓ S4 I SECCIÓ S5 

 

5. PLANTA BAIXA - PROPOSTA  

 MATERIALS D'ACABAT I MOBILIARI MUSEOGRAFIA 

 

6. PLANTA BAIXA  

 MOBILIARI, ELECTRICITAT, MUSEOGRAFIA I ILꞏLUMINACIÓ 

 

7. PLANTA BAIXA  

 CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ 

 

8. PLANTA BAIXA  

 ESQUEMA CLIMATITZACIÓ 

 

9. PLANTA BAIXA  

 SEGURETAT I PREVENCIÓ D'INCENDIS 

 
 

 

 

287

Hash: ayFHzmLp9cdEaAV9loCQoWUwulA=



 

288

Hash: ayFHzmLp9cdEaAV9loCQoWUwulA=



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROJECTE ANNEX: 

 
   PROJECTE D’IMPLANTACIÓ MUSEOGRÀFICA  
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PROJECTE ANNEX: 
 

   ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
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