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M.1.- ANTECEDENTS I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

 L’ajuntament d’Almoines,ha decidit escometre les obres de la adequació de uns 
dels banys de l’edifici del ajuntament, per garantir l’accés de persones amb mobilitat 
reduïda, a la seva utilització, mitjançant la col·locació d’una plataforma  salva escales, i 
la rehabilitació dels banys del nivell entremig entre la planta baixa i la primera. Ja des 
de fa alguns anys,  es té l'aspiració de dotar al edifici de l’ajuntament, d’instal·lacions 
suficients per al servei de les persones amb mobilitat reduïda.  

 L’import de la quantitat total, sera a compte i càrrec de l’Ajuntament d’Almoines o 
d’altres recursos, açó es un munt de 25.000,00 €.   

 D’acord amb allò que diu l’article 122 del R.D. Legislatiu 3/2011 de 14 de 
Novembre pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, les 
presents obres es classifiquen  al grup a) Obres de primer establiment, reforma o gran 
reparació.  

L’alternativa que projectem, en la seva integritat, es basa en la idea de respectar 
la edificació existent tot i dotant de millores per a la seva utilització.   

 Es redacta el present projecte, mitjançant encàrrec fet per l’ajuntament 
d’Almoines, als tècnics que el subscriuen, tot d’acord amb la  pertinent Resolució  
d’Alcaldia .  

 

M.2.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

Les obres consistiran en el següents aspectes: 

1.- Obres per a l’enderrocament dels banys actuals, amb la retirada de 
materials a abocador autoritzat.  

 2.- Obres corresponents al ram de paleta, amb tabicats de rajola buida de 
7 cm de gruix, per a revestir. 

 3.-  Pavimentat dels banys i dels escalons  a substituir, amb marbre beig 
marfil els segons i amb taulell de gres porcel·lànic els primers. 

 4.- Revestiment de paraments amb guix a bona vista tant en paraments 
verticals com als horitzontals. Els banys, s’executaràn amb taulell ceràmic de 20x20 
cm. Els falç sostres d’escaiola llisa. 

5.- Els espais divisòris de les cabines del wc amb material prefabricat de 
tauler fenòlic de 13mm sobre potes d’acer inox.  

6.-Les partides corresponents a la pintura plàstica del interior de les sales 
on s’actua a les presents obres. 

7.- Les peces corresponents als sanitaris dels banys, incloent-hi els 
accessoris corresponents a l’utilització per a persones amb mobilitat 
disminuïda. 

8.- Les partides corresponents a la fusteria interior dels recintes, incloent-
hi els panells de fusta decoratius. 

9.- Les instal·lacions de fontaneria i clavegueram. 



REFORMA I ADEQUACIÓ PER A ACCÈS DE PERSONES AMB MOBILITAT REDÜIDA ALS BANYS DE L’AJUNTAMENT. 

AJUNTAMENT D’ALMOINES 
 
 

E B ARQUITECTURA I URBANISME SAFOR 7 S L.P. tel I fax: 96 282 06 61 – 96 282 25 47 

10.- Les instal·lacions d’electricitat i els punts de llum: punts de enllumenat 
LED per a l’esmenta’t local.  El enllumenat d’emergència i senyalització. 

11.- La instal·lació d’una plataforma  salva escales inclinada completa i 
col·locada. 

12.-Finalment s’inclouen les preceptives partides corresponents al control 
de qualitat i també les corresponents a la seguretat i salut laboral dels 
treballadors de la futura obra. 

 

   

M.3.- TERMINIS D’EXECUCIÓ 

 El termini considerat adequat per a l’execució de les presents obres és de D’UN 
MES. 

 El termini de garantia s’estableix en UN ANY a comptar des de la recepció 
provisional de les obres. 

 

M.4.- CONDICIONS DEL TERRENY I EMPLAÇAMENT 

D’altres projectes redactats pels signants del present, en les rodalies, extractem 
les condicions del terreny: 

 Terreny coherent: terrenys argilosos amb àrid gros, amb una tensió admissible 
de 1,50 kg/cm2. 

  

M.5.- ORDENANCES APLICABLES 

La situació de l’espai sobre el que pretenem ubicar les presents obres es la que 
indica l’ordenació vigent, Homologació Global Modificativa de les NN. SS. 
Urbanístiques Municipals:  

Sòl Urbà; Zona Residencial Nucli Històric Tradicional;  

 Xarxa Primària de Dotacions Públiques: nº 1 Casa Consistorial.  

L’edificació que es projecta rehabilitar, no altera els paràmetres urbanístics i 
acompleix amb les prescripcions de les normes subsidiàries d'Almoines, tant 
urbanísticament com per l’ús que es pretén. 

 L’esmentada Homologació Global fou aprovada per la Comissió Territorial 
d’urbanisme de València amb data 26/11/1999 

 S’acompleixen els diferents paràmetres urbanístics que, segons les ordenances 
dimanats de dita Homologació vigent, són d’aplicació per l’obra projectada. 
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M.6.- SUPERFÍCIES ÚTILS CONSTRUÏDES 

 

Al quadre adjunt es concreten les superfícies del present projecte: 

 Superfícies útils

Banys..................... 11,90 m2 

TOTAL .................................... 11,90m2 

 

 

 Superfícies 
Construïdes 

Banys..................... 12,60 m2 

TOTAL .................................... 12,60m2 

Plataforma  salva escales
inclinada 

1 ut. 

 
 

M.7.- CARÀCTER DE L'OBRA 

En compliment d’allò que preveu la Normativa adient, es fa manifestació que 
aquest projecte inclou una obra completa susceptible de lliurar-se a l’ús general. 

 

 

M.8.- CONNEXIÓ AMB ELS SERVEIS D’INFRAESTRUCTURA URBANA 

 8.1.- Accessos i estacionaments 

 Els accessos a la zona en qüestió, es produeix, des del carrer de Sant Antoni, la 
travessia de Sant Vicent i el carrer de Sant Jaume; O per el carrer de Sant Francesc, el 
carrer de Colon i el de Sant Isidre fins aplegar a la Plaça Major, lloc on s’ubica 
l’edificació a rehabilitar. Els estacionaments existents al voltant de l’ajuntament, son 
suficients per a admetre l’ús projectat.   

 8.2.- Restabliment de serveis 

 No es precisen obres per a restablir els serveis ni es preveuen l’existència de 
servituds conegudes front a tercers. 
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M.9.- PROPOSTA PER AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
PARTICULARS 

 

9.1.- Pressupost. 

El pressupost que servirà per una possible licitació puja l’import de 25.000,00 € 
euros (Vint-i-cinc mil euros amb zero cèntims), quantitat aquesta que inclou el vigent  
impost del  valor Afegit, l’IVA al 21%. 

 9.2.- Termini d’execució de les obres 

 El termini total d’execució de les obres projectades, d’acord amb el programa de 
possible desenvolupament dels treballs es de UN  MES. 

 9.3.- Forma d’adjudicació 

 La present obra s’adjudicarà pel sistema de procediment negociat sense 
publicitat, segons allò que diu l’article 177.2 del R.D. Legislatiu 3/2011 de 14 de 
Novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

 9.4.- Classificació del contractista 

 L’Art. 65 del R.D. Legislatiu 3/2011 de 14 de Novembre pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, imposa als òrgans de contractació 
l’obligació d’exigir als licitadors que pretenen l’adjudicació de contractes d’obra de 
pressupost superior a 350.000 €, l’acreditació, a expedir per les Comissions 
Classificadores de la Junta consultiva de Contractació Administrativa del estat 
espanyol,  de trobar-se classificats com a contractistes en el tipus d’obra de que es 
tracte. Conseqüentment, i aplicant el criteri en contrari, l’ajuntament no té necessitat 
d’exigir als licitadors que participen al procediment adjudicatari de l’obra definida en 
aquest projecte la esmentada acreditació.  

 9.5.- Termini de garantia 

 El termini de garantia estimat per a les presents obres, d’acord amb allò establit 
a l’article235 del R.D. Legislatiu 3/2011 de 14 de Novembre pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, serà d’un any a comptar des de la 
signatura de l’acta de recepció de les obres. 

 9.6.- Revisió de preus 

 Correspon al òrgan municipal de contractació competent decidir, en la forma que 
determina l’article específic, sobre la inclusió o no de la clàusula de revisió, al plec de 
clàusules administratives particulars que, el seu dia, aprove dit òrgan municipal per a 
regir la contractació i execució de l’obra definida al present projecte. 

 Sense perjudici de l’anterior, els autors d’aquest projecte considerem innecessari 
la introducció de la mentada clàusula al referit plec, ja que, el termini previst per a la 
realització de les obres es relativament curt.  

  

9.7.- Programa de treball 

 De conformitat amb el preceptuat en l’article 123 e. del R.D. Legislatiu 3/2011 de 
14 de Novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, l’Ajuntament podrà exigir a l’adjudicatari de l’obra, la presentació, en el termini 
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d’un mes comptat a partir del següent dia al de la formalització de la comprovació del 
replanteig de la mateixa, del corresponent programa de treball, a elaborar en la forma 
que disposa la clàusula corresponent del plec de clàusules administratives generals per 
a la contractació d’obres de l’estat, aprovat per decret 3854/1970 de 31 de desembre. 

 9.8.- Personal titulat 

 L’Ajuntament, a l’empar del previngut a la clàusula 5, penúltim pàraf, del 
esmentat plec de clàusules administratives generals per a la contractació d’obres de 
l’estat, exigirà a l’empresa com a “delegat d’obra” persona que ostente, almenys, la 
titulació professional d’arquitecte tècnic o enginyer tècnic. 

 

 

M.10.- LLICÈNCIES I AUTORITZACIONS PRÈVIES 

De conformitat amb allò que s’ha preceptuat en l’article 88 del Reial 
Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d’abril, en relació amb el que disposa l’article 25.2.d) 
de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Bàsica del Règim Local, competeix a l’Ajuntament 
D’Almoines la tramitació i aprovació, per l’autoritat administrativa competent, del 
present projecte d’obres. 

No fan falta obres complementàries per al restabliment de serveis 
coneguts excepte les pressupostades per a l’execució de la present obra. 

 

M.11.- DOCUMENTS QUE CONFORMEN EL PROJECTE 

 

DOCUMENT N.º 1 .- MEMÒRIA 

 M.1.- Antecedents i justificació de la solució adoptada 

 M.2.- Descripció de les obres 

 M.3.- Terminis d'execució 

 M.4.- Condicions del terreny i emplaçament 

 M.5.- Ordenances aplicables 

M.6.- Superfícies útils i construïdes 

 M.7.- Caràcter de l’obra 

 M.8.- Connexió amb els serveis d’infraestructura urbana 

 M.9.- Proposta per al plec de clàusules administratives particulars 

M.10.- Llicències i autoritzacions prèvies  

M.11.- Documents que conformen el projecte 

 

 

 ANNEXES: 

 A.M.1.- Dades i assaigs previs 
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 A.M.2.- Càlculs 

  A.M.2.1.- El terreny 

  A.M.2.2.- Bases de càlcul segons la norma NBE AE/88 

A.M.2.3.- Coeficient de treball dels materials i la seva resistència 
característica 

 A.M.3.- Justificació de preus 

  A.M.3.1.- Preus de la mà d’obra intervenint 

  A.M.3.2.- Preus unitaris intervenint 

  A.M.3.3.- Preus auxiliars intervenint 

 A.M.4.- Partides alçades 

 A.M.5.- Justificació del coeficient “k” de cost indirecte 

 A.M.6.- Càlcul d’honoraris tècnics per redacció del projecte i direcció d’obra 

 A.M.7.- Pla d’obra (programa de desenvolupament dels treballs). 

 A.M.8.- Justificació de l’estudi de seguretat i salut. 

 A.M.9.- Pressupost per a coneixement de l’administració. 

A.M.10.-  Fitxa sobre compliment normativa d’accessibilitat. 

 

 

 

 DOCUMENT N.º 2.- PLEC DE CONDICIONS 

  

 

DOCUMENT N.º 3.- MESURAMENTS I PRESSUPOST 

 

 

DOCUMENT N.º 4.- PLÀNOLS 

 

1.-  PLÀNOL DE SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT. 

2.-  PLÀNOL DE PLANTA. ESTAT ACTUAL I REFORMAT. 

3.-  PLÀNOL DE PLANTA REFORMAT. COTES, SUPERFICIES, I DETALLS 

3.-  PLÀNOL DE PLANTA. INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA I ESQUEMES. 

5.-  PLÀNOL DE PLANTA I SECCIÓ A-A’. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I DETALL 
PLATAFORMA ELEVADORA. 

6.- PLÀNOL DE ESPECEJAMENT DE FUSTERIA. 
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 DOCUMENT N.º 5.- ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

DOCUMENT N.º 6.- ESTUDI DE LA GESTIÓ DE RESIDUS DE LA 
CONSTRUCCIÓ 

 

Almoines, Juliol de 2017 

Els arquitectes, 

 

 

sig. Joaquim Egea i Martínez.            sig. Francesc Boscà i Mayans. 
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ANNEX A LA MEMÒRIA 
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A.M.1.- DADES I ASSAJOS PREVIS 

 Les dades de caràcter tècnic utilitzats per l’elaboració d’aquest projecte d’obres 
s’han extret desprès d’un reconeixement “in situ” de l'emplaçament de les mateixes i la 
comprovació geomètrica de les dimensions mitjançant la pràctica dels corresponents 
mesuraments. 

 Degut a les característiques de les obres que descrivim en aquest projecte, així 
com la naturalesa dels diferents elements que la conformen, no es considera, en 
principi, necessària la realització d'estudi geotècnic del terreny. 

 En altre aspecte, com que els materials emprats al present projecte, son els 
tradicionals utilitzats a les obres que s’inclouen al mateix i resulten els corrents del 
mercat, no s’estima necessària la pràctica d’assaigs previs per tal de determinar la 
idoneïtat dels materials. Tanmateix, serà la direcció facultativa de les obres la que, 
prèviament al començament de les mateixes, determinarà els assaigs que al seu judici 
foren convenients efectuar per tal de dictaminar l’acceptació o rebuig dels materials.    

  

A.M.2.- CÀLCULS 

 Els càlculs de les diferents unitats d’obra s’han efectuat d’acord amb les 
següents Normes: 

  

 Decret 555/86. Seguretat i Higiene al Treball. 

 Instrucció 6.1-Ic MOPU 1990 sobre seccions del ferm. 

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres (PG3). 

Instrucció per la Recepció de Cements (RC-97)(RD 776/1997) de 30/5/97, BOE 
 13/6/97. 

Ordre del MOPU de 26/03/1980 sobre instrucció 6.3.I.C. “Reforç de ferms.” 

Així mateix es tindrà en compte el Reglament de Policia Minera i el Reglament 
d’Armes i Explosius, cas de que siga necessària la utilització d’aquestos per a 
desmunts i enderrocaments. 

Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d’Arquitectura (Capítol V). 

  

A.M.2.1.- EL TERRENY 

 El terreny com a base de fonamentació es del tipus cohesiu: Terreny argilós 
semidur, admetent segons la NBE AE/88, la pressió que s’especifica al plànol de 
fonaments. No es preveu seients diferencials. Els seients generals màxims admissibles 
seran de l’ordre de 50 mm/m. 

 S’excavarà a una fondària mínima que es detalla als plànols adjunts i sempre 
segons allò ordenat per la direcció facultativa segons la resistència del terreny. 
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A.M.2.2.- BASES DE CÀLCUL SEGONS LA NORMA NBE AE/88 

 Les accions previstes en el càlcul s’ajusten a l’especificat a la Norma NBE 
AE/88, “accions en l’edificació”, segons els apartats següents: 

 - AMB CÀRREGA: 

   Pes propi i càrrega permanent. 

   Segons NBE ECG/88. 

 - SOBRECÀRREGUES D’ÚS: 

Cobertes ......................................... 150 kg/m2 

Habitatges ...................................... 200 kg/m2 

Barandats ....................................... 100 kg/m2 

Escala ............................................. 300 kg/m2 

Balcons volats ................................ 200 kg/ml 

Horitzontal en ampit ..................... 50 kg/ml 

 - ACCIONS DE NEU: 

 Es la produïda pel pes de la neu que, en les condicions climatològiques més 
desfavorables, puga acumular-se sobre la coberta. Tot d’acord amb allò que es preveu 
a la SE-AE.3.5 

  Altitud topogràfica.... entre   0 i 200 ml: Almoines 

Sobrecàrregues de neu: 

- 0 A 35 .......................................... 40 kg/m2. 

- 35 a 52 ......................................... 30 kg/m2. 

- 52 a 60 ......................................... 20 kg/m2. 

-  de 60 .......................................... 0 kg/m2. 

 

 

 

 - ACCIONS DEL VENT: 

 Es la produïda per les pressions i succions que el vent origina sobre las 
superfícies, d’acord amb el que es preveu a la SE-AE.3.3 

  Zona Eòlica: A 

Situació Topogràfica: Zona III “Rural Accidentada o llana con obstáculos”. 
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  Càrrega total del vent calculada d’acord amb la Norma SE-AE.3.3. 

 - ACCIONS SÍSMIQUES: NCSR-02 

 El present projecte acompleix les especificacions de la Norma NCSE-02  (Reial 
Decret 997/2002, de 27 de setembre. BOE 11-10-02): Ja que no es tracta d’una  OBRA 
DE NOVA PLANTA, segons lo disposat a l’article corresponent de la mateixa.  

Segons l’annex 1: MUNICIPI: ALMOINES 

      ab/g ..............    0,06    

 

       

 - PRESSIONS DEL TERRENY DE FONAMENTS: 

  Terrenys cohesius, argilosos semidurs ............................... 1,50 kg/cm2 

 

A.M.2.3.- COEFICIENT DE TREBALL DELS MATERIALS I LA SEVA 
RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA 

 

 - FORMIGÓ ARMAT: 

Formigó (fonaments) ........................... HA-30/P/20/IIIa 

Fonaments  (estructura) ...................... HA-30/P/20/IIIa 

Fàbrica de bloc de formigó lleuger ...... 10 kg/cm2 

Fàbrica de rajola buida R-30 ............... 7 kg/cm2 

Acer especial AEH-500 S .................... 5.100 kg/cm2 

 

 - COEFICIENT DE SEGURETAT: Segons E.H.E. 
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A.M.3.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 A.M.3.1.- PREUS DE LA MÀ D’OBRA INTERVENINT 



Cuadro de mano de obra

1 Oficial 1° construcción. 19,220 59,312 h 1.139,98
2 Oficial 2° construcción. 18,420 2,260 h 41,63
3 Peón especializado construcción. 17,970 12,096 h 217,37
4 Peón ordinario construcción. 17,860 101,186 h 1.807,18
5 Oficial 1° carpintería. 18,800 3,176 h 59,71
6 Ayudante carpintería. 16,040 2,176 h 34,90
7 Oficial 1° electricidad. 15,960 3,760 h 60,01
8 Oficial 2° electricidad. 15,510 0,150 h 2,33
9 Oficial 1° fontanería. 15,960 12,800 h 204,29
10 Oficial 2° fontanería. 15,510 1,000 h 15,51
11 Especialista fontanería. 15,460 6,400 h 98,94
12 Oficial 1° pintura. 18,250 16,873 h 307,93
13 Oficial primera 17,620 2,700 h. 47,57
14 Oficial 1ª fontanero calefactor 18,240 3,100 h. 56,54

Importe total: 4.093,89

Almoines, julio de 2017
Los Arquitectos

Joaquim Egea i Martínez  Francesc
Boscà i Mayans

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)
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Cuadro de maquinaria

1 Compresor portátil diésel de 4 m3/min de
caudal y 7 kilos de presión, incluso seguro. 4,840 0,125h 0,61

2 Martillo picador con un diametro de 80mm. 3,280 0,125h 0,41

Importe total: 1,02

Almoines, julio de 2017
Los Arquitectos

Joaquim Egea i Martínez  Francesc
Boscà i Mayans

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) (Euros)
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Cuadro de materiales

1 Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 3,150 1,000 ud 3,15
2 Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,570 2,000 ud 7,14
3 Espejo inclinable nylon/Al. 70x60 mm. 320,380 1,000 ud 320,38
4 Espejo 82x100cm.c/apliques luz 191,500 1,000 ud 191,50
5 Secamanos elect.autom. 1650 W.ABS bla. 115,000 2,000 ud 230,00
6 Dosif.jabón c/puls.1 l. antigot.ABS blan 22,000 2,000 ud 44,00
7 Dispensador p.higiénico indust.epoxi bla 26,000 2,000 ud 52,00
8 Grif.mezcl.caño ext.p/gerontológica crom 162,270 1,000 ud 162,27
9 Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,900 2,000 ud 3,80
10 Lavabo minusv.c/apoyo anat.codos 484,640 1,000 ud 484,64
11 Rejilla 300x300-100 12,000 2,000 ud 24,00
12 Agua. 0,380 0,579 m3 0,22
13 Cemento portland CEM I 42.5 R, según norma

UNE-EN 197-1:2000 , a granel. 109,010 0,006 t 0,65
14 Cemento portland con puzolana CEM II/B-P

32.5 N, según norma  UNE-EN 197-1, a
granel. 51,690 0,270 t 13,96

15 Cemento portland con adición puzolánica CEM
II/B-P 32.5 N, según norma UNE-EN 197-1,
envasado. 107,200 0,026 t 2,79

16 Cemento blanco BL 22.5 X, para solados,
según norma  UNE 80.305, envasado. 175,240 0,004 t 0,70

17 Mezcla colorante-cemento para
revestimientos. 1,000 14,000 kg 14,00

18 Cal apagada suministrada en sacos de 12 Kg. 173,840 0,012 t 2,09
19 Yeso blanco,  suministrado en sacos de 25

Kg, con sello Ince. 80,663 0,051 t 4,11
20 Yeso negro,  suministrado en sacos de 25

Kg, con sello Ince. 87,840 0,021 t 1,84
21 Yeso de alta dureza, y secado rapido,

compuesto de ligantes a base de yeso
especial con aditivos sintéticos
suministrado en sacos de 33 Kg, con sello
Ince. 106,500 0,081 t 8,63

22 Escayola e-35 envasada (sacos 25Kg), con
sello Ince. 112,050 0,046 t 5,15

23 Arena triturada, lavada, de granulometria
0/3, a pie de obra, considerando transporte
con camión de 25 t, a una distancia media
de 10km. 9,210 2,134 t 19,65

24 Tabla seleccionada de mármol blanco 
Macael, para encimera de 18-20mm de espesor
y de hasta 1.70m de longitud, cortada a
medida fija y cara pulida. 77,350 1,080 m2 83,54

25 Adhesivo cementoso normal (C1) , según
UNE-EN 12004. 0,557 50,000 kg 27,85

26 Mortero de juntas cementoso mejorado (CG2)
con alta resistencia a la abrasión y
absorción de agua reducida, según UNE-EN
13888. 1,210 28,563 kg 34,56

27 Perfil "L" de acero conformado en frío de
20x20x2mm. 0,830 1,080 kg 0,90

28 Ladrillo cerámico hueco doble, de
33x16x7cm. 0,258 277,745 u 71,66

29 Pieza cerámica machihembra, tipo bardo
100x25x3.5cm. 0,820 6,812 u 5,59

30 Hoja para puerta de paso de tablero
aglomerado chapado en haya, ciega lisa,
para barnizar, de dimensiones
203x82.5x3.5cm. 95,233 2,000 u 190,47

31 Cerco de MDF rechapado de haya para
barnizar, de 90x30mm, para colocar sobre
precerco. 6,041 11,000 m 66,45

32 Tapajuntas de MDF rechapado de haya para
barnizar, de 70x12mm. 1,672 22,000 m 36,78

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)
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33 Precerco de pino para forrar de 90x45mm. 2,501 10,600 m 26,51
34 Cerradura con pomo esférico, acabado en

latón, libre a ambos lados. 11,773 2,000 u 23,55
35 Cerradura con manilla y escudo circular,

acabada en latón o cromo, con dispositivo
de emergencia al exterior y condena al
interior. 10,020 2,000 u 20,04

36 Pernio de canto redondo de 80mm acabado en
hierro latonado. 0,433 6,000 u 2,60

37 Tubo de polipropileno copolímero (PP-R) ,
de 16mm de diámetro exterior, espesor de
pared 2.7mm y presión nominal 20 atm,
suministrado en tramos de 4 m de longitud,
con un incremento del precio del tubo del
40% en concepto de uniones, accesorios y
piezas especiales, con marcado AENOR, según
normas UNE-EN ISO 15874 y DB-HS4 del CTE. 1,680 12,000 m 20,16

38 Mezclador monobloque para lavabo,
convencional, calidad estándar, de repisa,
acabado cromado, caño central con aireador
y enlaces de alimentación flexible,
conforme a la norma UNE UNE-EN 200:2005
para grifería convencional y a la UNE
19703:2003 y UNE-EN 817:1998 para grifería
monomando. 40,800 1,000 u 40,80

39 Válvula desagüe manual de 1 1/4"x63mm, con
sifón de propileno, para lavabo o bidé,
incluso tapón, cadenilla y rebosadero, con
marcado AENOR y según DB-HS4 del CTE. 5,870 3,000 u 17,61

40 Llave de escuadra de calidad baja y 1/2" de
diámetro, con marcado AENOR y según DB-HS4
del CTE. 2,310 6,000 u 13,86

41 Lavabo bajo encimera de dimensiones
510x395mm, sin pedestal, de porcelana
vitrificada en color blanco, con juego de
anclajes para fijación , con marcado AENOR
y según DB-HS4 del CTE. 65,870 1,000 u 65,87

42 Taza inodoro para tanque bajo, de porcelana
vitrificada blanca, con asiento y tapa
lacados y bisagras de acero inoxidable, de
calidad estándar, con juego de fijación,
codo y enchufe de unión, con marcado AENOR
y según DB-HS4 del CTE. 133,650 2,000 u 267,30

43 Urinario mural de porcelana vitrificada en
color blanco, sin tapa, de tamaño grande,
con borde rociador integral, juego de
fijación, sifón, codo, manguito, enchufe
unión y tapón de limpieza, con marcado
AENOR y según DB-HS4 del CTE. 173,430 2,000 u 346,86

44 Regleta fluorescente antideflagrante con
carcasa de aleación de aluminio, difusor de
vidrio borosilicatado y juntas
antideflagrantes roscadas, grado de
protección IP-66 y 67 Eex, con juego de
soporte para su montaje, equipo de
encendido electromagnético y lampara/s
fluorescentes/s de 1x36 W, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. 84,690 4,000 u 338,76

45 Downlight para empotrar en falsos techos de
diámetro exterior 85 mm de aleación de
aluminio con lámpara halógena dicroica de
50 W, tensión 220 V, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 32,130 2,000 u 64,26

Cuadro de materiales

Importe
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46 Luminaria autónoma para alumbrado de
señalización y emergencia de calidad media,
material de la envolvente autoextinguible,
con una lámpara de 6 W, 80 lúmenes,
superficie cubierta de 10m2 una para
alumbrado permanente de señalización y otra
para alumbrado de emergencia con 1 hora de
autonomía, alimentación de 220 V y conexión
para mando a distancia, incluido etiqueta
de señalicación, conforme a las
especificaciones dispuestas en el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. 40,340 2,000 u 80,68

47 Tubo liso evacuación PVC de diámetro 32mm y
espesor 3.0mm, para canalización aérea,
unión por encolado, con comportamiento
frente al fuego M1 según normas NF, para la
evacuación de todo tipo de aguas, incluso
las procedentes de electrodomésticos, según
Norma EN 1453 serie B, suministrado en
tubos de 5 m de longitud, con incremento
del precio del tubo del 40% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales. 1,596 2,000 m 3,19

48 Tubo liso evacuación PVC de diámetro 40mm y
espesor 3.0mm, para canalización aérea,
unión por encolado, con comportamiento
frente al fuego M1 según normas NF, para la
evacuación de todo tipo de aguas, incluso
las procedentes de electrodomésticos, según
Norma EN 1453 serie B, suministrado en
tubos de 5 m de longitud, con incremento
del precio del tubo del 40% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales. 2,058 3,000 m 6,17

49 Tubo liso evacuación PVC de diámetro 40mm y
espesor 3.0mm, para canalización aérea,
unión por encolado, con comportamiento
frente al fuego M1 según normas NF, para la
evacuación de todo tipo de aguas, incluso
las procedentes de electrodomésticos, según
Norma EN 1453 serie B, suministrado en
tubos de 5 m de longitud, con incremento
del precio del tubo del 50% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales. 1,384 0,500 m 0,69

50 Tubo liso evacuación PVC de diámetro 110mm
y espesor 3.20mm, para canalización aérea,
unión por encolado, con comportamiento
frente al fuego M1 según normas NF, para la
evacuación de todo tipo de aguas, incluso
las procedentes de electrodomésticos, según
Norma EN 1453 serie B, suministrado en
tubos de 5 m de longitud, con incremento
del precio del tubo del 40% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales. 6,398 2,000 m 12,80

51 Tubo liso evacuación PVC de diámetro 110mm
y espesor 3.20mm, para canalización aérea,
unión por encolado, con comportamiento
frente al fuego M1 según normas NF, para la
evacuación de todo tipo de aguas, incluso
las procedentes de electrodomésticos, según
Norma EN 1453 serie B, suministrado en
tubos de 5 m de longitud, con incremento
del precio del tubo del 50% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales. 6,860 2,000 m 13,72

Cuadro de materiales

Importe
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52 Plataforma salvaescaleras para uso en
edificios públicos con marcado CE para
salvar desniveles de tramos rectos sin
cambios de pendiente entre 15º a 40º con
capacidad máxima de carga de 250 kg, una
velocidad de 0,1 m/s, 800x1200mm de
dimensiones y una potencia de 700 W a 220 V
y 50 Hz, incluso raíles de acero y
fijaciones a pared o forjado mediante
postes de sujeción, pulsador de emergencia
y llave de seguridad en la plataforma,
llamadores de planta inalámbricos
accionados por llaves de seguridad,
interruptores de seguridad en las barreras
de protección, descenso manual en caso de
fall de corriente, dispositivos de
seguridad anticizallamiento, dobles
circuitos eléctricos de protección,
limitador de velocidad  y freno motor
electromagnético. 5.298,000 1,000 u 5.298,00

53 Placa de escayola lisa de 100x60cm. 3,240 13,125 m2 42,53
54 Moldura de escayola 10x15cm, para

cortinero. 5,260 4,200 m 22,09
55 Pintura plástica acrílica para paramentos

interiores, con acabado mate, de color
blanco. 3,150 4,398 l 13,85

56 Tratamiento para madera con producto
fungicida transparente. 8,275 0,539 l 4,46

57 Barniz sintético para maderas con acabado
satinado transparente. 7,305 0,581 l 4,24

58 Masilla selladora al agua de color blanco. 6,710 4,691 l 31,48
59 Panel de tablero contrachapeado, en madera

roble, de 40x260cm, liso, con unión
machihembrada en V. 32,690 10,500 m2 343,25

60 Azulejo de dimensión 20x20cm, acabado
blanco. 7,640 53,419 m2 408,12

61 Baldosa de gres porcelánico no esmaltado de
dimensión 40x40cm, acabado monocolor. 9,930 13,125 m2 130,33

62 Placa de mármol crema marfil, cortadas a
medida fija de 18-20mm de espesor, en
bruto. 38,450 7,403 m2 284,65

63 Huella de escalera de mármol crema marfil
ancho hasta 33cm y 2cm, de espesor, cara y
cantos pulidos, longitud de 1.11 a 1.40m 30,675 3,800 m 116,57

64 Tabica escalera de mármol crema marfil de
15cm de ancho y 2cm, de espesor, cara
pulida, longitud de 1.11 a 1.40m. 13,300 3,800 m 50,54

65 Zanquín de forma rectangular, en dos
piezas, huella de 32x7cm y tabica de 18x7cm
y 2cm de espesor, crema marfil cara y canto
pulidos. 3,890 13,000 u 50,57

66 Acabado pulido brillo, para tablas de
marmol. 10,000 10,500 m2 105,00

67 Esparto en bala. 0,880 3,525 kg 3,10
68 Rastrel de pino de 60x30mm. 1,100 20,000 m 22,00
69 Barra de apoyo abatible en voladizo de

79.5cm, para WC, miunusválidos, en tubo de
acero inoxidable esmerilado sin soldadura,
de 30mm de diámetro y 1.5mm de espesor, con
uno puntos de anclaje para tres tornillos
de fijación y embellecedor de diámetro
75mm. 234,230 2,000 u 468,46

Importe total: 10.879,14

Almoines, julio de 2017
Los Arquitectos

Cuadro de materiales
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Joaquim Egea i Martínez  Francesc
Boscà i Mayans

Cuadro de materiales
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Cuadro de precios auxiliares

1 u de Colocación de precerco de pino para forrar de 90x45mm,
para puerta de 1 hoja de 82.5cm, tomado con pasta de yeso,
incluso apertura de huecos para garras, aplomado, eliminación
de restos y limpieza.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 17,860 0,180 3,21
MOOA.9a h Oficial 2ª construcción 18,420 0,180 3,32
PBPL.3a m3 Pasta de yeso YG 117,650 0,010 1,18
PFTY.1h m Precerco pino 90x45mm 2,501 5,300 13,26
% % Costes Directos Complementarios 20,970 2,000 0,42

Importe: 21,390

2 m de Canalización oculta realizada con tubo de polipropileno
copolímero (PP-R), 16mm de diámetro exterior y espesor de
pared 2.7mm, serie 2.5, presión nominal de 20 atm,
suministrado en barras de 4m de longitud, incluso garras de
sujeción y con un incremento del precio del tubo del 40% en
concepto de uniones, accesorios y piezas especiales,
totalmente instalada y comprobada.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 19,220 0,300 5,77
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 15,960 0,200 3,19
MOOF11a h Especialista fontanería 15,460 0,200 3,09
PIFC.9acbc m Tb PP ø16mm 20atm  40%acc 1,680 1,000 1,68
% % Costes Directos Complementarios 13,730 2,000 0,27

Importe: 14,000

3 u de Llave de escuadra de calidad baja de 1/2" de diámetro,
totalmente instalada y comprobada.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 15,960 0,300 4,79
PIFG61a u Llave escuadra calidad baja 2,310 1,000 2,31
% % Costes Directos Complementarios 7,100 2,000 0,14

Importe: 7,240

4 u de Downlight para empotrar en falsos techos de diámetro
exterior 85mm de aleación de aluminio con lámpara halógena
dicroica de 50 W, tensión 230 V,  instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 15,960 0,500 7,98
PILI.7a u Downlight 32,130 1,000 32,13
% % Costes Directos Complementarios 40,110 2,000 0,80

Importe: 40,910

5 m de Bajante para evacuación de aguas residuales de todo tipo
según norma UNE-EN 1453, con tubo de PVC de diámetro 32mm, y
espesor 3,0mm, unión por encolado, con comportamiento frente
al fuego B-s3,d0 según normas RD 312/2005, con incremento del
precio del tubo del 40% en concepto de uniones, accesorios y
piezas especiales, incluso ayudas de albañilería.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 19,220 0,150 2,88
MOOA12a h Peón ordinario construcción 17,860 0,150 2,68
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 15,960 0,600 9,58
PISC.1ac m Tubo eva PVC sr-B Ø32mm 40%acc 1,596 1,000 1,60
PBAC.1ba t CEM I 42.5 R granel 109,010 0,001 0,11
% % Costes Directos Complementarios 16,850 2,000 0,34

Importe: 17,190

Nº Designación Importe
(Euros)
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6 m de Bajante para evacuación de aguas residuales de todo tipo
según norma UNE-EN 1453, con tubo de PVC de diámetro 40mm, y
espesor 3,0mm, unión por encolado, con comportamiento frente
al fuego B-s3,d0 según normas RD 312/2005, con incremento del
precio del tubo del 40% en concepto de uniones, accesorios y
piezas especiales, incluso ayudas de albañilería.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 19,220 0,150 2,88
MOOA12a h Peón ordinario construcción 17,860 0,150 2,68
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 15,960 0,600 9,58
PISC.1bc m Tubo eva PVC sr-B Ø40mm 40%acc 2,058 1,000 2,06
PBAC.1ba t CEM I 42.5 R granel 109,010 0,001 0,11
% % Costes Directos Complementarios 17,310 2,000 0,35

Importe: 17,660

7 m de Bajante para evacuación de aguas residuales de todo tipo
según norma UNE-EN 1453, con tubo de PVC de diámetro 110mm, y
espesor 3,20mm, unión por encolado, con comportamiento frente
al fuego B-s3,d0 según normas RD 312/2005, con incremento del
precio del tubo del 40% en concepto de uniones, accesorios y
piezas especiales, incluso ayudas de albañilería.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 19,220 0,150 2,88
MOOA12a h Peón ordinario construcción 17,860 0,150 2,68
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 15,960 0,600 9,58
PISC.1fc m Tubo eva PVC sr-B Ø110mm 40%acc 6,398 1,000 6,40
PBAC.1ba t CEM I 42.5 R granel 109,010 0,001 0,11
% % Costes Directos Complementarios 21,650 2,000 0,43

Importe: 22,080

8 m2 de Enlucido con pasta de yeso en paramento vertical.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 19,220 0,130 2,50
MOOA11a h Peón especializado construcción 17,970 0,065 1,17
PBPL.3b m3 Pasta de yeso YG/L 128,800 0,004 0,52
% % Costes Directos Complementarios 4,190 2,000 0,08

Importe: 4,270

9 m2 de Barniz  sintético interior-exterior de gran dureza,
rapidez de secado y brochabilidad, de gran durabilidad,
elástico, resistente al amarilleamiento y al cuarteo, con
acabado satinado, transparente, previa limpieza del soporte,
lijado fino, mano de fondo con barniz diluido mezclado con
productos de conservación de la madera si se requiere lijado
fino y dos manos de acabado con barniz sintético, aplicado
con brocha, según NTE/RPP-43, de aplicación en paramentos
verticales.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOON.8a h Oficial 1ª pintura 18,250 0,316 5,77
PRCP.5cba l Barniz sint satinado trans 7,305 0,083 0,61
PRCP.4aa l Trat madera fungicida trans 8,275 0,077 0,64
% % Costes Directos Complementarios 7,020 2,000 0,14

Importe: 7,160

10 m3 de Lechada de cemento blanco confeccionada en obra con
cemento blanco (BL 22.5 X, según UNE 80305).
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA11a h Peón especializado construcción 17,970 3,500 62,90
PBAC.2ib t BL 22.5 X envasado 175,240 0,500 87,62
PBAA.1a m3 Agua 0,380 0,865 0,33

Importe: 150,850

Cuadro de precios auxiliares
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11 m3 de Lechada de mezcla colorante-cemento, para
revestimientos confeccionada en obra.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
PBAA.1a m3 Agua 0,380 0,865 0,33
PBAI12a kg Mezcla colorante-cemento 1,000 500,000 500,00
MOOA11a h Peón especializado construcción 17,970 3,500 62,90

Importe: 563,230

12 m3 de Pasta de yeso YG fraguado normal confeccionada en obra.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA11a h Peón especializado construcción 17,970 2,719 48,86
PBAY.1a t Yeso blanco 80,663 0,850 68,56
PBAA.1a m3 Agua 0,380 0,600 0,23

Importe: 117,650

13 m3 de Pasta de yeso YG/L fraguado controlado, confeccionada
en obra.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
PBAA.1a m3 Agua 0,380 0,600 0,23
PBAY.1b t Yeso negro 87,840 0,850 74,66
MOOA11a h Peón especializado construcción 17,970 3,000 53,91

Importe: 128,800

14 m3 de Pasta de yeso de alta dureza, confeccionado en obra.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA11a h Peón especializado construcción 17,970 3,000 53,91
PBAY.1d t Yeso alta dureza 106,500 0,850 90,53
PBAA.1a m3 Agua 0,380 0,600 0,23

Importe: 144,670

15 m3 de Pasta de escayola e-35 confeccionada en obra.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA11a h Peón especializado construcción 17,970 3,000 53,91
PBAA.1a m3 Agua 0,380 0,700 0,27
PBAY.2b t Escayola e-35 envasada 112,050 0,790 88,52

Importe: 142,700

16 m3 de Mortero de albañilería M-5 confeccionado in situ a
mano, realizado con cemento común CEM-II/B-P/32,5N y arena de
granulometría 0/3 lavada, con una resistencia a compresión de
5 N/mm2, según UNE-EN 998-2.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 17,860 1,421 25,38
PBAC.2aa t CEM II/B-P 32.5 N granel 51,690 0,247 12,77
PBRA.1abb t Arena 0/3 triturada lvd 10km 9,210 1,755 16,16
PBAA.1a m3 Agua 0,380 0,256 0,10

Importe: 54,410

17 m3 de Mortero mixto de dosificación 1:1:7, confeccionado en
obra y amasado a mano con cemento con adición puzolánica,
CEM-II/B-P/32,5N envasado, cal apagada en polvo y arena de
granulometría 0/3 lavada.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA11a h Peón especializado construcción 17,970 4,000 71,88
PBAC.2ab t CEM II/B-P 32.5 N envasado 107,200 0,205 21,98
PBAK.1a t Cal apagada en sacos de 12kg 173,840 0,091 15,82
PBRA.1abb t Arena 0/3 triturada lvd 10km 9,210 1,700 15,66
PBAA.1a m3 Agua 0,380 0,246 0,09

Importe: 125,430

Almoines, julio de 2017
Los Arquitectos
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REFORMA I ADEQUACIÓ PER A ACCÈS DE PERSONES AMB MOBILITAT REDÜIDA ALS BANYS DE L’AJUNTAMENT. 

AJUNTAMENT D’ALMOINES 
 
 

E B ARQUITECTURA I URBANISME SAFOR 7 S L.P. tel I fax: 96 282 06 61 – 96 282 25 47 

A.M.4.- PARTIDES ALÇADES 

 Les partides alçades, a justificar, que inclou el pressupost, s’abonaran al 
contractista en la forma que determina la clàusula 52 del vigent Plec de Clàusules 
Administratives Generals per a la contractació d’obres de l’Estat. 

 

A.M.5.- JUSTIFICACIÓ DEL COEFICIENT “K” DE COST INDIRECTE 

 En compliment de l’article 1r de l’ordre de 12 de juny de 1968 (BOE 25/7/68), es 
redacta aquest annex en el que es justifica el import dels preus unitaris que apareixen 
al quadre de preus. 

 Els preus es confeccionen a partir dels components bàsics de mà d’obra, 
maquinària i materials, arribant a obtenir així el cost directe de cada unitat d’obra. 

 El preu d’execució material de les unitats d’obra, d’acord amb l’article 2n de 
l’esmentada ordre, s’obté a partir de l’expressió: 

                      K 
  Pn = (1 + --------- ) Cu 
         100  

  Pn= Preu d’execució material. 

  Cu= Cost directe. 

  K   = Percentatge de costos indirectes. 

  El Coeficient K es composa de dos sumands, 

  K1= % de costos indirectes front a directes. 

  K2= 1% per a obres terrestres. 

  Al nostre cas K1, tindrà un valor del 2%  

K= K1 + K2= 2 + 1= 3 %. 
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 A.M.6.- CÀLCUL D’HONORARIS TÈCNICS PER REDACCIÓ DEL PROJECTE 
I DIRECCIÓ  D’OBRA 

  

 Honoraris professionals: 

 D’acord amb allò que diu el quadre de coeficients aplicables a la redacció de 
projectes i direccions d’obres, aplicable per la Diputació Provincial de València, aprovat 
en sessió plenària de 18 de Juliol de 2016, procedim al càlcul justificat dels honoraris 
professionals:  

  Taula.- 

PEM .........................................................   17.362,32 € 

                             --------------------  

TOTAL BASE D’APLICACIÓ P ................ 17.362,32  € 
H = PEM x Coef/100 

  Càlcul del coeficient Cu. 

  PEM fins a 50.000 € ►5,60 % per projecte. 

  H= 17.362,32 € x 0,056=  972,29 
  E.B.S.S:0,85% s/17.362,32 = Minim 150,00 
   
  HONORARIS PROFESSIONALS 

   

  Per projecte .............................. 972,29€+ 21% IVA = 1.176,47 € 
  E.B.S.S:....... 0,85% s/17.362,32 = Minim 150,00+ 21% IVA =  181,50 € 

         

Per direcció ....... 2,40% s/17.362,32  = 416,69+ 21% IVA =   504,20 € 
Per Subdirecció . 2,40% s/17.362,32  = 416,69+ 21% IVA =   504,20 € 
 
  Pla de Seguretat i Coordinació de Seguretat: 

  ................. 0,720% s/17.362,32 = Minim 150,00+ 21% IVA =  181,50 €  
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A.M.7.- PLA D’OBRA ( PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS). 

 

  SETMANES 

 CAPÍTOLS 1 2 3 4 

1 ENDERROCS I TREBALLS 
PREVIS 

    

2 TREBALLS DE PALETA, 
REVESTIMENTS, FUSTERIA I 
AJUDES 

    

3 INSTAL·LACIONS     

4 SEGURETAT I SALUT     

5 GESTIÓ DE RESIDUS     

 
       TOTAL   P.E.M.  17.362,32 3.190,10 3.948,08 4.724,07 5.500,07 

 

 

A.M.8.- JUSTIFICACIÓ DEL ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 La present obra, reuneix les condicions que fan exigible l’anomena’t Estudi Bàsic 
de Seguretat i Salut, d’acord amb allò que diu el R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre sobre 
Seguretat i Salut a les obres de construcció; ja que no abasta un pressupost de 
contracta superior a 450.759,08 euros; la durada de l’obra es superior a 30 dies alhora 
que no s’utilitzaran més de 20 treballadors (condicions que s’entenen conjuntament); el 
volum de mà d’obra estimada es inferior a 500 jornades. Per tot açò, s'ha redactat 
l’anomena’t Estudi Bàsic de Seguretat i Salut que s’annexa al present document. 

VALORACIÓ ECONÒMICA: 

 S’estima la quantitat de 50,00 euros el import de les mesures que deuran 
adoptar-se, expressades al EBSS. 
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A.M.9.- PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

 

PRESSUPOST  GENERAL

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL....................................... 17.362,31 €

DESPESES GENERALS 13%17.362,31€.................................... 2.257,11
BENEFICI INDUSTRIAL 6%17.362,31€....................................... 1.041,74
PRESSUPOST DE CONTRACTA O BASE IMPOSABLE ......... 20.661,16
21 % IVA   S 20.661,16€……................................................ 4.338,84
TOTAL PRESSUPOST DE CONTRACTA.................................. 25.000,00 €

Honoraris de redacció de projectes inclòs IVA.............................. 1.357,97 €
TOTAL PRESSUPOST CONEIXEMENT ADMINISTRACIÓ ...... 26.357,97 €

 

 

A.M.10.-  FITXA SOBRE COMPLIMENT NORMATIVA D'ACCESSIBILITAT 

AM10. COMPLIMENT DE LA NORMATIVA D'ACCESSIBILITAT  

AM10.1. Aplicació  

Es tindran en compte les prescripcions vigents exigibles de la LLEI 1/1998 (05/05/1998) de 
Presidència de la Generalitat Valenciana sobre accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques, urbanístiques i de la comunicació, en la Comunitat, el Decret 39/2004 
(05/03/2004) que desenvolupa la Llei 1/1998 i l'Orde 25/05/2004 que desenvolupa el Decret 
39/2004.  Cal veure R.D. 173/2010 (DB-SUA) 

AM 10.2. Nivell d'accessibilitat exigible 

 Segons el reglament l'edifici posseeix un nivell d'accessibilitat CA1 (edificis destinats a 
centres de l’administració pública- ús comercial i administratiu….ajuntaments).  

 • Nivell Adaptat (accessos d'ús públic, itineraris d'ús públic, serveis higiènics, 
vestidors, àrees de consum d'aliments, places d'aparcament, elements d'atenció al públic, 
equipament i senyalització.  
  
 • Nivell Practicable en  arees de preparació d’aliments i zones d'ús restringit.  
 

 Per tot això l'edifici compleix les característiques exposades a continuació.  
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AM 10.3. Característiques de les zones de nivell adaptat  

ACCÉS  D'ÚS PÚBLIC PRINCIPAL  

El desnivell existent entre la cota de la plaça i  l’accés i l’edifici és de 3cm i se salva per 
mitjà d’una rampa amb pendent inferior al 25%.   

ITINERARIS  D'ÚS PÚBLIC  

CIRCULACIONS HORITZONTALS FINS ALS ELEMENTS DE NIVELL ADAPTAT  

Existirà un itinerari, amb el mateix nivell d'accessibilitat en tot el seu recorregut, des de 
l'accés exterior fins als nuclis de comunicació vertical.  

L'ample lliure mínim és de: 1,20 ml  

En els extrems de cada tram recte o cada 10 metres o fracció existeix d'un espai de 
maniobra on es puga inscriure una circumferència amb un diàmetre de: 1,50 ml.  

PORTES  

A un costat i altre de qualsevol porta de l’itinerari, i en el sentit de pas, es disposarà d'un 
espai lliure horitzontal, fora de l'abatiment de portes, on es puga inscriure una circumferència 
de diàmetre 1,50 ml.  

L'altura lliure mínima de les portes és de 2,10 ml.  

L'ample lliure mínim de les portes és de 0,85 ml.  

L'obertura mínima en portes abatibles serà de 90º. El bloqueig interior permetrà, en cas 
d'emergència, el seu desbloqueig des de l'exterior. La força d'obertura o tancament de la 
porta serà menor de 30 N.  

 
SERVEIS HIGIÈNICS   

Els serveis higiènics s'ubicaran en recintes amb accessos que complisquen les condicions 
funcionals de les circulacions horitzontals, així com els següents paràmetres, segons el seu nivell 
d'accessibilitat.  

En les cabines d'inodor, dutxa o banyera i vestuaris, es disposarà d'un espai lliure  
on es puga inscriure una circumferència amb un diàmetre d'1,50 ml.  
 
EQUIPAMENT 

 L'altura dels mecanismes i interruptors serà de 0'90 m. (0'70<h<1'00 ml). Les bases de 
dades, endolls i bases de telefonia se situaran a una altura compresa entre 0'50 i 1'20 ml. Tots els 
mecanismes comptaran amb un sistema de palanca, pressió o detecció per a la seua 
activació.  

SENYALITZACIÓ 

 En els accessos d'ús públic hi ha informació sobre els accessos a l'edifici indicant, la 
ubicació dels elements d'accessibilitat d'ús públic. 

 Un directori dels recintes d'ús públic existents en l'edifici situat en els accessos adaptats. 

 Senyalització del començament i final de les rampes i escales així com de les baranes, 
per mitjà d'elements o dispositius que informen disminuïts visuals amb l'antelació suficient. 
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Almoines, Juliol de 2017 

Els arquitectes,  

  

  

Joaquim Egea i Martínez.           Francesc Boscà i Mayans  
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 
 
 
INTRODUCCIÓ 
 
 El present Plec de Condicions Tècniques regula l'execució de les obres definides en el projecte de          
“REFORMA I ADEQUACIÓ PER A ACCÈS DE PERSONES AMB MOBILITAT REDÜIDA ALS BANYS DE 
L’AJUNTAMENT” a realitzar en la Palça Major d’Almoines, per encàrrec de l’Ajuntament d’Almoines, i 
redactat pels arquitectes Joaquim Egea i Martínez i Francesc Boscà i Mayans. 
 Les condicions tècniques que es detallen en aquest Plec, complementen a les esmentades en les 
especificacions de la Memòria, Plànols i Pressupost, que tenen a tots els efectes valor de Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
 L'ordre de prelació entre els documents de Projecte, en cas de disparitat entre ells, serà: 
 

1. Plànols 
2. Memòria 
3. Plec 
4. Pressupost 

 
 
ORGANITZACIÓ 
 
 El present Plec s'ha ordenat d'acord amb l'estructura aprovada per l'Associació d'Entitats Redactores de 
Bases de Dades. 
 
 L'estructura, per capítols, d'aquest Plec és la següent: (Els epígrafs que no apareixen han sigut suprimits 
per tractar-se d'una versió resumida). 
 

 E01  ACTUACIONS PRÈVIES 
 E08  REVESTIMENTS I ACABATS 
 E09  INSTAL·LACIONS 
 E10  EQUIPAMENT 

 
 
INTERPRETACIÓ DE DOCUMENTS 
 
 És obligació del Contractista executar quant siga necessari per a la bona construcció i aspecte de les 
obres, encara quan no es trobe expressament estipulat en els documents del Projecte i dins dels límits de 
possibilitats que els Pressuposts determinen per a cada unitat d'obra. 
 
 
CONDICIONS GENERALS 
 
 En tots els treballs que es realitzen en l'obra es compliran les normes que disposa la Llei 31/95 de 8 de 
Novembre. de Prevenció de Riscs Laborals; el R.D. 1627 de 24 d'Octubre. sobre Disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut a les obres de Construcció; la Directiva 92157/CEE de 24 de Juny sobre Disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut per a les obres de Construcció temporals o mòbils. 
 
 A més, tots els productes i maquinària que intervinguen en el procés constructiu del present projecte 
hauran d'estar en possessió del segell d'homologació CE de la Unió Europea, en aplicació de les Directives 
Europees 89/106/CEE i 93/68/CEE publicades per RD 1630/1992 BOE 9/2/93 i RD 1328/1995 BOE 
19.08.95. 
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E01.- ACTUACIONS PRÈVIES 
 
E01A.- ANÀLISI 
 
1. - El replantejament serà realitzat per la Direcció Facultativa. El contractista disposarà els mitjans i 
material necessari per a dur a terme el mateix ajudant en tot allò que sol·licite la Direcció Facultativa per a 
tal fi. 
 
 
 
E08.- REVESTIMENTS I ACABATS 
 
E08PCE.- Esquerdejats 
 
2. - Si el parament és de fàbrica de rajola, es rascaran les juntes, netejant-se bé de pols els paraments. 
Prèviament la fàbrica ha d'haver completat el seu procés d'eixugat. 
 
3. - El suport haurà de presentar una superfície neta i rugosa. 
 
4. - L'esquerdejat acabat estarà exempt de clavills, tindrà una textura uniforme en tota la seua superfície i 
no haurà de desprendre's del suport, no presentant bosses, despenjaments ni altres defectes. 
 
5. - Es respectaran les juntes estructurals. 
 
6. - En esquerdejats exteriors vists serà necessari fer un nafrat en requadres de costat no major a tres 
metres per a evitar clivellaments. En esquerdejats de sostres exteriors es realitzarà un gotassa vinent a 
l'aresta exterior perquè l'aigua es precipite per gravetat, i no s'estenga pel sostre esquerdejat. 
 
7. - Quan la grossària de l'esquerdejat siga superior a 15 mm es realitzarà per capes successives. 
 
8. - Els elements d'acer que vagen a anar esquerdejats, es folraran prèviament amb peces ceràmiques o 
de ciment. 
 
9. - Les parets mitgeres o façanes exteriors que hagen de quedar a la intempèrie durant algun temps, 
portaran material hidròfug en la confecció de les mateixes. Es tindrà especial atenció en la preparació del 
morter per a aquesta classe d'operacions, utilitzant sempre ciment homologat. S'evitarà la penetració 
d'humitats. S'humitejarà prèviament el parament, projectant el morter de forma homogènia i ràpida, i 
removent la massa regularment, i tot això utilitzant un morter de consistència fluida. 
 
10. - Un quart d'hora després d'haver fet les operacions anteriorment indicades, se li donaran dues 
lletades de ciment. 
 
11. .- En cap cas s'utilitzarà, per a la confecció de morters per a revestiments, arena procedent de la 
insistència de pedres arenoses amb el pretext de suavitzar la massa o facilitar el treball. En tot cas, la 
Direcció Facultativa podrà admetre la proporció que estime oportuna, i indicar-ho a la Contracta. 
 
12. .- Quant als morters caldrà ajustar-se als especificat en els següents apartats: 
 
a).- Morter de Ciment Pòrtland 
La preparació dels morters de ciment PÒRTLAND pot fer-se a mà o màquina. Si el morter va a preparar-se 
a mà es mesclaran prèviament, l'arena amb el ciment en sec afegint lentament l'aigua. Quan el morter siga 
mesclat a màquina es tiraran tots els components junts, romanent en moviment, almenys quaranta segons. 
Es prohibeix terminantment el rebatut dels morters. 
Es podran emprar morters de ciment de dosificació: 1:3, 1:4 i 1:6, d'acord amb les següents indicacions. 
 

Tipus de Morter Ciment (Kg) Arena (m3) Aigua (l)

1:3 400 0,975 260 
1:4 350 1,030 260 
1:6 250 1,100 255 

 
No obstant la determinació de les quantitats o proporcions en què han d'entrar els distints components per 
a formar els morters, serà fixada en cada unitat d'obra per la Direcció Facultativa, no podent ser variades 
en cap cas pel Constructor. 
 
b).- Pasta d'Algeps 
La pasta d'algeps serà de dos tipus, segons la classe d'algeps: 
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- 210 kg. d'algeps blanc fi. 
 650 litres d'aigua. 
- 850 kg. d'algeps negre. 
 600 litres d'aigua. 
Aptes per a estesos i guarnits sobre paraments interiors. 
Les pastes d'algeps es prepararan a mesura que vagen necessitant-se, fent només la quantitat precisa en 
cada cas. 
 
13. - Els algeps emprats a l'obra cumplirán les condicions que s'especifiquen en el Plec General de 
Condicions per a la recepció d'Algeps i Escaioles en obres de construcció, aprovat per Ordre de 31 de 
Maig de 1985: RY-85. BOE 10.06.85. 
Les anàlisis químics dels algeps i escaioles s'efectuaran d'acord amb les normes UNE 102032 i 102037.La 
finor de mòlt dels algeps i escaioles es determinarà d'acord amb la norma UNE 102031.La determinació del 
temps transcorregut a passar de l'estat líquid al plàstic, denominat temps de principi de forjat, es realitzarà 
d'acord amb la norma UNE 102031.La determinació de la durada de l'estat plàstic mitjançant diferència 
entre els temps final de forjat i principi de forjat, es realitzarà d'acord amb la norma UNE 102031. 
 La determinació de la resistència mecànica a flexo-tracció es realitzarà d'acord amb la norma UNE 
102031.  
En cada sac, o en l'albarà si el producte se subministra a granel, hauran de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial del producte. 
- Designació del producte segons el RY-85. 
- Pes net.  
- En el cas que el producte tinga concedit un distintiu de qualitat, aquest figurarà en l'envàs baix les 

condicions que s'imposen en la seua concessió. La tolerància en el pes net respecte de què figure al 
sac, no serà major del 4% en més o en menys. Amb independència de l'anteriorment establit, quan la 
Direcció Facultativa ho estime convenient, es duran a terme els assajos necessaris per a la 
comprovació de les característiques previstes en aquest Plec. 

 
E08PCG.- Guarnits 
 
14. - Abans d'iniciar els treballs es netejarà i humitejarà la superfície que es va a revestir. 
 
15. - Es respectaran les juntes estructurals. No es començaran els treballs de guarnit i lluït, si no s'ha 
acabat la coberta. 
 
16. - Amb anterioritat al revestit s'hauran rebut els cèrcols de les portes i finestres. 
 
17. - La pasta d'algeps s'utilitzarà immediatament després del pastat. No s'utilitzaran additius que puguen 
variar el procés del forjat.  
 
18. - Per a eixugats artificials es necessitarà l'autorització explícita de la Direcció Facultativa. 
 
19. - No es realitzarà lluït quan la temperatura ambient al lloc d'utilització siga inferior a 5 ºC. 
 
20. - La pasta s'estendrà, estrenyent-la contra la superfície, fins a aconseguir un grossària de 3 mm. La 
superfície resultant serà plana, llisa i exempta de carboneres i ressalts. 
 
21. - Els elements d'acer que vagen a anar recoberts d'algeps, es folraran prèviament amb un producte 
impermeable. 
 
 
E08PD.- Entaulellats 
 
22. - La Direcció Facultativa seleccionarà el tipus d'entaulellat entre les mostres facilitades. 
 
23. - El revestiment no presentarà peces aclivellades, trencades, escantellades ni tacades, tindrà un color 
i una textura uniforme en tota la superfície. 
 
24. - Els paraments a revestir estaran aplomats i nets de restes de morter, pasta d'algeps o pols. 
 
25. - Les peces estaran ben adherides al suport i formaran una superfície plana i aplomada, no admetent-
se en ambdós casos variacions superiors a +/- 2 mm en una longitud de 2 m. 
 
26. - Les juntes del revestiment seran rectes i estaran rejuntades amb lletada o morter de ciment blanc i, 
eventualment colorants, si la Direcció Facultativa no fixa altres condicions, netejant-se amb fregall sec 
transcorregudes 12 hores. 
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27. - Els taulellets se submergiran en aigua a saturació, havent d'orejar-se a l'ombra 12 hores, com a 
mínim, abans de la seua col·locació. 
 
28. - El morter d'agarre una vegada forjat, tindrà una humitat inferior al 3 % en pes i estarà exempt de sals 
solubles. 
 
29. - Els trepants que es realitzen en les peces per al pas de les canonades, tindran un diàmetre d'1 cm. 
major que el diàmetre d'aquestes. 
 
30. - Es respectaran les juntes estructurals i es preveuran juntes de dilatació que se segellaran amb 
silicona, la seua amplària serà entre 1,5 i 3 mm. La distància entre les juntes de dilatació no superaran els 
8 m. 
 
 
E08S.- SÒLS 
 
31. - La Direcció Facultativa seleccionarà el tipus de sola entre les mostres facilitades. 
 
32. - Als paviments situats a l'exterior, les juntes de dilatació exerciren el paper de juntes de retracció. 
 
33. - Als paviments situats a l'interior, les juntes de dilatació es faran coincidir amb les de l'edifici i es 
mantindran en tota la gruixa del revestiment. 
 
34. - En paviments sobre forjat, llosa o solera situats a l'exterior, es disposaran juntes de dilatació per 
cada 5 m2 de superfície pavimentada. 
 
35. - El paviments de taulells de terratzo, ceràmica o gres, no presentarà peces trencades, escantellades, 
tacades ni amb altres defectes superficials, tampoc presentarà ressalts entre les peces; tindrà un color i 
textura uniformes en tota la seua superfície. Les peces estaran ben adherides al suport i formaran una 
superfície plana. Es col·locaran a límit i en alineacions rectes, respectant-se les juntes pròpies del suport 
que s'ompliran amb lletada de ciment pòrtland i colorants si és el cas. 
 
36. - La col·locació es realitzarà a temperatura ambient superior o igual a 5 ºC. El paviment no haurà de 
xafar-se durant les 24 hores següents a la seua col·locació. 
 
37. - Els taulells es col·locaran amb les seues juntes alineades. Es tindrà especial atenció en què la 
superfície enrajolada quede plana i amb un pendent uniforme mínima del 0`3% al 0`5% cap als desaigües, 
en el cas que en el pla superficial del paviment puga donar-se la possibilitat de caiguda o entrada d'aigua. 
Es rebutjarà tota peça defectuosa, tant en dimensions com en els cantells i en tonalitat. 
 
 
E08E.- ESCALES 
 
38. - Les petjes de les grades es col·locaran horitzontals. No s'admetran grades que oferisquen 
irregularitats majors de 5 mm  d'amplària i 3 mm d'altura. 
 
 
E08R.- REMATS 
 
39. - Les peces no estaran aclivellades, trencades, escantellades o tacades. Tindran un color i una textura 
uniforme.  
 
40. - Les peces quedaran ben adherides al suport i formaran una superfície plana i amb la inclinació 
adequada. 
 
41. - Els paraments d'aplicació estaran sanejats, nets i amb la humitat necessària perquè no absorbisca 
l'aigua del morter i la rejuntada es realitzarà al cap de 24 hores. 
 
 
E08N.- PINTURES 
 
42. - Abans de l'aplicació de la pintura, estaran rebuts i muntats tots els elements que han d'anar en el 
parament, com ara cèrcols de portes, finestres, canalitzacions, instal·lacions, baixants, etc. 
 
43. - La superfície d'aplicació haurà d'estar anivellada, llisa, prou eixuta i endurida per a garantir una bona 
adherència. Tindrà una humitat inferior al 6% en pes. 
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44. - El temps mínim d'assecat del morter de ciment per a aplicar la pintura serà d'un mes a l'hivern i dues 
setmanes a l'estiu. No s'admetrà la utilització de procediments artificials d'assecat. 
 
45. - Es comprovarà que la temperatura ambient no siga major de 28 ºC ni menor de 12 ºC; en cas 
contrari es posposarà el pintat fins que la temperatura estiga dins de l'interval indicat. 
 
46. - Es donaran les capes indicades en el Pressupost i la Memòria de Projecte. Les pintures seran de 
bona qualitat i no contindran en la seua composició productes i substàncies nocives o que es degraden per 
causa de la humitat. En façanes i sobre el lluït de ciment la pintura, quant al color i tonalitats, es seguirà la 
carta de colors, si l'haguera, de cada municipi, com és el cas de municipi de València amb el text: "El Color 
del Centre Històric", editat per l'Ajuntament d'aquesta. 
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E09.- INSTAL·LACIONS 
 
 
E09E.- INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT 
 
E09EA.- Connexió 
 
47. - És la part de la instal·lació compresa entre la Xarxa de Distribució Pública i la Caixa o Caixes 
Generals de Protecció. L'execució de la connexió s'efectuarà d'acord amb la Companyia Subministradora 
d'Energia Elèctrica, en funció de les disponibilitats energètiques de dita empresa a la zona, i tenint en 
compte les seues instruccions particulars i el Reglament de Connexions. Reial Decret 2949/1982, de 15 
d'Octubre, del M. d'Indústria i Energia. B.O.E. 272; 12.11.82 i correccions d'errors posteriors 
 
E09EG.- Caixa General de Protecció 
 
48. - És la caixa destinada a albergar els elements de protecció de la Línia Repartidora, assenyalant el 
principi de la instal·lació propietat de l'usuari. En la Comunitat Valenciana complirà les especificacions de la 
Norma Tècnica per a Instal·lacions d'Enllaç en Edificis d'Habitatges, ordre de 25 de juliol de la Conselleria 
d'Indústria, Comerç i Turisme. D.O.G.V. 20.11.89. Quan les necessitats de demanda de potència ho 
requerisquen s'instal·larà, en un mateix edifici, dues o més Caixes Generals de Protecció. Les Caixes 
Generals de Protecció seguiran les especificacions de la RU 1403 C (juliol 1986). Es situarà a la façana de 
l'edifici, a l'interior d'un nínxol mural (IEB-34) o model prefabricat homologat segons indicació de les 
normes d'Instal·lacions d'enllaç en edificis d'habitatges. Es fixarà en una paret de resistència no inferior a la 
del paredó. A l'interior del nínxol es preveuran dos orificis per a allotjar els tubs de fibrociment de 120 mm. 
de ø, per a l'entrada de la connexió de la xarxa general. Incorporarà un born per a la posada a terra de la 
caixa si aquesta és metàl·lica. Quan la façana no limite amb via pública, la CGP es situarà al límit de la 
mateixa. En el cas que la connexió siga aèria, es disposarà un suport per a xarxa aèria junt amb el nínxol. 
En els casos en què el subministrament servisca a un únic abonat s'instal·larà una Caixa General de 
Protecció i Mesura, en la que s'inclouran els fusibles de protecció, que segons la MA BT 015 compliran les 
funcions de protecció i seguretat, a més del comptador de consum d'energia elèctrica. 
 
E09EL.- Línia Repartidora 
 
49. - És la conducció elèctrica que enllaça la Caixa General de Protecció amb la centralització de 
comptadors. En la Comunitat Valenciana Complirà les especificacions de la Norma Tècnica per a 
Instal·lacions d'Enllaç en Edificis d'Habitatges, Ordre de 25 de juliol de la Conselleria d'Indústria, Comerç i 
Turisme. D.O.G.V.  20.11.89 en aquelles instal·lacions que compten amb un únic abonat es confon amb la 
Derivació Individual. Està constituïda amb caràcter general per tres conductors de Fase i un conductor de 
Neutre. La caiguda de tensió màxima admissible en la línia repartidores serà funció del tipus de 
centralització a què servisca, estant establida segons MON BT 013 en: 
 1% per a línies repartidores destinades a comptadors instal·lats en forma individual o concentrats per 

plantes. 
 0,5% per a línies repartidores destinades a comptadors totalment concentrats. 
La caiguda de tensió s'entén mesura des del punt d'eixida de la CGP fins a l'arrancada de la derivació 
individual. 
Quan la connexió de la presa de terra es realitze en el nínxol de la CGP, es disposarà en corresponent 
conductor de terra per la mateixa conducció per on discórrega la línia repartidora. S'instal·larà en tubs amb 
grau de resistència al xoc no inferior a 7, segons la Norma UNE 20324, d'unes dimensions tals que 
permeta ampliar un 100% la secció dels conductors instal·lats inicialment. Les unions dels tubs seran 
roscades o embotides, de manera que no puguen separar-se els extrems. El traçat de la línia repartidora 
serà el més curt i rectilini possible, i discorrerà per zones d'ús comú. Quan la línia repartidora tinga tal 
longitud o trajectòria que puga dificultar el canvi de conductors per la canalització per la qual discórrega, 
s'establiran els registres adequats. 
 
E09EC.- Centralització de Comptadors 
 
50. - És un conjunt d'unitats funcionals destinades a albergar bàsicament l'enfangat general, fusibles de 
seguretat, aparells de mesura, enfangat de protecció, borns d'eixida i posada a terra amb punt 
enregistrable. La centralització de comptadors complirà les especificacions de la RU 1404 D (Febrer de 
1977) i correspondrà a un dels tipus establits per la Companyia Subministradora. 
Els comptadors seran d'un model homologat i compliran amb les especificacions del Reglament de 
comptadors d'ús corrent classe 2. Reial Decret 875/1984, de 28 de Març, de la Presidència del Govern. 
B.O.E. 114; 12.05.84 i a la Comunitat Valenciana la Norma Tècnica per a Instal·lacions d'Enllaç en Edificis 
d'Habitatges, Ordre de 25 de juliol de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme. D.O.G.V.  20.11.89. La 
seua instal·lació s'efectuarà d'acord amb la Companyia Subministradora i seguint les normes dictades per 
aquesta. En funció del nombre de subministraments i plantes de l'edifici, les centralitzacions de comptadors 
es disposaran de la forma següent: 
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 Als edificis de fins a nou plantes inclusivament, els comptadors s'instal·laran en una o més 
centralitzacions en planta baixa. 

 Als edificis de més de nou plantes, s'instal·laran els comptadors en una o més centralitzacions a la 
planta baixa, admetent-se altres centralitzacions en una o més plantes intermèdies.  

 Quan el nombre de subministraments per planta siga superior a 14, es podrà instal·lar una 
centralització per planta  

 Quan el nombre de buits per a equips de mesura amb destí a habitatges i locals comercials no supere 
les trenta-sis unitats, la centralització de comptadors es podrà col·locar en un armari adossat o encastat 
en un parament de la zona comuna. Estarà protegit frontalment per unes portes de material 
incombustible de tipus M0, que quedaran separades del frontal dels mòduls entre 5 i 15 cm i permetran 
el fàcil accés i manipulació dels mòduls.  

 Quan el nombre de buits per a equips de mesura amb destí a habitatges i locals comercials supere les 
trenta-sis unitats, la centralització es disposarà en un habitació destinat amb aquest fi.  

 Quan es superen els setanta-dos buits per a equips de mesura amb destí a habitatges i locals 
comercials serà necessària una segona centralització separada físicament de l'anterior, ja siga 
mitjançant un barandat de resistència no inferior a la del paredó, ja siga en un altre local. En aquest cas 
ambdues centralitzacions podran estar en la mateixa planta i tenir un accés comú. 

Les portes d'accés a les centralitzacions de comptadors tindran unes dimensions mínimes de 70x200 cm i 
permetran la seua obertura cap a l'exterior per simple pressió del cos (relliscada d'emergència). Tenint en 
compte les possibles ampliacions les dimensions en planta de l'habitació es determinaran de manera que 
l'espai lliure entre mòduls oposats, entre mòduls i paret lliure oposada, i entre parets lliures oposades 
permeta la inscripció d'una circumferència de diàmetre 110 cm. L'altura lliure de l’habitació no serà inferior 
a 230 cm. Estarà ventilat de forma natural per a evitar condensacions, podent-se emprar doble reixeta a 
les portes, per a impedir l'entrada de xicotets animals i la introducció d'objectes. Disposarà d'una 
instal·lació d'enllumenat que proporcione un nivell mínim de 100 luxes. No estarà exposat a vibracions ni 
humitats i quan la cota del sòl siga igual o inferior a la cota dels corredors o locals confrontants es 
disposaran albellons de desaigüe. 
 
E09ED.- Derivacions 
 
51. - És la part de la instal·lació que, partint d'una línia repartidora, alimenta una instal·lació privativa 
d'usuari. En la Comunitat Valenciana complirà les especificacions de la Norma Tècnica per a Instal·lacions 
d'enllaç en edificis d'habitatges, Ordre de 25 de juliol de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme. 
D.O.G.V. 20.11.89. La derivació individual s'inicia en l'enfangat general i comprèn els fusibles de seguretat, 
el conjunt de mesura i l'interruptor de control de potència. Les derivacions individuals estaran constituïdes, 
d'acord amb la MA BT 014, per conductors de coure aïllat del tipus H07V-R, segons la norma UNE 21031 i 
UNE 21123. La caiguda de tensió màxima admissible en les derivacions individuals serà funció del tipus de 
centralització de què partisquen, estant establida segons MON BT 014 en: 
 0,5% per a línies repartidores que partisquen de comptadors instal·lats en forma individual o 

concentrats per plantes. 
 1% per a línies repartidores que partisquen de comptadors totalment concentrats. 
La caiguda de tensió s'entén mesura des de l'arrancada de la derivació individual fins al punt de connexió 
de la instal·lació privativa de l'usuari, en el quadre general de distribució. 
Per als subministraments monofàsics estaran formades per un conductor de fase, un de neutre i un de 
protecció. Per als subministraments trifàsics estaran constituïts per tres conductors de fase, un de neutre i 
un de protecció. Per a la protecció contra curtcircuits de les derivacions individuals, s'instal·laran fusibles 
de classe gl de tipus cilíndric per a calibres no superiors a 100 A i de tipus fulla per a calibres superiors. 
Les seccions de la derivació individual es determinaran mitjançant càlcul i no seran inferiors en cap cas a 6 
mm2. El tub corresponent a cada derivació individual permetrà la instal·lació de dos conductors segons 
UNE 21031 d'1.5 mm2 de secció per al comandament necessari en els subministraments amb 
discriminació horària nocturna. Les derivacions individuals discorreran per l'interior de canaletes 
encastades o adossades al buit de l'escala, per llocs d'ús comú. Es procurarà evitar les corbes, els canvis 
de direcció i la influència tèrmica d'altres instal·lacions de l'edifici. En edificis de fins a 12 habitatges per 
escala es podrà instal·lar directament encastada, amb tub flexible, auto extingible i no propagador de la 
flama. La part de les derivacions individuals que discórrega per fora de les canaletes anirà baix tub 
encastat. Les dimensions internes de la secció horitzontal de la canaleta seran com a mínim de 50 cm2 per 
tub. Es permetrà la instal·lació de fins a dues capes de tub per canaleta. Cada derivació individual en 
canaleta s'instal·larà en un tub aïllant rígid autoextingible i no propagador de la flama, de grau de protecció 
mecànica 5, si és rígid curvable en calent, o 7 si és flexible. Cada cinc plantes es disposarà una caixa de 
registre del propi tub, accessible a la planta en qüestió. Aquesta caixa es podrà substituir per un maneguí 
lliscant de 25 cm de longitud, instal·lat en cada un dels tubs. Des de la centralització de comptadors fins a 
l'última planta es col·locarà un tub buit per cada dotze derivacions individuals o fracció. Quan existisquen 
problemes d'instal·lació dels trams de derivacions individuals que discórreguen des de la centralització de 
comptadors fins a l'arrancada de les canaletes enregistrables, o als trams existents des dels registres 
d'aquestes canaletes fins al quadre general de distribució de cada subministrament es podrà realitzar amb 
tubs encastats, rígids i curvables en calent, discorrent per llocs d'ús comú. S'instal·larà en cada planta una 
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tapa de registre per als tubs de material M segons NBE-CPI-96 i a una distància del sostre de 20 cm. Cada 
tres plantes es col·locarà una placa tallafocs o sistema equivalent immediatament davall de la tapa de 
registre. Quan es tracte d'edificacions adossades (bungalous, dúplex, locals comercials, etc.) amb 
centralitzacions de comptadors per grups homogenis d'edificacions, les derivacions individuals discorreran 
per zones d'ús comú. Si la canalització és subterrània es disposaran arquetes plenes d'arena neta per a 
registre en els canvis de direcció i en aquells altres punts necessaris. L'estès de les derivacions individuals 
es realitzarà amb cablejat homologat, segons dimensions establides en projecte. Les derivacions 
individuals estaran constituïdes pel conductor de fase, un neutre i el de protecció. 
 
E09EM.- Quadre General de Comandament i Protecció 
 
52. - El Quadre General de Distribució allotja els mecanismes de comandament i protecció de les 
instal·lacions elèctriques privatives de cada abonat, indicats en l'Instrucció MI BT 016: 
 Interruptors de Control de Potència 
 Interruptors Diferencials 
 Disjuntors Magnetotérmics 
 Es situarà a l'interior de l'habitatge o local, pròxim a la porta d'accés, en lloc fàcilment accessible, 
s'empraran en la seua construcció materials no inflamables i la seua distància màxima al paviment serà de 
200 cm (de nivell de sòl acabat als mecanismes de comandament). La instal·lació del interruptor de control 
de potència es realitza a petició de l'empresa subministradora, i la seua funció és mantenir el consum 
d'energia elèctrica dins dels rangs de potència contractats per l'abonat. El interruptor diferencial s'aplica per 
a la protecció contra corrents de defecte i contactes indirectes. La seua sensibilitat estarà graduada en 
funció del tipus de local en què es trobe la instal·lació a què protegeix. Els disjuntors magnetotèrmics seran 
d'accionament manual, i tindran poder de tall per a la intensitat màxima prevista al circuit en què estan 
col·locats sense donar lloc a la formació d'arcs permanents, obrint i tancant els mateixos totalment sense 
possibilitat de poder adoptar una posició intermèdia. La seua capacitat de tall, per a la protecció del 
curtcircuit, estarà d'acord amb la intensitat del mateix que puga presentar-se en un punt qualsevol de la 
seua instal·lació. Per a la protecció contra el calfament de les línies, la regulació s'establirà per a una 
temperatura inferior als 60 ºC. Tant els interruptors diferencials com els disjuntors, quan no puguen 
suportar els corrents de curtcircuits, aniran adaptats amb fusibles calibrats a la intensitat del circuit que 
protegeixen. Es disposaran sobre material aïllant o ignífug i estaran construïts de manera que no es puga 
projectar metall cas de fondre's. Es podran recanviar baix tensió sense cap perill i portaran marcada la 
intensitat i tensió nominals de treball així com el signe de la seua desconnexió. 
El connexionat entre els dispositius de protecció situats en aquests quadres s'executarà ordenadament, 
procurant disposar interlínies de connexió per als conductors actius i per al conductor de protecció. Segons 
allò que s'ha assenyalat en la instrucció MI BT 022 es fixarà sobre els mateixos un rètol de material 
metàl·lic en què s'indique el nom de l'instal·lador, grau d'electrificació i data en què es va executar la 
instal·lació. Així mateix se situarà en cada interruptor magnetotèrmic, un senyal indeleble identificativa del 
tipus de circuit a què protegeix, podent-se identificar les posicions d'obert-tancat per a tots els interruptors. 
 
E09EU.- Circuits 
 
53. - Conductors. Conductors de fase i neutre: Reben la denominació de conductors actius en tota 
instal·lació, i estan destinats a la transmissió de l'energia elèctrica. Els conductors elèctrics seran de coure 
electrostàtic, amb doble capa aïllant, sent la seua tensió nominal d'1.000 volts, per a línia repartidora i de 
750 volts per a la resta de la instal·lació, havent d'estar homologats, segons les normes UNE citades en la 
instrucció MI. BT. 044. Les seccions utilitzades seran, segons MI BT 023 com a mínim, les següents: 
 1,5 mil·límetres quadrats per als circuits d'alimentació dels punts de llum per a enllumenat. 
 2,5 mil·límetres quadrats per als circuits d'alimentació de les preses de corrent per a altres usos o 

xicotets electrodomèstics. 
 4,0 mil·límetres quadrats per als circuits d'alimentació de rentadora, llavaplats, calfador elèctric, 

eixugador, etc. 
 6,0 mil·límetres quadrats per als circuits d'alimentació de la cuina o calefacció. 
Dites seccions estan condicionades en qualsevol cas a les limitacions de caiguda de tensió, que mesura 
des de l'origen del circuit fins al punt més allunyat de consum serà inferior a l'1,5%  per a tots els circuits, 
segons MI BT 023. Serà possible la fàcil introducció i retirada dels conductors als tubs de protecció 
després de col·locats i fixats aquests i els seus accessoris, disposant dels registres que es consideren 
convenients. Els conductors s'allotjaran als tubs després de col·locats aquests. La unió de conductors, com 
a entroncaments o derivacions, no es podrà fer per simple retorciment o enrotllament entre si dels 
mateixos, sinó que haurà de realitzar-se sempre utilitzant clavilles o borns de connexió muntats 
individualment o constituint blocs o interlínies de contacte i podent utilitzar brides de connexió. Aquestes 
unions s'efectuaran sempre a l'interior de les caixes d'entroncament o derivació. No es permetrà més de 
tres conductors als borns de connexió. La connexió dels interruptors unipolars es realitzarà sobre el 
conductor de fase. No s'emprarà un mateix conductor neutre per a diversos circuits. Tot conductor ha de 
poder seccionar-se en qualsevol punt de la instal·lació en què derive. El conductor col·locat davall lluït 
(només en el cas de grau d'electrificació mínima), s'instal·larà d'acord amb el que establix la Instrucció MI 
BT. 024, apartat 1.3. 
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Conductors de protecció: Els conductors de protecció seran de coure i presentaran el mateix aïllament que 
els conductors actius. S'instal·laran per la mateixa canalització que aquests, no podent utilitzar un mateix 
conductor de protecció per a circuits distints. La secció mínima d'aquests conductors serà igual a la fixada 
per la taula VI de la Instrucció MIE. BT. 017, punt 2.2, en funció de la secció dels conductors de fase de la 
instal·lació. 
Identificació dels conductors: Els conductors de la instal·lació s'identificaran, igual que les derivacions 
individuals, pels colors del seu aïllament, a saber: 
 Blau clar, per al conductor neutre. 
 groc-verd, per al conductor de terra i protector. 
 Marró i negre, per als conductors actius o fases.  
Quan s'utilitzen conductors els aïllants del qual no siguen susceptibles de coloració els conductors 
quedaran identificats per inscripcions sobre el mateix. Als circuits trifàsics es seguirà el mateix codi de 
colors, identificant la tercera fase mitjançant el color gris. 
Aïllaments: Les instal·lacions elèctriques hauran de presentar una resistència d'aïllament almenys igual a 
1.000 volts x U ohms, sent U la tensió màxima de servei expressada en volts, amb un mínim de 250.000 
ohms. L'aïllament de la instal·lació elèctrica es mesurarà amb relació a terra, i entre conductors mitjançant 
l'aplicació d'una tensió contínua subministrada per un generador que proporcione en buit una tensió 
compresa entre 500 i 1.000 volts i com a mínim 250 volts amb una càrrega externa de 100.000 ohms. 
Durant la mesura, els conductors, incloent el conductor neutre o compensador estaran aïllats de terra, així 
com de la font d'alimentació d'energia a la qual estiguen units habitualment. Si les masses dels aparells 
receptors estan unides al conductor neutre, se suprimiran aquestes connexions durant la mesura, 
restablint-les una vegada acabada aquesta. 
Tubs protectors: Els tubs emprats seran, aïllants flexibles normals i que puguen corbar-se amb les mans. 
Els diàmetres interiors nominals mínims, en mil·límetres, per als tubs protectors en funció del nombre, 
classe i secció dels conductors que han d'allotjar, s'indiquen a les taules I-II-III-IV-V de la Instrucció MIE. 
BT. 019. Per a més de 5 conductors per tub o per a conductors de seccions diferents d'instal·lar pel mateix 
tub, la secció interior d'aquest serà, com a mínim, igual a tres vegades la secció total ocupada pels 
conductors. Els tubs hauran de suportar, com a mínim, sense cap deformació, la temperatura de 60 ºC, 
quan la seua constitució siga a base de policlorur de vinil o de polietilè. L'execució de les canalitzacions, 
efectuada baix tubs protectors, es realitzarà seguint preferentment línies paral·leles a les verticals i 
horitzontals que limiten el local on s'efectua la instal·lació. Els tubs s'uniran entre si mitjançant accessoris 
adequats. Serà possible la fàcil introducció i retirada dels conductors als tubs després de col·locats i fixats 
aquests i els seus accessoris, disposant per a això els registres que es consideren convenients, i en trams 
rectes no estaran separats entre si més de 15 m. El nombre de corbes en angle recte situades entre dos 
registres consecutius no serà superior a tres, els conductors s'allotjaran als tubs després de col·locats 
aquests. 
 
54. - Caixes d'entroncament i derivació: Estaran destinades a allotjar els borns de derivació dels circuits 
elèctrics, encara que podran estar destinades únicament a registre, per facilitar la introducció i retirada dels 
conductors als tubs. Seran de material aïllant o metàl·lic, aïllades interiorment i protegides contra l'oxidació. 
Disposaran d'obertures o grossàries habilitades en llocs convenients perquè puguen ser practicades amb 
facilitat en col·locar-les i permetre així l'accés dels tubs al seu interior. Les seues dimensions seran tals que 
permeta allotjar folgadament tots els conductors que hagen de contenir. La seua profunditat equivaldrà, 
com menys, al diàmetre del tub major més un 50% del mateix, amb un mínim de 40 mil·límetres per a la 
seua profunditat i 80 mil·límetres per al diàmetre o costat interior. 
 
55. - Aparells de comandament i maniobra: Són els interruptors i commutadors que tallaran el corrent 
màxima del circuit en què estan col·locats, sense donar lloc a la formació d'arc permanent, obrint i tancant 
els mateixos, sense possibilitat de prendre una posició intermèdia; seran del tipus tancat i material aïllant. 
Les dimensions de les peces de contacte seran tals que la temperatura en cap cas puga excedir 65 ºC en 
cap de les seues peces. La seua construcció serà tal que permeta realitzar un nombre de maniobres 
d'obertura i tancament, de l'ordre de 10.000, amb la seua càrrega nominal a la tensió de treball. Portaran 
marcada la seua intensitat i tensions nominals i estaran provades pel fabricant a una tensió de 500 a 1.000 
volts. Les preses de corrent d'una mateixa habitació han d'estar connectades a la mateixa fase. En cas 
contrari, entre les preses alimentades per distinta fase haurà d'haver-hi, almenys, una separació de 1`5 
metres. Les cobertes, tapes o embolcall, maneta i polsadors de maniobra dels aparells instal·lats en cuina, 
banys o neteges, així com aquells en què les parets i sòls siguen conductors, seran de material aïllant. Els 
circuits elèctrics derivats portaran una protecció contra sobreintensitats, bé per un interruptor automàtic o 
curtcircuit fusible, que s'instal·laran sempre sobre el conductor de fase pròpiament dit. Els aparells de 
comandament i maniobra instal·lats en emplaçaments humits hauran de presentar grau de protecció 
corresponent a la caiguda vertical de gotes d'aigua, les seues cobertes i les parts accessibles dels òrgans 
d'accionament no seran metàl·lics 
 
56. - Receptors: Per a les instal·lacions en banys o neteges, es tindran en compte els següents volums i 
prescripcions per a cada un d'ells: 
 Volum de prohibició.- És el limitat per plans verticals tangents als borns exteriors de la banyera, bany, 

neteja o dutxa i els horitzontals constituïts pel sòl i per un pla situat a 2`25 ml per damunt del fons 
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d'aquells o per damunt del sòl, en el cas que aquests aparells estigueren encastats en el mateix. No 
s'instal·laran interruptors, preses de corrent ni aparells d'il·luminació en aquest volum. 

 Volum de protecció.- És el comprès entre els mateixos plànols horitzontals assenyalats per al volum de 
prohibició i altres verticals situats a un metre dels de l'esmentat volum. No s'instal·laran interruptors, 
però podran instal·lar-se preses de corrent de seguretat.  

S'admet en el volum de protecció la instal·lació de radiadors elèctrics de calefacció amb elements de 
caldeu protegits, sempre que la seua instal·lació siga fixa, estiguen connectats a terra i s'haja establit una 
protecció exclusiva per a aquests radiadors a base d'interruptors diferencials d'alta sensibilitat. L'interruptor 
de maniobra d'aquests radiadors estarà situat fora del volum de protecció. El calfador acumulador d'aigua 
elèctric haurà d'instal·lar-se, a ser possible, fora del volum de prohibició, a fi d'evitar les projeccions d'aigua 
al mateix, instal·lant-se sense presa de corrent, amb un interruptor doble i fusibles protectors. Fora del 
volum de protecció podran instal·lar-se interruptors, preses de corrent i aparells d'enllumenat. Les preses 
de corrent estaran proveïdes d'un contacte de posada a terra. Els aparells d'enllumenat no podran ser 
col·locats suspesos de conductors, ni podran utilitzar-se portalàmpades ni suports metàl·lics per a aquests. 
Totes les bases de presa de corrent situades a la cuina, banys, lavabos, safarejos i en general qualsevol 
emplaçament humit, portaran un contacte de presa de terra. El circuit elèctric d’enllumenat d’escala, 
s'instal·larà completament independent de qualsevol altre circuit elèctric. Els aplics d’enllumenat de zones 
exteriors i escala, sempre que siguen metàl·lics, es connectaran a terra. Els aparells electrodomèstics 
instal·lats i entregats amb els habitatges portaran en les seues clavilles d'endoll, dispositiu de presa de 
terra. Els panys elèctrics es connectaran a terra quan no estiga homologat el transformador-reductor, cas 
que emprar aquest element. També en aquest cas es connectarà a terra la placa de polsadors del sistema 
de telefonia interior, quan existisca aquesta instal·lació. 
 
E09ER.- Posada a Terra 
 
57. - Xarxa d'equipotencialitat: Segons allò que s'ha ordenat en la instrucció MI BT 024, apartat 2, en les 
neteges i banys es realitzarà una connexió equipotencial entre les canalitzacions metàl·liques existents 
(aigua freda, calent, desaigüe, calefacció, gas, etc.) i les masses dels aparells sanitaris i tots els altres 
elements conductors accessibles, com ara marcs metàl·lics de portes, radiadors, finestres, etc. El 
conductor que assegure aquesta connexió serà de coure, sent la seua secció mínima de 2,5 mm2, si es 
protegeix per tub, o de 4 mm2 en cas contrari. Aquest conductor es fixarà per mitjà de terminals, femelles i 
contrafemelles o collars de material no fèrric, adaptats a les canonades sense pintura i soldat també amb 
terminals i femelles a altres elements conductors (finestres, portes, etc.). 
 
58. - Presa de terra: La instal·lació de presa de terra estarà constituïda pels elèctrodes i línies de terra 
especificats en la memòria de projecte. Com a elèctrode s'instal·larà en els fons de les rases de 
fonamentació, i abans de començar aquesta, un cable rígid de coure despullat recuit d'una secció mínima 
de 35 mm2, o un cable d'acer galvanitzat de 95 mm2, formant un anell tancat que interesse a tot el 
perímetre de l'edifici. A aquest anell hauran de connectar-se elèctrodes quan es preveja la necessitat 
disminuir la resistència a terra que puga presentar el conductor en anell. Els elèctrodes que complementen 
al conductor enterrat podran ser del tipus següent: 
 Plaques enterrades: De coure, amb un gruix mínim de 2 mm i de ferro galvanitzat amb un gruix mínim 

de 2,5 mm. En cap cas la superfície de la placa serà inferior a 0,5 m2. Es col·locaran al terreny en 
posició vertical i en el cas que siguen necessàries diverses plaques, es separaran com a mínim 3 ml 
unes d'altres. 

 Piques verticals: Podran estar constituïdes per tubs d'acer galvanitzat de 25 mm de diàmetre exterior 
com a mínim, perfils d'acer dolç galvanitzat de 60 mm de costat com a mínim, o barres de coure o 
d'acer de 14 mm de diàmetre com a mínim. Les longituds mínimes d'aquestes piques no seran inferiors 
a 2 ml. Si són necessàries dues piques connectades en paral·lel a fi d'aconseguir una resistència a 
terra admissible, la separació entre elles no serà inferior a la longitud enterrada de les mateixes. 

Els elèctrodes es dimensionaran de manera que la seua resistència a terra, en qualsevol circumstància 
previsible, no siga superior al valor especificat en projecte. Aquest valor de resistència de terra serà tal que 
qualsevol massa no puga donar lloc a tensions de contacte superiors a 24 V en local o emplaçament 
conductor i a 50 V en els altres casos. Al conductor en anell, o bé als elèctrodes es connectarà, si és el 
cas, l'estructura metàl·lica de l'edifici o, quan la fonamentació del mateix es faça a base de sabates de 
formigó armat, un cert nombre de ferros dels considerats principals, i com a mínim un per sabata. 
L'elèctrode de posada a terra es connectarà amb la línia de posada a terra en el punt de posada a terra. El 
punt de posada a terra es disposarà preferentment en els emplaçaments següents:  
 Als patis de llums destinats a cuines i banys. 
 Al local o lloc de la centralització de comptadors, si l'haguera. 
 En la base de les estructures metàl·liques dels ascensors i muntacàrregues si n'hi haguera. 
 En el punt d'ubicació de la CGP. 
 En qualsevol local on es preveja la instal·lació d'elements destinats als serveis generals o especials, i 

que per la seua classe d'aïllament o condicions d'instal·lació hagen de posar-se a terra. 
Es disposarà el punt de posada a terra accessible i senyalitzat, per a poder efectuar el mesurament de la 
resistència a terra. A la presa de terra establida es connectarà tot el sistema de canonades metàl·liques 



E  B  ARQUITECTURA I URBANISME SAFOR 7 S  L.                                                                                                  12 
 

accessibles, destinades a la conducció, distribució i desaigüe d'aigua o gas de l'edifici; tota massa 
metàl·lica important existent a la zona de la instal·lació, i les masses metàl·liques accessibles dels aparells 
receptors. A aquesta mateixa presa de terra podran connectar-se per a la seua posada a terra, els dipòsits 
de fueloil, calefacció general, antenes de ràdio i televisió, i eventualment el conductor neutre. També es 
connectarà a terra, tant la placa de polsadors de la instal·lació de telefonia, com el forrellat elèctric i la 
caixa metàl·lica del transformador reductor, cas d'existir i si aquest no estiguera homologat. Al punt o punts 
de posada a terra indicats en l'apartat anterior es connectaran les línies principals de terra. Aquestes línies 
podran instal·lar-se pels patis de llums o per canalitzacions interiors, a fi d'establir a l'altura de cada planta 
de l'edifici la seua derivació fins al born de connexió dels conductors de protecció de cada local o 
habitatge. Les línies principals de terra estaran constituïdes per conductors de coure de la mateixa secció 
que la fixada per als conductors de protecció en la Instrucció MI BT 017 i, com a mínim, 16 mm2. Els 
conductors principals de terra poden estar formats per barres planes o redones, per conductors nus o 
aïllats, havent de disposar-se una protecció mecànica en el part en què aquests conductors siguen 
accessibles, així com en els passos de parets i sostres. No podran utilitzar-se com a conductors de terra 
les canonades de distribució d'aigua, gas, calefacció, desaigües, conductes d'evacuació de fums o fems, ni 
les cobertes metàl·liques dels cables, tant de la instal·lació elèctrica com de telèfons o qualsevol altre 
servei semblant. Les connexions en els conductors de terra seran realitzades mitjançant dispositius, amb 
caragols d'estrenya o altres semblants que garantisquen una contínua i perfecta connexió entre aquells. Es 
prohibeix intercalar en circuits de terra seccionadors, fusibles o interruptors. Només es permet disposar un 
dispositiu de tall en els punts de posada a terra de manera que permeta mesurar la resistència de la presa. 
En general, per a la instal·lació de la presa de terra, se seguirà el que disposa la Instrucció MA BT 039. 
Així mateix, la normativa NTE IEB-59, IEB-60 i IEB-61, per a la col·locació de l'arqueta de connexió i la 
NTE IEP, per al punt de posada a terra. 
 
 
E09MT.- TELEFONIA 
 
59. - És la instal·lació destinada a permetre la connexió dels habitatges o locals a les xarxes de telefonia 
dels distints operadors. Complirà amb la Delimitació del Servei Telefònic Bàsic. Reial Decret 1647/1994 de 
22 de juliol del MOPTMA. B.O.E.; 07.09.94 i amb les Especificacions Tècniques del Punt de Connexió de 
Xarxa i Instal·lacions Privades. Reial Decret 2304/1994 de 2 de desembre del MOPTMA. B.O.E. 22.12.94. 
En el cas que dites instal·lacions pertanguen a una comunitat de propietaris segons la Llei de Propietat 
Horitzontal, tant les instal·lacions com els materials emprats per a la instal·lació de telefonia es regiran pel 
Reial Decret Llei 1/1998 del 27 de febrer sobre Infraestructures comunes als edificis per a l'accés als 
serveis de telecomunicació. Dites instal·lacions estaran compostes per: 
 
E09MTA.- Connexió 
 
60. - És el punt de connexió de l'edifici a la xarxa general. Es situarà en un mur de façana o mitger, 
segons indicacions de la companyia subministradora del servei. 
 
E09MTL.- Canalitzacions 
 
61. - Canalització d'enllaç: La seua funció és unir la connexió amb l'armari de base, passant pels armaris 
d'enllaç. Estarà constituïda per dos tubs d'acer galvanitzat en paral·lel, separats 2 cm entre si, de diàmetre 
interior 56 mm i 2 mm de gruixa fixats al parament mitjançant grapes separades 1 ml com a màxim. Els dos 
tubs penetraran un mínim de 4 mm en les caixes d'entroncament. Es passaran dos fils guia d'acer 
galvanitzat, de 2 mm de diàmetre, un en cada tub, que sobreeixiran un mínim de 20 cm en cada extrem de 
cada tub. Els tubs tindran rosca als seus extrems i parets llises. Maneguins d'entroncament amb rosca 
interior del mateix pas i colzes de radi mínim de 450 mm. 
 
62. - Canalització de distribució: La seua funció és unir els armaris de base amb els altres elements de la 
instal·lació. Estarà constituïda per tubs de PVC rígid de diàmetre segons condicions tècniques, amb parets 
llises i secció circular, sense porus ni clavills. Penetraran 4 mm a l'interior de les caixes i armaris. Aniran 
separats entre si 2 cm encastats en una regata de dimensions suficients per a garantir la separació entre 
tubs i un recobriment d'1 cm dels mateixos. Per cada tub es passarà un fil guia d'acer de 2 mm de 
diàmetre, que sobreeixirà 20 cm per cada extrem del tub. 
 
E09MTM.- Armaris 
 
63. - Armari d'enllaç: Es situarà en la canalització d'enllaç, a 60 cm de cada canvi de direcció, i cada 15 ml 
com a màxim. Anirà subjecte al mur o paret en quatre punts, un en cada cantó de l'armari. Serà de chapa 
d'acer galvanitzat, d'1 mm de gruix, amb orificis encunyats, recobert interiorment de forma homogènia de 
PVC, de rigidesa dielèctrica mínima de 15 KV/mm i amb un gruix mínim d'1 mm.  
 
64. - Armari de base: Es situarà en la base  de la canalització de distribució i en lloc accessible de la zona 
comuna de l'edifici. Anirà encastat en un buit de 12 cm de profunditat, enrasat amb el mur o paret. Anirà 
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subjecte en quatre punts, un en cada cantó de l'armari. Serà de chapa d'acer galvanitzat, d'1 mm de 
grossària, amb orificis encunyats, recobert interiorment de forma homogènia de PVC, de rigidesa 
dielèctrica mínima de 15 KV/mm i amb un grossària mínim d'1 mm. 
 
65. - Armari de registre: S'intercalaran en les canalitzacions de distribució, tant de vertical com horitzontal, 
de manera que cap caixa de presa quede a mes de 30 ml d'un armari de registre. Anirà encastat en un buit 
de 12 cm de profunditat, enrasat amb el mur o paret. Anirà subjecte en quatre punts, un en cada cantó de 
l'armari. Estarà alineat amb la resta d'armaris de la distribució vertical. Serà de chapa d'acer galvanitzat, 
d'1 mm de gruix, amb orificis encunyats, recobert interiorment de forma homogènia de PVC, de rigidesa 
dielèctrica mínima de 15 KV/mm i amb un gruix mínim de recobriment d'1 mm. 
 
E09MTJ.- Caixes 
 
66. - Caixa de pas: Es disposarà en cada derivació, canvi de direcció, i cada 15 ml com a màxim. 
S'encastarà enrasada amb el mur o paret que la suporta, situant-se a 10 cm del sostre del local en què es 
dispose. Serà de PVC rígid, de rigidesa dielèctrica mínima de 15 KV/mm amb una tapa del mateix material. 
Exempta de porus i clavills, de superfície llisa i amb un grossària mínim de 2 mm. Portarà encunyats els 
orificis de pas de les canalitzacions. Serà de forma quadrada, amb unes dimensions aproximades de 
20x20 cm i 6 cm de profunditat. 
 
67. - Caixa d'interiors: Es disposarà en cada en cada derivació i canvi de direcció, en els parts de la 
canalització de distribució que només servisquen a una presa telefònica principal i als seus supletoris. 
S'encastarà enrasada amb el mur o paret que la suporta, situant-se a 10 cm del sostre del local en què es 
dispose. Serà de PVC rígid, de rigidesa dielèctrica mínima de 15 KV/mm amb una tapa del mateix material. 
Exempta de porus i clavills, de superfície llisa i amb un gruix mínim de 2 mm. Portarà encunyats els orificis 
de pas de les canalitzacions. Serà de forma quadrada, amb unes dimensions aproximades de 10x10 cm i 3 
cm de profunditat. 
 
E09MTP.- Preses 
 
68. - La seua funció és servir de punt de connexió per a terminals telefònics. Es disposarà sobre les parets 
de l'habitatge o local, a 20 cm sobre paviment acabat en el cas dels terminals de sobretaula, i a 1,50 ml 
sobre paviment acabat en el cas de terminals de paret. Serà de PVC rígid, de rigidesa dielèctrica mínima 
de 15 KV/mm amb una tapa del mateix material. Exempta de porus i clavills, de superfície llisa i amb un 
gruix mínim de 2 mm. Portarà encunyats els orificis de pas de les canalitzacions. Serà de forma quadrada, 
amb unes dimensions aproximades de 5x5 cm i 3 cm de profunditat. 
 
 
E09MR.- RÀDIO I TV 
 
69. - Són les instal·lacions destinades a captar, amplificar i distribuir senyals de ràdio i televisió per a 
equips domèstics. En el cas que les dites instal·lacions pertanguen a una comunitat de propietaris segons 
la Llei de Propietat Horitzontal, tant les instal·lacions com els materials emprats per a la instal·lació 
d'Antenes col·lectives de TV i FM es regiran pel Reial Decret Llei 1/1998 del 27 de febrer sobre 
Infraestructures Comunes als Edificis per a l'Accés als Serveis de Telecomunicació, així com pel Decret 
1306/1974, de 2 de maig sobre Instal·lació en immobles de sistemes de distribució del senyal de televisió 
per cable. Les dites instal·lacions estaran compostes per: 
 
E09MRA.- Antenes 
 
70. - La seua funció és transformar les ones hertzianes portadores de senyal en corrents elèctrics 
susceptibles de ser interpretades pels receptors domèstics. Consta de: 
 Peces de fixació: Seran metàl·liques i aniran subjectes a un element de fàbrica resistent i accessible. 

no es rebran en l'impermeabilització de terrasses ni en la seua protecció. 
 Pal: Es situarà en la part més alta de l'edifici, allunyat de xemeneies i altres obstacles. La seua altura 

no serà superior a 6 ml. Si fa falta de més elevació es col·locarà el pal sobre una torreta. La distància 
mínima entre l'equip de captació no serà inferior a una vegada i mitja l'alçària del pal. 

 Antena per a VHF, UHF i FM: És el dispositiu físic de captació de senyals. 
 Conductor de posada a terra: Tant el pal com l'antena aniran connectats mitjançant una línia a la presa 

de terra de l'edifici.  
Si es preveu la instal·lació de parallamps a l'edifici, l'equip de captació quedarà en la seua totalitat dins del 
camp de protecció del parallamps, i a una distància no inferior a cinc metres del mateix. 
 
E09MRF.- Amplificadors 
 
71. - La seua funció és amplificar el senyal rebut per l'equip de captació fins valors suficients per als 
receptors domèstics. Consta de: 
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 Armari de protecció: Albergarà l'equip d'amplificació. Haurà d'estar situat en un espai no privatiu, 
pertanyent als elements comuns de l'edifici, i tan prop com siga possible de l'equip de captació. No es 
situarà a l'habitació de màquines de l'ascensor. Presentarà un pany per a impedir l'accés i manipulació 
del seu contingut a terceres persones. L'armari estarà dotat de reixetes de ventilació, al seu interior es 
situarà un punt de llum i una presa de corrent. 

 Equip d'amplificació: La seua funció és amplificar el senyal rebut de l'equip de captació per a la seua 
distribució als habitatges i locals comercials. Estarà alimentat de mode exclusiu per un circuit elèctric 
amb inici al quadre general de distribució dels elements comuns, no podent aquest circuit servir a altres 
funcions, a fi d'evitar interferències produïdes per altres receptors. 

 Caixes de Distribució: La seua funció és albergar els punts de bifurcació dels cables coaxials. se situarà 
almenys una caixa per planta, a una alçària de 20 cm. del sostre, en un espai comú. Serà de forma 
redona o quadrada, encastada en el parament i composta d'un material ignífug i autoextingible, sent 
enregistrable. 

 Tub de protecció de PVC i   16 mm.: La seua funció és albergar els cables coaxials, unint les caixes 
de derivació existents. Se situaran a una distància mínima de 30 cm de les conduccions elèctriques i a 
una distància mínima de 5 cm de les conduccions de lampisteria, sanejament, telefonia i gas. 

 Cable Coaxial: Apte per a la distribució de senyal de ràdio i televisió, amb una impedància màxima de 
75 . 

 
E09MRT.- Preses 
 
72. - La seua funció és servir de punt de connexió per als receptors de ràdio i televisió. Es situaran a 
l'interior dels habitatges, preferentment en l'estança dedicada a estar-menjador a una altura mesurada 
sobre paviment de 20 cm i en les proximitats d'una base d'endoll. En cas de tenir preses distintes per a 
televisió i ràdio, estaran retolades de manera indeleble sobre la caixa de presa. 
 
 
E09F.- LAMPISTERIA 
 
73. - Les instal·lacions de lampisteria compliran les Normes Bàsiques per a les instal·lacions interiors de 
subministrament d'aigua, aprovades per Ordre de 9 de desembre de 1975, (BOE 13.01.76) i ampliació 
posterior, BOE (7.3.80). Així mateix, es complirà el Reglament d'Instal·lacions Receptores d'Aigua, segons 
Ordre de 28 de maig de la Conselleria d'Industria, Comerç i Turisme i la Reglamentació Tècnic Sanitària 
per a Abastiment d'Aigües Potables, Decret 11/1992 de la Conselleria de vaig mesurar ambient de la 
Generalitat Valenciana. 
 
74. - Els components de la xarxa tindran les dimensions i qualitats indicades en la memòria i plànols de 
projecte. Els materials emprats compliran el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades 
d'Abastiment d'Aigües, segons l'Ordre de 28 de juliol del MOPU i correcció d'errors de 30/10/1974. 
 
75. - Les canonades d'acer galvanitzat, seran d'acer soldat amb resistència característica per a aigua 
calenta sanitària fins a 52 ºC. Estaran galvanitzades interior i exteriorment. 
Seran estanques a una pressió mínima de 10 atmòsferes i es designaran pel seu diàmetre interior. 
Compliran allò que s'ha especificat en les normes següents: 
1a.- UNE 19.040.75 2R tubs roscats d'acer d'ús general. Mesures i masses. Sèrie normal. 
2a.- UNE 7.183.64 mètode d'assaig per a determinar la uniformitat dels recobriments galvanitzats aplicats a 
materials manufacturats de ferro i acer. 
3a.- UNE 19.009.84 rosques per a tubs en unions amb estanqueitat en les juntes. Mesures i toleràncies. 
 
Les gruixes corresponents per als distints diàmetres, vindran determinats pel present quadre. 
 

Diàmetre nominal
D (mm) 

Gruix de paret
e (mm) 

10  
15 2`65 
20 2`65 
25 3`25 
32 3`25 
40 3`25 
50 3`65 
65 3`65 
80 4`05 
100 4`50 
125 4`85 
150 4`85 
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El procés de galvanització per immersió en calent, assegurarà una capa uniforme, que no presentarà 
rugositats, rebaves, etc. La gruixa de la massa de zinc haurà de ser superior a 4 grs/dm2. 
 

76. - Les canonades de coure compliran amb la següent normativa: 
1a.- UNE 37.141.84 Tubs redons de precisió estirats en fred, sense soldadura, per al seu ús amb 
maneguins soldats per capil·laritat. Mesures, toleràncies, característiques mecàniques i condicions 
tècniques de subministrament. 
Quant a les dimensions, les mesures normals de fabricació per als tubs de coure són les indicades en 
el quadre següent: 
 

Diàmetre GRUIXA  E  (mm)
Exterior 0`75 1 1`2 1`5 2 2`5 
D  (mm) Masses teòriques aproximades en Kg/m. 
6 0`110 0`140     
8 0`152 0`196     
10 0`194 0`252     
12 0`236 0`308     
15 0`259 0`391     
18 0`352 0`475     
22  0`587 0`698 0`860   
28  0`753 0`899 1`111   
35  0`951 1`134 1`405   
42  1`146 1`369 1`699   
54   1`772 2`202   
64    2`621 3`467  
76    3`125 4`138  
89     4`865 6`046 
108     5`928 7`374 

 
 
Les toleràncies sobre el valor nominal del diàmetre exterior dels tubs s'indiquen al quadre següent: 
 

Toleràncies en el diàmetre exterior  (mm).
6 < D < 18 22 < D < 28 35 < D < 54 64 < D < 89 D < 108 

± 0`045 ± 0`055 ± 0`07 ± 0`15 ± 0`25 
 
Les toleràncies de longitud figuren al quadre següent: 
 

Tolerància en longitud
Longitud Toleràncies  (mm) 

En llargs de fabricació + 50 
- 0 

En llargs fixos + 15 
- 0 

En rotlles de llargs 
fixos 

+ 500 
- 0 

 
La mesura del diàmetre exterior ha de fer-se a una distància dels extrems de cada tub igual o major 
que el diàmetre exterior del tub, D 
Els tubs es presentaran nets i brillants amb una superfície exterior i interior exempta de ratlles, fulls, 
picadures, bambolles, clavills, traces d'estirat..., etc., que poden afectar desfavorablement el seu 
comportament en servei. 
L'assaig a tracció serà el determinant per a l'acceptació o rebuig del producte, respecte a les 
característiques mecàniques. Els valors hauran d'estar d'acord amb els indicats en el present quadre, i 
l'assaig es realitzarà segons la Norma UNE 3701 B 
 

ESTAT I CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES
ESTAT Resistència mínima a la 

tracció Rm 
N/mm2 

Allargament mínim  As 
% 

Recuit 200 35 
Dur 310 5 
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Els tubs hauran de portar una marca llegible, indeleble, al llarg d'una generatriu repetida a intervals 
menors de 50 cm. Aquest marcat portarà, per l'ordre que s'indiquen, els senyals següents: Referència 
del fabricant; símbol UNE seguit del número de la Norma; diàmetre exterior i gruix del tub expressats 
en (mm) i separats pel signe X. 
 

77. - Si els documents del projecte foren insuficients o tingueren contradiccions respecte a les 
instal·lacions que s'estan realitzant, per modificacions degudes a exigències de la propietat, l'instal·lador o 
empresa autoritzada, abans d'iniciar els treballs, presentarà per a la seua aprovació a la Direcció 
Facultativa la documentació que exigisca la definició completa de les mateixes que es vagen a realitzar, 
amb especificació de les qualitats, dimensions, marques i models de tots els materials inclosos a l'obra, 
així com dels sistemes d'entroncament. 

 
78. - Durant el muntatge de la instal·lació es posarà una atenció especial en la neteja dels materials i 
aparells abans de la seua col·locació, en el tancament dels taps prevists provisionalment per a la futura 
instal·lació d'aparells, en l'atenció de la caiguda d'enderrocs i altres objectes pels desaigües dels sanitaris 
instal·lats, en la subjecció dels conductes a l'obra de fàbrica amb abraçadores especials per a cada cas i a 
independitzar totalment la instal·lació de l'estructura de l'edifici. 

Per a evitar condensacions es cuidarà que la separació entre canonades d'aigua calenta i aigua freda 
siga, com a mínim de 3 cm, i si aquestes corren horitzontalment en paral·lel, la de l'aigua calenta haurà 
d'anar sempre per damunt de la de l'aigua freda. 
 

79. - Es posarà especial atenció a evitar el contacte de qualsevol canonada de ferro galvanitzat amb 
l'algeps i amb altres morters o pastes en la composició del qual entre aquest material o els seus derivats, o 
amb terrenys en què no es tinga la certesa que no contenen matèries orgàniques. 

 
80. - Per a la unió de distints materials es tindrà en compte la possibilitat d'aparició d'electròlisi en funció 
de la composició dels materials, de la seua ordre segons el sentit de l'aigua canalitzada i de la composició 
química d'aquesta. Sempre es col·locarà el metall menys noble abans del més noble seguint el sentit de 
l'aigua en la xarxa. En qualsevol cas es col·locarà un dispositiu dielèctric (aïllant) entre ambdós materials a 
fi d'impedir l'aparició de corrents galvànics. 

En la mesura que siga possible, s'evitarà l'ús dels següents materials amb les aigües agressives que a 
continuació s'indiquen: 
Plom:     Aigües dolces i blanes 
Acer galvanitzat:    Aigües molt dures i aigües amb clorurs 
Coure:     Aigües amb nitrats i amb sulfats 
Formigó:     Aigües amb sulfats 
Fibrociment:    Aigües àcides 
 

81. - Tots els aparells susceptibles de ser desmuntats aniran proveïts vàlvules de comporta abans i 
després dels mateixos. 

Totes les vàlvules seran fàcilment accessibles. Segons la funció a exercir per les vàlvules, es triaran els 
tipus següents: 

 Aïllament:  Vàlvules de bola, seient o papallona 
 Regulació: Vàlvules de seient d'agulla 
 Buidatge:               Aixetes o vàlvules de comandament 
 Purgadors: Vàlvules d'agulla inoxidables 

 
82. - Les vàlvules d'assente seran del tipus a flux obert, cos i volant de foneria, obturador d'acer o bronze, 
anells d'estanqueidad en acer inoxidable o bronze, eix amb rosca interior d'acer inoxidable o bronze 
tornejat, amb dispositiu d'estanqueitat a l'exterior per al recanvi de l'empaquetadura a vàlvula oberta. Les 
vàlvules de comporta seran semblants, quant a materials, sent l'element de la comporta de bronze si la 
pressió de treball no sobrepassa les 4 atmosferes de pressió, o acer si aquesta és major. 

 
83. - Les vàlvules de retenció seran de clapeta giratòria, cos i tapa de foneria, anell d'estanqueitat de 
bronze, ganxo d'acer, caragols i femelles de subjecció de la tapa de bronze, brides i juntabrida d'atac per a 
diàmetres superiors a 100 mm i roscades per a diàmetres inferiors. 

 
84. - Les vàlvules de seguretat estaran tarades a 4`5 Kg/cm2 com a màxim, havent de descarregar 
lliurement a l'atmosfera però conduïdes directament a la xarxa de desaigües de l'edifici, i estaran dotades 
de protecció contra accidents o danys pel seu fuga.  

 
85. - Tota vàlvula homologada portarà encunyat el diàmetre nominal (DN) en polzades (“) o mil·límetres 
(mm). 

 
86. - Les vàlvules i aixetes fins a un diàmetre nominal de 50 mm es construiran en bronze o llautó. El gruix 
mínim del cos serà de 2 mm. 
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87. - Tota instal·lació o part d'ella que continga aigua calenta, ACS o calefacció, amb temperatures 
superiors en 40 ºC a l'ambient es deuran calorifugar. 

 
88. - El tipus d'aïllament col·locat garantirà que les perdues tèrmiques globals horàries del conjunt de 
conduccions no superaren el 5% de la potència útil instal·lada. En tot cas, tant en les conduccions en locals 
calefactats, no calefactados, exteriors, i independentment del gruix d'aïllament instal·lat, es comprovarà 
que a la superfície exterior de l'aïllament no podrà presentar en servei una temperatura superior a 15 ºC 
per damunt de la de l'ambient. 

 
89. - Els materials aïllants, a més de posseir una elevada resistència a la transmissió de calor, hauran de 
posseir estabilitat física i estabilitat química i ser, almenys, autoextingibles. 

 
90. - La barrera antivapor, haurà d'estar situada en la cara externa de l'aïllament, a fi de garantir l'absència 
d'aigua de condensació en la massa aïllant. 

 
91. - Els materials per a l'aïllament de la instal·lació no contindran substàncies que afavorisquen o es 
presten a la formació de microorganismes en ells. No desprendran olors a la temperatura a què seran 
sotmesos, no patiran deformacions com a conseqüència de les temperatures de treball ni a causa d'una 
accidental formació de condensacions. Seran compatibles amb les superfícies que hagen d'aïllar, sense 
provocar corrosió en les condicions d'ús. 

 
92. - Els materials utilitzats per a l'aïllament de la instal·lació (generadors, canonades, accessoris, etc.), 
hauran de posseir un coeficient de conductivitat tèrmica igual o inferior a 0,040 W/m ºC, s'haurà de 
certificar aquest extrem per part del instal·lador, incloent així mateix el certificat del fabricant del material 
emprat. 

 
93. - Gruix mínim de les coquetes d'aïllament per a canonades que discórreguen per locals no calefactats. 

 
GRUIX MÍNIM DE L'AÏLLAMENT TÈRMIC  (MM.)

Diàmetre Temperatura del fluid  ( C) 
(mm). 40 - 65 65 - 100 101 - 150 

32 20 20 30 
32 - 50 20 30 40 
50 - 80 30 30 40 
80 - 125 30 40 50 

125 30 40 50 
 

94. - Es consideren locals no calefactats les cambres no calefactades, les eixides interiors, els conductes 
tècnics interiors a l'edifici, i tots aquells àmbits on no siga obligatori fixar una temperatura mínima per a 
calefacció. 

 
95. - En les canonades que hagen de discórrer per l'exterior (façanes, patis de llums, etc.), la coqueta 
d'aïllament haurà de tenir un gruix mínim que siga el indicat a la taula anterior incrementat en 10 mm. 

 
96. - S'aplicarà dues mans de pintura antioxidant a base de zinc, en totes les superfícies metàl·liques  que 
no estigueren degudament protegides des de fàbrica, especialment en canonades; abans de procedir a 
calorifugarles. 

 
97. - En col·locar els aïllaments, s'haurà eliminat de les superfícies dels elements a aïllar tota matèria 
estranya, greixos o rovell. 

 
98. - L'aïllament s'efectuarà amb els materials triats en coquetes, mantes, plaques o feltres, i seguint les 
recomanacions del fabricant. En qualsevol cas s'haurà de cuidar que existisca un assente compacte i ferm 
entre el material aïllant i li peça a aïllar, i que es mantinga la gruixa uniforme. 

 
99. - Quan la gruixa del aïllament requerisca diverses capes les juntes longitudinals i transversals  de les 
distintes capes no coincidiran. 

 
100. - L'aïllament estarà protegit per a evitar el seu deteriorament amb el temps. 
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101. - En els trams de canonades que discórreguen per l'exterior, la superfície d'acabat dels aïllaments 
serà impermeable i inalterable. 

 
102. - Fins a diàmetres de 150 mm (~ 6”), l'aïllament tèrmic de les canonades es realitzarà amb coquetes, 
no admetent-se un altre sistema. 

 
103. - Les vàlvules i altres accessoris s'aïllaran mitjançant casquets i peces aïllants desmuntables de la 
mateixa gruixa que els calorifugats de la canonada en què es troben instal·lats, seran fàcilment 
desmuntables i sense deterioraments de l'aïllament per a efectuar la revisió i manteniment de l'element. 

 
104. - En el cas de reduccions, la canonada de major diàmetre fixarà la gruixa a emprar. 

 
105. - En les canonades instal·lades a l'exterior y en conduccions subterrànies s'utilitzaran proteccions i 
acabats especials havent de ser impermeables i resistents, podent realitzar-se en alumini o plàstics 
especials. 

 
106. - El professional instal·lador posseirà el corresponent carnet d'instal·lador, així com l'empresa 
instal·ladora haurà d'estar en possessió del Certificat de Qualificació com a empresa instal·ladora ambdós 
atorgats per la Conselleria d'Indústria i Energia de la Generalitat Valenciana.  

 
107. - Per a la correcta execució en obra dels treballs a realitzar, seguint les directrius del present projecte, 
se li exigiran al contractista els documents acreditatius següents: 

 Estar l'Empresa Instal·ladora en possessió del Certificat de Qualificació Empresarial de 
“Empresa Instal·ladora” d'acord amb la normativa autonòmica vigent. 

 De la mateixa forma seran exigibles els documents acreditatius de qualificació de personal amb 
Carnet Professional de “Instal·lador Autoritzat de Lampisteria o de Calefacció i Aigua Calenta 
Sanitària” a títol individual, expedits per les autoritats autonòmiques competents, d'acord amb la 
normativa legal vigent. 

 Els treballs auxiliars complementaris i ajudes d'obra no necessitaran tal acreditació per a la seua 
realització pel personal que els duga a terme. Ara bé serà exigible una bona preparació i 
coneixement de l'ofici en aquestes comeses, així com tenir la situació laboral en completa 
legalitat. 

 
 
E09L.- SALUBRITAT 
 

108. - Els materials emprats compliran el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de 
Sanejament a Poblacions, segons l'Ordre de 15 de setembre del MOPU, BOE 23.09.86. 

 
109. - Els tubs de policlorur de vinil (no plastificat): PVC, seran de material termoplàstic constituït per resina 
de policlorur de vinil tècnicament pura (menys d'1% d'impureses) en una proporció no inferior al 96%, 
sense plastificants. Podrà contenir altres ingredients (menys del 4%) com ara lubrificants, estabilitzants, 
modificadors de les propietats finals i colorants. 

Podran ser: 
Tubs de pressió, si a la temperatura de 20 ºC, poden estar sotmesos a una pressió hidràulica interior 
constant igual a la pressió nominal (PN), durant 50 anys, com a mínim, amb un coeficient de seguretat 
final no inferior a 2`4. 
Tubs per a sanejament de poblacions (sense pressió). 
 
Al quadre següent s'estableixen els diàmetres nominals (DN), gruixes de paret i toleràncies per a les 
quatre sèries normalitzades per la norma UNE 53 112, amb pressions nominals de: 4, 6, 10, i 16 
Kp/cm2, que corresponen respectivament als números de sèrie S: 25, 16.66, 10 i 6.25, per a una tensió 
de 100 Kp/cm2. 
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TUBS DE PRESSIÓ DE POLICLORUR DE VINIL (PVC). GRUIX MÍNIM PER A DIFERENTS 
DIÀMETRES I SÈRIES 

Diàmetre Màx. ø NÚMERO DE SÈRIE  S                            S = DN+e / 2e = el seu / PN 

nominal Tolerància S = 25 S = 16.66 S = 10 S = 6.25 
(exterior) en mm. Gruix Tolerància Gruix Tolerància Gruix Tolerància Gruix Tolerància

40 40.2 - - 1.8 0.4 2.0 0.4 3.0 0.5 
50 50.2 - - 1.8 0.4 2.4 0.5 3.7 0.6 
63 63.2 1.8 0.4 1.9 0.4 3.0 0.5 4.7 0.7 
75 75.3 1.8 0.4 2.2 0.5 3.6 0.6 5.6 0.8 
90 90.3 1.8 0.4 2.7 0.5 4.3 0.7 6.7 0.9 
110 110.3 2.2 0.5 3.2 0.6 5.3 0.8 8.2 1.1 
125 125.3 2.5 0.5 3.7 0.6 6.0 0.8 9.3 1.2 
140 140.4 2.8 0.5 4.1 0.7 6.7 0.9 10.4 1.3 
160 160.4 3.2 0.6 4.7 0.7 7.7 1.0 11.9 1.4 
180 180.4 3.6 0.6 5.3 0.8 8.6 1.1 13.4 1.6 
200 200.4 4.0 0.6 5.9 0.8 9.6 1.2 14.8 1.7 
225 225.5 4.5 0.7 6.6 0.9 10.8 1.3 16.8 1.9 
250 250.5 4.9 0.7 7.3 1.0 11.9 1.4 18.5 2.1 
280 280.6 5.5 0.8 8.2 1.1 13.4 1.6 20.8 2.3 
315 315.6 6.2 0.8 9.2 1.2 15.0 1.7 23.4 2.6 
355 355.7 7.0 0.9 10.4 1.2 16.9 1.9 26.3 2.9 
400 400.7 7.9 1.0 11.7 1.4 19.1 2.2 29.7 3.2 
450 450.8 8.8 1.1 13.1 1.6 21.5 2.4 33.4 3.6 
500 500.9 9.8 1.2 14.6 1.7 23.9 2.6 37.1 4.0 
560 561.0 11.0 1.3 16.3 1.9 26.7 2.9 41.5 4.4 
630 631.1 12.4 1.5 18.4 2.1 30.0 3.2 46.7 4.9 
800 801.3 15.7 1.8 21.3 2.6 38.1 4.1 59.3 6.2 
 
Al quadre següent figuren els diàmetres nominals, gruix de paret i toleràncies per a la sèrie 
normalitzada de tubs PVC per a sanejament. 
 
 

TUBS DE PVC PER A SANEJAMENT. SÈRIE NORMALITZADA 

Diàmetre nominal Tolerància en el ø Gruix 
exterior (mm.) exterior (mm.) Gruix (mm.) Tolerància (mm.)

110 + 0.4 3.0 + 0.5 
125 + 0.4 3.1 + 0.5 
160 + 0.5 3.9 + 0.6 
200 + 0.6 4.9 + 0.7 
250 + 0.8 6.1 + 0.9 
315 + 1.0 7.7 + 1.0 
400 + 1.0 9.8 + 1.2 
500 + 1.0 12.2 + 1.5 
630 + 1.0 15.4 + 1.8 

 
Correspon al núm. de sèrie S = 20 
 
NOTA: En canonades per a sanejament de poblacions el diàmetre mínim admissible és el de 300 mm. 
La tolerància en el diàmetre exterior mitjà, mesurat al tub, serà sempre en més, i la seua quantia ve 
donada per la fórmula: 
Dm = 0`1 + 0`0015 DN arredonit al 0`1 mm més pròxim, per excés, amb un valor mínim de 0`2 mm. 
La longitud dels tubs s'establirà per acord amb el fabricant, amb una tolerància de  10 mm. 
El material que forma la paret del tub tindrà les característiques que a continuació s'expressen, amb la 
indicació del mètode d'assaig per a la seua determinació, en el quadre següent: 
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TUBS DE PVC CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL DEL TUB A CURT TERMINI 

CARACTERÍSTIQUES VALORS MÈTODE 
D'ASSAIG 

OBSERVACIONS 

Densitat De 1`35 a 
1`46 

Kg/cm3 

UNE 53-020/73 
Mètode A 

De la paret del tub 

Coef. de dilatació 
tèrmica lineal 

De 60 a 
80x10-6 
per ºC 

UNE 53-126/79 En proveta obtinguda del 
tub 

Tª. reblaniment VI-CAT 
mínima 

79 ºC UNE 53-118/78 Baix pes de 5 Kg. 

Mod. elasticitat lineal a 
20 ºC mínim 

28.000 
Kp/cm2 

Diagr. def./ tens. 
assaig tracc. 

Mòdul tangent inicial 

Resist. a tracc. simple, 
mínima 

500 
Kp/cm2 

UNE 53-112/81 Mín. valor de les 5 
provetes 

Allargament en la 
ruptura a tracc. 

80 % UNE 53-112/81 Mín. valor de les 5 
provetes 

Absorció d'aigua 
màxima 

40 g/m2 UNE 53-112/81 Prova pressió hidràulica a 
pressió. 

Opacitat, màxima 0`2 % UNE 53-039/55  
 
La contracció longitudinal romanent del tub, després d'haver estat sotmès a l'acció de la calor serà 
menor del 5%, segons mètode d'assaig UNE 53-112/81. 
El “vertader grau d'impacte” (VGI), determinat segons UNE 53-112/81, serà inferior a: 

  5 per 100 en l'assaig a  0 ºC. 
10 per 100 en l'assaig a 20 ºC. 

La prova de pressió hidràulica interior (assaig no destructiu) es realitzarà en funció del temps de 
permanència en càrrega, de manera que els tubs no hauran de trencar-se ni fisurar-se en ser sotmesos 
a pressió hidràulica interior, segons el mètode d'assaig definit en la UNE 53-112/81, en les condicions 
següents: 
 

Temperatura 
d'assaig  (ºC) 

Durada de 
l'assaig 
(hores) 

Tensió de tracció 
circumferencial constant que 

es sotmet el tub /Kp/cm2 (1) 

20 1 420 
20 100 350 
60 100 120 
80 1.000 100 

 
(1) La pressió interior constant (P) a la que ha de sotmetre's el tub durant l'assaig, es determinarà per la 
fórmula: 
 

P = 2e · / Dn ·e               On: 
 

P = Pressió de prova, expressada en Kp/cm2 
 = Valor donat a la taula 
e = Gruix nominal del tub en cm. 
Dn = Diàmetre exterior mitjà del tub, en cm. 

 
Les unions dels tubs de PVC podran ser: 
 
a) Unió encolada. Només per a tubs de diàmetre inferior a 200 mm: 

- En tubs amb embocadura (endoll de copa i espiga) 
- En tubs llisos, amb maneguí 

 
b) Unió elàstica. Amb anell de goma per a estanquitat: 

- En tubs amb embocadura 
- En tubs llisos, amb maneguí i dos anells de goma 

c) Unió amb brides metàl·liques, aplicades sobre portabrides de PVC injectat i encolat a l'extrem del 
tub, en fàbrica i amb la mateixa qualitat que el tub on es col·loquen. 

 
d) Unió amb junta tipus “Gibault”. 
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e) Unions amb accessoris roscats, metàl·lics o de plàstic. Només per a diàmetres no superiors a 63 
mm. 
 
f) Unions amb brides de plàstic. Només fins a diàmetres de 63 mm. 
 
Les juntes, per a tubs de pressió, de qualsevol tipus que siguen, hauran de poder resistir, sense fugues 
d'aigua, una pressió hidràulica interior igual a quatre vegades la pressió nominal del tub durant una 
hora, almenys. 
Els tubs es marcaran exteriorment, de manera visible i indeleble amb les següents dades, com a 
mínim: 
 
 Marca del fabricant 
 Diàmetre nominal 
 Pressió nominal 
 Any de fabricació, i número que permeta identificar, en el registre del fabricant, els controls a què ha 

sigut sotmès el lot a què pertany el tub. 
 Als tubs destinats a obres de sanejament, es marcarà la sigla: SAN seguida de la indicació de la 

sèrie de classificació a què pertany el tub. 
 

110. - Les rases per a canonades de conducció d'aigües brutes, s'executaran amb les alineacions 
indicades en els plànols; i els seus fons, portaran un pendent uniforme en el sentit de l'evacuació. 

Els tubs tindran la qualitat i les dimensions indicades en el present plec i en la memòria de càlcul de 
projecte, i aniran col·locats sobre llit d'arena neta. Les juntes, si són per a tubs de formigó, es faran 
amb morter de ciment de dosificació 1:6 i de manera que els tubs de cada tram comprès entre 
arquetes, estiguen alineats en ambdues direccions, tant en la direcció que marca la rasa com en la 
direcció del pendent. 
 

111. - En tot canvi de direcció i a peu de la baixada d'aigües brutes, es col·locarà una arqueta construïda 
conforme a les indicacions ressenyades en els plànols de projecte. Així mateix es col·locaran arquetes 
intermèdies en aquells trams rectes de longitud major a 12 metres. 

 
112. - A fi de facilitar el manteniment, les arquetes específicament assenyalades en els plànols 
corresponents de projecte, es construiran de manera que el pla superior de la seua tapa de registre 
coincidisca amb el nivell de paviment acabat. 
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DISPOSICIÓ FINAL 
 
Els documents del Projecte redactats pels Arquitectes que subscriuen, i el conjunt de normes i condicions 
que figuren en el present Plec de Condicions, i també les que d'acord amb aquest s'apliquen en el Plec de 
Condicions Diverses de l'Edificació, redactat pel Centre Experimental d'Arquitectura, aprovat pel Consell 
Superior de Col·legis d'Arquitectes d'Espanya i adoptat per a les seues normes per la Direcció General 
d'Arquitectura, constitueixen el contracte que determina i regula les obligacions i drets d'ambdues parts 
contractants, les quals s'obliguen a dirimir totes les divergències, que fins al seu total compliment pogueren 
sorgir, per amigables componedorament i preferentment per l'arquitecte director d'obres o, si no n'hi ha, per 
l'arquitecte o arquitectes designats a aquests efectes pel Col·legi Territorial de València corresponent al 
Col·legi Oficial d'Arquitectes de la Comunitat Valenciana. 
 

Almoines, juliol de 2017 
 

L'arquitecte 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

sig. Joaquim Egea i Martínez                         sig. Francesc Boscà i Mayans                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REFORMA I ADEQUACIÓ PER A ACCÈS DE PERSONES AMB MOBILITAT REDÜIDA ALS BANYS DE L’AJUNTAMENT. 

AJUNTAMENT D’ALMOINES 
 
 

E B ARQUITECTURA I URBANISME SAFOR 7 S L.P. tel I fax: 96 282 06 61 – 96 282 25 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESURAMENTS I PRESSUPOSTS 
 



REFORMA I ADEQUACIÓ PER A ACCÈS DE PERSONES AMB MOBILITAT REDÜIDA ALS BANYS DE L’AJUNTAMENT. 

AJUNTAMENT D’ALMOINES 
 
 

E B ARQUITECTURA I URBANISME SAFOR 7 S L.P. tel I fax: 96 282 06 61 – 96 282 25 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRE DE PREUS N.º  1 
 



Cuadro de precios nº 1

1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS
PREVIOS

1.1 u Levantado de urinario y accesorios, sin
recuperación del material con retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a
vertedero, según NTE/ADD-1 13,35 TRECE EUROS CON TREINTA Y

CINCO CÉNTIMOS

1.2 u Levantado de inodoro y accesorios, sin
recuperación del material con retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a
vertedero, según NTE/ADD-1 14,29 CATORCE EUROS CON

VEINTINUEVE CÉNTIMOS

1.3 u Levantado de lavabo y accesorios, sin
recuperación del material con retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a
vertedero, según NTE/ADD-1 15,26 QUINCE EUROS CON VEINTISEIS

CÉNTIMOS

1.4 m2 Demolición de alicatado de azulejos, con
retirada de escombros, sin incluir transporte a
vertedero. 10,32 DIEZ EUROS CON TREINTA Y DOS

CÉNTIMOS

1.5 m2 Demolición de pavimentos de baldosa
cerámica, realizada con martillo neumático, retirada
de escombros y carga, sin incluir transporte a
vertedero, según NTE/ADD-10. 5,73 CINCO EUROS CON SETENTA Y

TRES CÉNTIMOS

1.6 m2 Demolición de falso techo realizado con yeso
tendido sobre escayola, con retirada de escombros
y carga, sin incluir transporte a vertedero, según
NTE/ADD-12 5,69 CINCO EUROS CON SESENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

1.7 u Desmontado de red de instalación fontanería con
grado de complejidad baja sin recuperación de
elementos, tubos, cajas, mecanismos, para una
superficie de abastecimiento de 15m2, incluso,
retirada de escombros y carga sobre camión, para
posterior transporte a vertedero. 35,06 TREINTA Y CINCO EUROS CON

SEIS CÉNTIMOS

1.8 u Desmontado de red de instalación eléctrica con
grado de complejidad baja sin recuperación de
elementos, tubos, cajas, mecanismos, para una
superficie de abastecimiento de 15m2, incluso,
retirada de escombros y carga sobre camión, para
posterior transporte a vertedero. 28,80 VEINTIOCHO EUROS CON

OCHENTA CÉNTIMOS

1.9 u Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas y
accesorios de hasta 3m2, con retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a
vertedero, según NTE/ADD-18. 8,45 OCHO EUROS CON CUARENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

1.10 m2 Demolición de tabicón de ladrillo hueco doble
con retirada de escombros y carga, sin incluir
transporte a vertedero, según NTE/ADD-9. 5,63 CINCO EUROS CON SESENTA Y

TRES CÉNTIMOS

2 ALBAÑILERIA, REVESTIMIENTO,
CARPINTERÍA Y AYUDAS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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2.1 m2 Fábrica  para revestir, de 7cm de espesor,
realizada con ladrillos cerámicos huecos de
33x16x7cm, aparejados de canto y recibidos con
mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de
espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado,
parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas,
humedecido de las piezas y limpieza, considerando
un 3% de pérdidas y un 30% de mermas de
mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.
Medición: se deducirán los huecos iguales o
superiores a 4 m2 si no llevan precerco y el 50% si
lo llevan y son iguales y superiores a 9 m2. 16,00 DIECISEIS EUROS

2.2 m2 Tablero de machihembrados cerámicos de
100x25x4cm, rejuntados con mortero de cemento y
colocado en tejados, incluso replanteo, roturas y
limpieza. 8,40 OCHO EUROS CON CUARENTA

CÉNTIMOS

2.3 m2 Guarnecido sin maestrear, y enlucido, realizado
con pasta de yeso de alta dureza sobre
paramentos verticales, acabado manual con llana,
incluso limpieza y humedecido del soporte, según
NTE/RPG10. 11,76 ONCE EUROS CON SETENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

2.4 m Albardilla realizada con placas de mármol crema
marfil, de 18-20mm de espesor, en bruto, tomadas
con mortero bastardo de cemento y cal M-5b
(1:1:7), incluso rejuntado con lechada de cemento,
eliminación de restos y limpieza. 63,30 SESENTA Y TRES EUROS CON

TREINTA CÉNTIMOS

2.5 u Zanquín de mármol crema marfil, forma
rectangular en dos piezas, huella de 30x7cm y
tabica de 18x7cm y 2cm de espesor, cara y cantos
pulidos, tomado con mortero de cemento M-5,
incluso relleno de juntas con lechada de cemento
coloreada con la misma tonalidad de las piezas,
eliminación de restos y limpieza, según
NTE/RSR-23. 8,24 OCHO EUROS CON VEINTICUATRO

CÉNTIMOS

2.6 m Revestimiento de peldaño con mármol crema
marfil, con huella de <2.00m, cara y  cantos
pulidos, tabica de 15cm, cara pulida, longitud
menor de 2.00m, tomados con mortero de cemento
M-5, incluso relleno de juntas con lechada de
cemento coloreada con la misma tonalidad de las
piezas, eliminación de restos y limpieza, según
NTE/RSR-19. 66,84 SESENTA Y SEIS EUROS CON

OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

2.7 m2 Pavimento cerámico con junta mínima (1.5 -
3mm) realizado con baldosa de gres porcelánico no
esmaltado monocolor de 40x40cm antideslizante
clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003 en
cumplimiento de DB-SU1 del CTE), colocado en
capa fina con adhesivo cementoso normal (C1) y
rejuntado con mortero de juntas cementoso
mejorado (CG2), incluso cortes y limpieza, según
NTE/RPA-3 y Guía de la Baldosa Cerámica
(Documento Reconocido por la Generalitat DRB
01/06). 29,20 VEINTINUEVE EUROS CON VEINTE

CÉNTIMOS
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2.8 m2 Alicatado con junta mínima (1.5 - 3mm)
realizado con azulejo blanco de 20x20cm, colocado
en capa gruesa con mortero de cemento y
rejuntado con mortero de juntas cementoso
mejorado (CG2), incluso cortes y limpieza, según
NTE/RPA-3 y Guía de la Baldosa Cerámica
(Documento Reconocido por la Generalitat DRB
01/06). 29,57 VEINTINUEVE EUROS CON

CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

2.9 m2 Falso techo realizado con placas de escayola
lisa de 100x60cm, sustentado con esparto y pasta
de escayola, según NTE/RTC-16. 11,43 ONCE EUROS CON CUARENTA Y

TRES CÉNTIMOS

2.10 m Suministro y colocación de cabina con puerta
abatible de 2.00m de altura, formadas por tablero
fenólico de 13mm apoyado sobre patas regulables
de acero inoxidable, perfilería de aluminio
extrusionado y herrajes y tornillería de acero
inoxidable, incluso p.p. de cierre en cada una de las
hojas con cerradura y pomo e indicador
abierto/cerrado. Totalmente colocado y listo para su
uso. Según distribución de planos de proyecto. 133,36 CIENTO TREINTA Y TRES EUROS

CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

2.11 m2 Acabado de pavimento de baldosas de mármol
existente mediante pulido brillo, incluso rejuntado
con lechada de cemento con la misma tonalidad de
las baldosas, eliminación de restos y limpieza,
según NTE/RSR-1. 11,09 ONCE EUROS CON NUEVE

CÉNTIMOS

2.12 m Bancada para encastrar piletas, formada por
encimera de mármol blanco macael, con faldón y
remate frontal, incluso parte proporcional de
anclajes de perfil en L, replanteo, nivelación y
aplomado y limpieza. 119,70 CIENTO DIECINUEVE EUROS CON

SETENTA CÉNTIMOS

2.13 m2 Revestimiento a base de pintura plástica
acrílica mate para la protección y decoración de
superficies en interior y exterior, con resistencia a la
luz solar, transpirable e impermeable, con acabado
mate, en color blanco, sobre superficie vertical de
ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo lijado de
pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de
fondo con pintura plástica diluida muy fina,
plastecido de faltas y dos manos de acabado,
según NTE/RPP-24. 4,49 CUATRO EUROS CON CUARENTA

Y NUEVE CÉNTIMOS

2.14 m2 Revestimiento de paramentos realizado con
paneles de tablero contrachapeado en madera de
haya, de 40x260cm, liso, con unión
machihembrada en V sujetos mediante puntas
clavadas a rastreles de madera de pino de sección
60x30mm, separadas entre sí 50cm, tomadas con
pasta de yeso, según NTE/RPL-19. 42,20 CUARENTA Y DOS EUROS CON

VEINTE CÉNTIMOS

2.15 m Remate perimetral para cortinero, realizado con
moldura de escayola, de sección 9x14cm. 12,04 DOCE EUROS CON CUATRO

CÉNTIMOS
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2.16 u Puerta de paso abatible chapada en haya
vaporizada, de 1 hoja ciega lisa de
203x82.5x3.5cm, con precerco de pino de
90x45mm, cerco de 90x30mm, tapajuntas de
70x12mm, pernios latonados de 80mm y cerradura
con pomo, incluso recibido y aplomado del cerco,
ajustado de la hoja, fijación de los herrajes,
nivelado, pequeño material y ajuste final, según
NTE/PPM-8. 257,71 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

EUROS CON SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

2.17 u Cerradura con manilla y escudo circular, acabado
en cromo, con dispositivo de emrgencia al exterior
y condena al interior. 14,48 CATORCE EUROS CON CUARENTA

Y OCHO CÉNTIMOS

2.18 ud Ayudas de cualquier trabajo de albañilería
necesarias para la correcta ejecución del total de
las instalaciones de fontanería, electricidad y
transporte, etc., así como las ayudas a la subida y
reparto de materiales, recibido de premarcos,
rozas, etc. 106,38 CIENTO SEIS EUROS CON

TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

3 INSTALACIONES

3.1 FONTANERÍA
3.1.1 u Instalación de fontanería para un lavabo,

realizada con tubería/s de polipropileno de 16mm
de diámetro, para las redes de agua fría y caliente
y con tuberías de PVC de diámetro 40mm para la
red de desagüe, preparada para sifón individual, sin
grifería, aparato sanitario ni ayudas de albañilería,
la toma de agua cerrada con llaves de escuadra y
el desagüe con tapón, totalmente acabada. 54,49 CINCUENTA Y CUATRO EUROS

CON CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

3.1.2 u Instalación de fontanería para un urinario
realizada con tubería/s de polipropileno de 16mm
de diámetro para la red de agua fría y con tuberías
de PVC de diámetro 32mm para la red de desagüe,
preparada para sifón individual, sin aparato
sanitario ni ayudas de albañilería, la toma de agua
cerrada con llaves de escuadra y el desagüe con
tapón, totalmente acabada. 54,00 CINCUENTA Y CUATRO EUROS

3.1.3 u Instalación de fontanería para un inodoro
realizada con tubería de polipropileno de 16mm de
diámetro para la red de agua fría y con tuberías de
PVC de diámetro 110mm para la red de desagüe,
preparada para sifón individual, sin aparato
sanitario ni ayudas de albañilería, la toma de agua
cerrada con llaves de escuadra y el desagüe con
tapón, totalmente acabada. 59,04 CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON

CUATRO CÉNTIMOS

3.1.4 u Taza inodoro para tanque bajo, de porcelana
vitrificada blanca, con asiento y tapa lacados y
bisagras de acero inoxidable, calidad estándar,
juego de fijación, codo y enchufe de unión,
colocada y con ayudas de albañilería. 200,11 DOSCIENTOS EUROS CON ONCE

CÉNTIMOS

3.1.5 u Lavabo de 400x400mm bajo encimera, sin
pedestal, de porcelana vitrificada blanca, con juego
de anclajes para fijación , incluso válvula desagüe
de 1 1/2", sifón y tubo, colocado y con ayudas de
albañilería. 128,59 CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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3.1.6 u Mezclador monobloque para lavabo,
convencional, calidad estándar, de repisa, acabado
cromado, caño central con aireador y enlaces de
alimentación flexibles, totalmente instalado,
comprobado y en correcto funcionamiento. 59,64 CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON

SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

3.1.7 u Urinario mural de porcelana vitrificada blanca,
tamaño grande, con borde rociador integral, juego
de fijación, sifón, codo, manguito y enchufe unión y
tapón de limpieza, colocado y con ayudas de
albañilería. 225,44 DOSCIENTOS VEINTICINCO

EUROS CON CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

3.1.8 ud Lavabo sin pedestal especial para minusválidos,
de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca
cóncava, apoyos para codos y alzamiento para
salpicaduras, provisto de desagüe superior y
jabonera lateral, colocado mediante pernos a la
pared a una altura entre 80 y 86 cms., y con grifo
termostático monomando, con palanca larga, con
aireador y enlaces de alimentación flexibles,
cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm.,
llaves de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos
flexibles de 20 cm. y de1/2", instalado y
funcionando. 701,49 SETECIENTOS UN EUROS CON

CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

3.2 ELECTRICIDAD
3.2.1 u Instalación eléctrica para baño, realizada con

cable de cobre manguera tipo RZ1-K (AS) 0,6/1KV
3G1,5 mm2 UNE 21123 instalada bajo tubo rígido
tipo 4321 no propagador de la llama UNE-EN
50.086-2-2 de 16 mm de diametro, totalmente
instalada. 420,18 CUATROCIENTOS VEINTE EUROS

CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

3.2.2 u Punto de luz empotrado sencillo, instalado con
cable de cobre monofásico con un aislamiento de
tensión nominal de 450/750 V formada por
fase+neutro+tierra de 1.5mm2 de sección, bajo
tubo flexible corrugado de doble capa de PVC de
13.5mm de diámetro y downlight con lámpara
halógena dicroica de 50 W, totalmente instalado,
conectado y en correcto estado de funcionamiento,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002. 43,49 CUARENTA Y TRES EUROS CON

CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

3.2.3 m Tira led para luz indirecta, difusor de vidrio
borosilicatado, con juego de soporte para su
montaje, equivalente a lámparas fluorescentes de
3x36 W, instalada, conectada y en correcto estado
de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 95,68 NOVENTA Y CINCO EUROS CON

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

3.2.4 u Luminaria autónoma para alumbrado de
señalización y emergencia de calidad media,
material de la envolvente autoextinguible, con dos
lámparas de 6 W, 165 lúmenes, superficie cubierta
de 33m2 una para alumbrado permanente de
señalización y otra para alumbrado de emergencia
con 3 horas de autonomía, alimentación de 220 V y
conexión para mando a distancia, incluido etiqueta
de señalicación, totalmente instalada, comprobada
y en correcto funcionamiento según DB SU-4 del
CTE y el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002. 50,77 CINCUENTA EUROS CON SETENTA

Y SIETE CÉNTIMOS
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3.2.5 u Instalación eléctrica para alimentación de
plataforma salvaescaleras, realizada con cable de
cobre manguera tipo RZ1-K (AS) 0,6/1KV 3G2,5
mm2 UNE 21123 instalada bajo tubo flexible tipo
4321 no propagador de la llama UNE-EN
50.086-2-2 de 16 mm de diámetro desde cuadro
eléctrico hasta punto de alimentación, totalmente
instalada. 310,01 TRESCIENTOS DIEZ EUROS CON

UN CÉNTIMO

3.3 TRANSPORTE
3.3.1 u Plataforma salvaescaleras para uso en edificios

públicos con marcado CE para salvar desniveles de
tramos rectos de pendientes constantes, con
capacidad máxima de carga de 250 kg, una
velocidad de 0,1 m/s, 800x700mm de dimensiones
y una potencia de 665 W a 220 V, incluso raíles de
acero y fijaciones a pared o forjado mediante
postes de sujeción, maniobra electrónica con
microprocesador de pulsación continua en cabina,
dobles circuitos eléctricos de protección, limitador
de velocidad  y freno motor electromagnético;
totalmente instalada, comprobada y en correcto
funcionamiento según Decreto 39/2004. 5.620,65 CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE

EUROS CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

3.4 EQUIPAMIENTO
3.4.1 u Barra de apoyo abatible en voladizo de 79.5cm

para WC, minusválidos, de tubo de acero
inoxidable esmerilado sin soldadura, de 30mm de
diámetro y 1.5mm de espesor, atornillado con un
punto  de anclaje para tres tornillos de fijación,
incluso embellecedor de 75mm de diámetro. 248,05 DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO

EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

3.4.2 ud Suministro y colocación de secamanos eléctrico
automático por sensor de 1650 W. con carcasa de
ABS blanco, colocado mediante anclajes de fijación
a la pared, y instalado. 123,90 CIENTO VEINTITRES EUROS CON

NOVENTA CÉNTIMOS

3.4.3 ud Suministro y colocación de dispensador de
papel higiénico industrial 250/300 m., con carcasa
metálica acabado en epoxi blanco, colocado
mediante anclajes de fijación a la pared, y
instalado. 32,23 TREINTA Y DOS EUROS CON

VEINTITRES CÉNTIMOS

3.4.4 ud Suministro y colocación de dosificador antigoteo
de jabón líquido con pulsador, de 1 l., depósito de
ABS blanco con visor transparente, colocado
mediante anclajes de fijación a la pared, y
instalado. 28,11 VEINTIOCHO EUROS CON ONCE

CÉNTIMOS

3.4.5 ud Espejo reclinable especial para minusválidos, de
570x625 mm. de medidas totales, en tubo de
aluminio con recubrimiento en nylon, incorpora una
lámina de seguridad como protección en caso de
rotura,  instalado. 339,07 TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE

EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

3.4.6 ud Suministro y colocación de espejo para baño, de
82x100 cm., dotado de apliques para luz, con los
bordes biselados, colocado, sin incluir las
conexiones eléctricas. 204,51 DOSCIENTOS CUATRO EUROS

CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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3.4.7 ud Rejilla con lamas fijas a 45º fabricada en
aluminio extruído de de 300x300-100 mm., incluso
con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27. 31,15 TREINTA Y UN EUROS CON

QUINCE CÉNTIMOS

4 SEGURIDAD Y SALUD
4.1 u Seguridad y salud (protecciones individuales,

colectivas y servicios) en toda la obra de acuerdo
con el Estudio Básico de Seguridad y Salud
redactado por técnico competente para este fin. 50,00 CINCUENTA EUROS

5 GESTIÓN DE RESIDUOS
5.1 ud Gestión de los residuos generados durante la

consrucción. 29,94 VEINTINUEVE EUROS CON
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Almoines, julio de 2017
Los Arquitectos

Joaquim Egea i Martínez  Francesc
Boscà i Mayans
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Cuadro de precios nº 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 AYUD1 ud Ayudas de cualquier trabajo de albañilería necesarias para la
correcta ejecución del total de las instalaciones de fontanería,
electricidad y transporte, etc., así como las ayudas a la subida y
reparto de materiales, recibido de premarcos, rozas, etc.

(Sin clasificar)
Ayudas albañ inst 1,000 ud 103,282 103,28
Costes indirectos 3,10

Total por ud: 106,38

Son CIENTO SEIS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS por ud

2 cabinas m Suministro y colocación de cabina con puerta abatible de
2.00m de altura, formadas por tablero fenólico de 13mm
apoyado sobre patas regulables de acero inoxidable, perfilería
de aluminio extrusionado y herrajes y tornillería de acero
inoxidable, incluso p.p. de cierre en cada una de las hojas con
cerradura y pomo e indicador abierto/cerrado. Totalmente
colocado y listo para su uso. Según distribución de planos de
proyecto.

(Sin clasificar)
Cabinas 1,000 m 129,476 129,48
Costes indirectos 3,88

Total por m: 133,36

Son CIENTO TREINTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por m

3 E21ALS010 ud Lavabo sin pedestal especial para minusválidos, de
porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca cóncava,
apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de
desagüe superior y jabonera lateral, colocado mediante pernos
a la pared a una altura entre 80 y 86 cms., y con grifo
termostático monomando, con palanca larga, con aireador y
enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de
desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas y
latiguillos flexibles de 20 cm. y de1/2", instalado y funcionando.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero calefactor 1,100 h. 18,240 20,06
(Materiales)
Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 1,000 ud 3,150 3,15
Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,000 ud 3,570 7,14
Grif.mezcl.caño ext.p/gerontológica crom 1,000 ud 162,270 162,27
Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,000 ud 1,900 3,80
Lavabo minusv.c/apoyo anat.codos 1,000 ud 484,640 484,64
Costes indirectos 20,43

Total por ud: 701,49

Son SETECIENTOS UN EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ud
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4 E21MA040 ud Espejo reclinable especial para minusválidos, de 570x625
mm. de medidas totales, en tubo de aluminio con recubrimiento
en nylon, incorpora una lámina de seguridad como protección
en caso de rotura,  instalado.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,500 h. 17,620 8,81
(Materiales)
Espejo inclinable nylon/Al. 70x60 mm. 1,000 ud 320,380 320,38
Costes indirectos 9,88

Total por ud: 339,07

Son TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS por ud

5 E21MB020 ud Suministro y colocación de espejo para baño, de 82x100 cm.,
dotado de apliques para luz, con los bordes biselados,
colocado, sin incluir las conexiones eléctricas.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,400 h. 17,620 7,05
(Materiales)
Espejo 82x100cm.c/apliques luz 1,000 ud 191,500 191,50
Costes indirectos 5,96

Total por ud: 204,51

Son DOSCIENTOS CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS por ud

6 E21MW040 ud Suministro y colocación de secamanos eléctrico automático
por sensor de 1650 W. con carcasa de ABS blanco, colocado
mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,300 h. 17,620 5,29
(Materiales)
Secamanos elect.autom. 1650 W.ABS bla. 1,000 ud 115,000 115,00
Costes indirectos 3,61

Total por ud: 123,90

Son CIENTO VEINTITRES EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por ud

7 E21MW070 ud Suministro y colocación de dosificador antigoteo de jabón
líquido con pulsador, de 1 l., depósito de ABS blanco con visor
transparente, colocado mediante anclajes de fijación a la pared,
y instalado.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,300 h. 17,620 5,29
(Materiales)
Dosif.jabón c/puls.1 l. antigot.ABS blan 1,000 ud 22,000 22,00
Costes indirectos 0,82

Total por ud: 28,11

Son VEINTIOCHO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por ud
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8 E21MW090 ud Suministro y colocación de dispensador de papel higiénico
industrial 250/300 m., con carcasa metálica acabado en epoxi
blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y
instalado.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,300 h. 17,620 5,29
(Materiales)
Dispensador p.higiénico indust.epoxi bla 1,000 ud 26,000 26,00
Costes indirectos 0,94

Total por ud: 32,23

Son TREINTA Y DOS EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS por ud

9 E23DRR010 ud Rejilla con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de
de 300x300-100 mm., incluso con marco de montaje, instalada
s/NTE-IC-27.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 h. 18,240 18,24
(Materiales)
Rejilla 300x300-100 1,000 ud 12,000 12,00
Costes indirectos 0,91

Total por ud: 31,15

Son TREINTA Y UN EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por ud

10 EADF.1b m2 Demolición de tabicón de ladrillo hueco doble con retirada
de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según
NTE/ADD-9.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción 0,300 h 17,860 5,36
(Medios auxiliares) 0,11
Costes indirectos 0,16

Total por m2: 5,63

Son CINCO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS por m2

11 EADF.6aa u Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas y accesorios
de hasta 3m2, con retirada de escombros y carga, sin incluir
transporte a vertedero, según NTE/ADD-18.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción 0,450 h 17,860 8,04
(Medios auxiliares) 0,16
Costes indirectos 0,25

Total por u: 8,45

Son OCHO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por u

12 EADI.2b u Levantado de urinario y accesorios, sin recuperación del
material con retirada de escombros y carga, sin incluir
transporte a vertedero, según NTE/ADD-1

(Mano de obra)
Oficial 2ª construcción 0,300 h 18,420 5,53
Peón especializado construcción 0,300 h 17,970 5,39
Peón ordinario construcción 0,100 h 17,860 1,79
(Medios auxiliares) 0,25
Costes indirectos 0,39

Total por u: 13,35

Son TRECE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por u
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13 EADI.2d u Levantado de inodoro y accesorios, sin recuperación del
material con retirada de escombros y carga, sin incluir
transporte a vertedero, según NTE/ADD-1

(Mano de obra)
Oficial 2ª construcción 0,300 h 18,420 5,53
Peón especializado construcción 0,300 h 17,970 5,39
Peón ordinario construcción 0,150 h 17,860 2,68
(Medios auxiliares) 0,27
Costes indirectos 0,42

Total por u: 14,29

Son CATORCE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por u

14 EADI.2e u Levantado de lavabo y accesorios, sin recuperación del
material con retirada de escombros y carga, sin incluir
transporte a vertedero, según NTE/ADD-1

(Mano de obra)
Oficial 2ª construcción 0,350 h 18,420 6,45
Peón especializado construcción 0,350 h 17,970 6,29
Peón ordinario construcción 0,100 h 17,860 1,79
(Medios auxiliares) 0,29
Costes indirectos 0,44

Total por u: 15,26

Son QUINCE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por u

15 EADI10adba u Desmontado de red de instalación eléctrica con grado de
complejidad baja sin recuperación de elementos, tubos, cajas,
mecanismos, para una superficie de abastecimiento de 15m2,
incluso, retirada de escombros y carga sobre camión, para
posterior transporte a vertedero.

(Mano de obra)
Peón especializado construcción 0,700 h 17,970 12,58
Peón ordinario construcción 0,700 h 17,860 12,50
Oficial 2ª electricidad 0,150 h 15,510 2,33
(Medios auxiliares) 0,55
Costes indirectos 0,84

Total por u: 28,80

Son VEINTIOCHO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por u

16 EADI10cdba u Desmontado de red de instalación fontanería con grado de
complejidad baja sin recuperación de elementos, tubos, cajas,
mecanismos, para una superficie de abastecimiento de 15m2,
incluso, retirada de escombros y carga sobre camión, para
posterior transporte a vertedero.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción 1,000 h 17,860 17,86
Oficial 2ª fontanería 1,000 h 15,510 15,51
(Medios auxiliares) 0,67
Costes indirectos 1,02

Total por u: 35,06

Son TREINTA Y CINCO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por u
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17 EADQ10d m2 Demolición de falso techo realizado con yeso tendido sobre
escayola, con retirada de escombros y carga, sin incluir
transporte a vertedero, según NTE/ADD-12

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción 0,300 h 17,860 5,36
(Medios auxiliares) 0,16
Costes indirectos 0,17

Total por m2: 5,69

Son CINCO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m2

18 EADR.1ib m2 Demolición de pavimentos de baldosa cerámica, realizada
con martillo neumático, retirada de escombros y carga, sin
incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.

(Mano de obra)
Peón especializado construcción 0,100 h 17,970 1,80
Peón ordinario construcción 0,200 h 17,860 3,57
(Maquinaria)
Compr diésel 4m3 0,010 h 4,840 0,05
Martll picador 80mm 0,010 h 3,280 0,03
(Medios auxiliares) 0,11
Costes indirectos 0,17

Total por m2: 5,73

Son CINCO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por m2

19 EADR.4a m2 Demolición de alicatado de azulejos, con retirada de
escombros, sin incluir transporte a vertedero.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción 0,550 h 17,860 9,82
(Medios auxiliares) 0,20
Costes indirectos 0,30

Total por m2: 10,32

Son DIEZ EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por m2

20 EFFC.1aica m2 Fábrica  para revestir, de 7cm de espesor, realizada con
ladrillos cerámicos huecos de 33x16x7cm, aparejados de canto
y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de
espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte
proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las
piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de
mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.
Medición: se deducirán los huecos iguales o superiores a 4 m2
si no llevan precerco y el 50% si lo llevan y son iguales y
superiores a 9 m2.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 0,344 h 19,220 6,61
Peón especializado construcción 0,191 h 17,970 3,43
Peón ordinario construcción 0,011 h 17,860 0,20
(Materiales)
Agua 0,002 m3 0,380 0,00
CEM II/B-P 32.5 N granel 0,002 t 51,690 0,10
Arena 0/3 triturada lvd 10km 0,014 t 9,210 0,13
Ladrillo hueco db 33x16x7 18,100 u 0,258 4,67
(Medios auxiliares) 0,39
Costes indirectos 0,47

Total por m2: 16,00

Son DIECISEIS EUROS por m2

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)

REFORMA I ADEQUACIÓ PER A ACCÉS DE PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA ALS BANYS DE L’AJUNTAM… Página 5



21 EFTM.1dcad u Puerta de paso abatible chapada en haya vaporizada, de 1
hoja ciega lisa de 203x82.5x3.5cm, con precerco de pino de
90x45mm, cerco de 90x30mm, tapajuntas de 70x12mm, pernios
latonados de 80mm y cerradura con pomo, incluso recibido y
aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes,
nivelado, pequeño material y ajuste final, según NTE/PPM-8.

(Mano de obra)
Oficial 2ª construcción 0,180 h 18,420 3,32
Peón especializado construcción 0,027 h 17,970 0,49
Peón ordinario construcción 0,180 h 17,860 3,21
Oficial 1ª carpintería 1,088 h 18,800 20,45
Ayudante carpintería 1,088 h 16,040 17,45
Oficial 1ª pintura 1,106 h 18,250 20,18
(Materiales)
Agua 0,006 m3 0,380 0,00
Yeso blanco 0,009 t 80,663 0,73
Hoja agl haya 82.5 cie lisa 1,000 u 95,233 95,23
Cerco MDF rechap haya 90x30mm 5,500 m 6,041 33,23
Tpjnt MDF rechap haya 70x12mm 11,000 m 1,672 18,39
Precerco pino 90x45mm 5,300 m 2,501 13,26
Crrdu pomo esf libr-libr lat 1,000 u 11,773 11,77
Pernio canto redondo 80mm 3,000 u 0,433 1,30
Trat madera fungicida trans 0,270 l 8,275 2,23
Barniz sint satinado trans 0,291 l 7,305 2,13
(Medios auxiliares) 6,83
Costes indirectos 7,51

Total por u: 257,71

Son DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS por u

22 EFTZ.1ddb u Cerradura con manilla y escudo circular, acabado en cromo,
con dispositivo de emrgencia al exterior y condena al interior.

(Mano de obra)
Oficial 1ª carpintería 0,200 h 18,800 3,76
(Materiales)
Crrdu manilla escu cir emer-cndn 1,000 u 10,020 10,02
(Medios auxiliares) 0,28
Costes indirectos 0,42

Total por u: 14,48

Son CATORCE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS por u

23 EIEM22aaac u Punto de luz empotrado sencillo, instalado con cable de cobre
monofásico con un aislamiento de tensión nominal de 450/750 V
formada por fase+neutro+tierra de 1.5mm2 de sección, bajo
tubo flexible corrugado de doble capa de PVC de 13.5mm de
diámetro y downlight con lámpara halógena dicroica de 50 W,
totalmente instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricidad 0,580 h 15,960 9,26
(Materiales)
Downlight 1,000 u 32,130 32,13
(Medios auxiliares) 0,83
Costes indirectos 1,27

Total por u: 43,49

Son CUARENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por u
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24 EIFG.2baab u Mezclador monobloque para lavabo, convencional, calidad
estándar, de repisa, acabado cromado, caño central con
aireador y enlaces de alimentación flexibles, totalmente
instalado, comprobado y en correcto funcionamiento.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanería 1,000 h 15,960 15,96
(Materiales)
Mez mnbl conve est rps 1,000 u 40,800 40,80
(Medios auxiliares) 1,14
Costes indirectos 1,74

Total por u: 59,64

Son CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por u

25 EIFS10aaea u Lavabo de 400x400mm bajo encimera, sin pedestal, de
porcelana vitrificada blanca, con juego de anclajes para fijación
, incluso válvula desagüe de 1 1/2", sifón y tubo, colocado y con
ayudas de albañilería.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 0,500 h 19,220 9,61
Peón ordinario construcción 0,500 h 17,860 8,93
Oficial 1ª fontanería 1,000 h 15,960 15,96
Especialista fontanería 1,000 h 15,460 15,46
(Materiales)
Valv desg man sif 1 1/4"x63mm 1,000 u 5,870 5,87
Lavabo 510x395mm bj encmr bl 1,000 u 65,870 65,87
Tubo eva PVC sr-B Ø40mm 50%acc 0,500 m 1,384 0,69
(Medios auxiliares) 2,45
Costes indirectos 3,75

Total por u: 128,59

Son CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por u

26 EIFS14aabb u Taza inodoro para tanque bajo, de porcelana vitrificada
blanca, con asiento y tapa lacados y bisagras de acero
inoxidable, calidad estándar, juego de fijación, codo y enchufe
de unión, colocada y con ayudas de albañilería.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 0,500 h 19,220 9,61
Peón ordinario construcción 0,500 h 17,860 8,93
Oficial 1ª fontanería 1,000 h 15,960 15,96
Especialista fontanería 1,000 h 15,460 15,46
(Materiales)
Tz tanq bj bl est c/asi+tap 1,000 u 133,650 133,65
Tubo eva PVC sr-B Ø110mm 50%acc 1,000 m 6,860 6,86
(Medios auxiliares) 3,81
Costes indirectos 5,83

Total por u: 200,11

Son DOSCIENTOS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por u
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27 EIFS23caa u Urinario mural de porcelana vitrificada blanca, tamaño grande,
con borde rociador integral, juego de fijación, sifón, codo,
manguito y enchufe unión y tapón de limpieza, colocado y con
ayudas de albañilería.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 0,500 h 19,220 9,61
Peón ordinario construcción 0,500 h 17,860 8,93
Oficial 1ª fontanería 0,500 h 15,960 7,98
Especialista fontanería 0,500 h 15,460 7,73
(Materiales)
Valv desg man sif 1 1/4"x63mm 1,000 u 5,870 5,87
Urinario grande  bl 1,000 u 173,430 173,43
Tubo eva PVC sr-B Ø40mm 40%acc 0,500 m 2,058 1,03
(Medios auxiliares) 4,29
Costes indirectos 6,57

Total por u: 225,44

Son DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por u

28 EIFT.1bcb u Instalación de fontanería para un lavabo, realizada con
tubería/s de polipropileno de 16mm de diámetro, para las redes
de agua fría y caliente y con tuberías de PVC de diámetro 40mm
para la red de desagüe, preparada para sifón individual, sin
grifería, aparato sanitario ni ayudas de albañilería, la toma de
agua cerrada con llaves de escuadra y el desagüe con tapón,
totalmente acabada.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 0,750 h 19,220 14,42
Peón ordinario construcción 0,150 h 17,860 2,68
Oficial 1ª fontanería 1,300 h 15,960 20,75
Especialista fontanería 0,400 h 15,460 6,18
(Materiales)
CEM I 42.5 R granel 0,001 t 109,010 0,11
Tb PP ø16mm 20atm  40%acc 2,000 m 1,680 3,36
Llave escuadra calidad baja 1,000 u 2,310 2,31
Tubo eva PVC sr-B Ø40mm 40%acc 1,000 m 2,058 2,06
(Medios auxiliares) 1,03
Costes indirectos 1,59

Total por u: 54,49

Son CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por u
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29 EIFT.2c u Instalación de fontanería para un inodoro realizada con
tubería de polipropileno de 16mm de diámetro para la red de
agua fría y con tuberías de PVC de diámetro 110mm para la red
de desagüe, preparada para sifón individual, sin aparato
sanitario ni ayudas de albañilería, la toma de agua cerrada con
llaves de escuadra y el desagüe con tapón, totalmente acabada.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 0,750 h 19,220 14,42
Peón ordinario construcción 0,150 h 17,860 2,68
Oficial 1ª fontanería 1,300 h 15,960 20,75
Especialista fontanería 0,400 h 15,460 6,18
(Materiales)
CEM I 42.5 R granel 0,001 t 109,010 0,11
Tb PP ø16mm 20atm  40%acc 2,000 m 1,680 3,36
Llave escuadra calidad baja 1,000 u 2,310 2,31
Tubo eva PVC sr-B Ø110mm 40%acc 1,000 m 6,398 6,40
(Medios auxiliares) 1,11
Costes indirectos 1,72

Total por u: 59,04

Son CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS por u

30 EIFT.3ca u Instalación de fontanería para un urinario realizada con
tubería/s de polipropileno de 16mm de diámetro para la red de
agua fría y con tuberías de PVC de diámetro 32mm para la red
de desagüe, preparada para sifón individual, sin aparato
sanitario ni ayudas de albañilería, la toma de agua cerrada con
llaves de escuadra y el desagüe con tapón, totalmente acabada.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 0,750 h 19,220 14,42
Peón ordinario construcción 0,150 h 17,860 2,68
Oficial 1ª fontanería 1,300 h 15,960 20,75
Especialista fontanería 0,400 h 15,460 6,18
(Materiales)
CEM I 42.5 R granel 0,001 t 109,010 0,11
Tb PP ø16mm 20atm  40%acc 2,000 m 1,680 3,36
Llave escuadra calidad baja 1,000 u 2,310 2,31
Tubo eva PVC sr-B Ø32mm 40%acc 1,000 m 1,596 1,60
(Medios auxiliares) 1,02
Costes indirectos 1,57

Total por u: 54,00

Son CINCUENTA Y CUATRO EUROS por u

31 EILI.3a m Tira led para luz indirecta, difusor de vidrio borosilicatado,
con juego de soporte para su montaje, equivalente a lámparas
fluorescentes de 3x36 W, instalada, conectada y en correcto
estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricidad 0,400 h 15,960 6,38
(Materiales)
Regleta flu a-def 1x36W 1,000 u 84,690 84,69
(Medios auxiliares) 1,82
Costes indirectos 2,79

Total por m: 95,68

Son NOVENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m
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32 EILS.2aba u Luminaria autónoma para alumbrado de señalización y
emergencia de calidad media, material de la envolvente
autoextinguible, con dos lámparas de 6 W, 165 lúmenes,
superficie cubierta de 33m2 una para alumbrado permanente de
señalización y otra para alumbrado de emergencia con 3 horas
de autonomía, alimentación de 220 V y conexión para mando a
distancia, incluido etiqueta de señalicación, totalmente
instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB
SU-4 del CTE y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricidad 0,500 h 15,960 7,98
(Materiales)
Lum autn señ cld med 80lmn nor 1,000 u 40,340 40,34
(Medios auxiliares) 0,97
Costes indirectos 1,48

Total por u: 50,77

Son CINCUENTA EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por u

33 EITS.2bba u Plataforma salvaescaleras para uso en edificios públicos con
marcado CE para salvar desniveles de tramos rectos de
pendientes constantes, con capacidad máxima de carga de 250
kg, una velocidad de 0,1 m/s, 800x700mm de dimensiones y una
potencia de 665 W a 220 V, incluso raíles de acero y fijaciones a
pared o forjado mediante postes de sujeción, maniobra
electrónica con microprocesador de pulsación continua en
cabina, dobles circuitos eléctricos de protección, limitador de
velocidad  y freno motor electromagnético; totalmente instalada,
comprobada y en correcto funcionamiento según Decreto
39/2004.

(Materiales)
Plat salvaesca 250kg tra rct 1,000 u 5.298,000 5.298,00
(Medios auxiliares) 158,94
Costes indirectos 163,71

Total por u: 5.620,65

Son CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS por u

34 EQTW.3bd m2 Tablero de machihembrados cerámicos de 100x25x4cm,
rejuntados con mortero de cemento y colocado en tejados,
incluso replanteo, roturas y limpieza.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 0,120 h 19,220 2,31
Peón ordinario construcción 0,123 h 17,860 2,20
(Materiales)
Agua 0,001 m3 0,380 0,00
CEM II/B-P 32.5 N granel 0,000 t 51,690 0,00
Arena 0/3 triturada lvd 10km 0,004 t 9,210 0,04
Bardo machihembrado 100x25x3.5 4,200 u 0,820 3,44
(Medios auxiliares) 0,17
Costes indirectos 0,24

Total por m2: 8,40

Son OCHO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por m2
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35 ERPA.1dac m2 Alicatado con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con azulejo
blanco de 20x20cm, colocado en capa gruesa con mortero de
cemento y rejuntado con mortero de juntas cementoso
mejorado (CG2), incluso cortes y limpieza, según NTE/RPA-3 y
Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la
Generalitat DRB 01/06).

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 0,500 h 19,220 9,61
Peón ordinario construcción 0,526 h 17,860 9,39
(Materiales)
Agua 0,006 m3 0,380 0,00
CEM II/B-P 32.5 N granel 0,004 t 51,690 0,21
Arena 0/3 triturada lvd 10km 0,032 t 9,210 0,29
Mto juntas cementoso CG2 0,500 kg 1,210 0,61
Azulejo 20x20cm bl 1,050 m2 7,640 8,02
(Medios auxiliares) 0,58
Costes indirectos 0,86

Total por m2: 29,57

Son VEINTINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m2

36 ERPC20a m Albardilla realizada con placas de mármol crema marfil, de
18-20mm de espesor, en bruto, tomadas con mortero bastardo
de cemento y cal M-5b (1:1:7), incluso rejuntado con lechada de
cemento, eliminación de restos y limpieza.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 0,600 h 19,220 11,53
Peón especializado construcción 0,076 h 17,970 1,37
Peón ordinario construcción 0,300 h 17,860 5,36
(Materiales)
Agua 0,005 m3 0,380 0,00
CEM II/B-P 32.5 N envasado 0,004 t 107,200 0,43
BL 22.5 X envasado 0,001 t 175,240 0,18
Cal apagada en sacos de 12kg 0,002 t 173,840 0,35
Arena 0/3 triturada lvd 10km 0,031 t 9,210 0,29
Placa mármol cr mf e/18-20 1,050 m2 38,450 40,37
(Medios auxiliares) 1,58
Costes indirectos 1,84

Total por m: 63,30

Son SESENTA Y TRES EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por m

37 ERPG.4baa m2 Guarnecido sin maestrear, y enlucido, realizado con pasta
de yeso de alta dureza sobre paramentos verticales, acabado
manual con llana, incluso limpieza y humedecido del soporte,
según NTE/RPG10.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 0,260 h 19,220 5,00
Peón especializado construcción 0,252 h 17,970 4,53
(Materiales)
Agua 0,011 m3 0,380 0,00
Yeso negro 0,003 t 87,840 0,26
Yeso alta dureza 0,013 t 106,500 1,38
(Medios auxiliares) 0,25
Costes indirectos 0,34

Total por m2: 11,76

Son ONCE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m2
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38 ERPL.2jab m2 Revestimiento de paramentos realizado con paneles de
tablero contrachapeado en madera de haya, de 40x260cm, liso,
con unión machihembrada en V sujetos mediante puntas
clavadas a rastreles de madera de pino de sección 60x30mm,
separadas entre sí 50cm, tomadas con pasta de yeso, según
NTE/RPL-19.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 0,100 h 19,220 1,92
Peón especializado construcción 0,061 h 17,970 1,10
Oficial 1ª carpintería 0,040 h 18,800 0,75
(Materiales)
Agua 0,002 m3 0,380 0,00
Yeso blanco 0,003 t 80,663 0,24
Pnl rbl 40x260lis machh 1,050 m2 32,690 34,32
Rastrel pino 60x30mm 2,000 m 1,100 2,20
(Medios auxiliares) 0,44
Costes indirectos 1,23

Total por m2: 42,20

Son CUARENTA Y DOS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por m2

39 ERPP.3abaa m2 Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para
la protección y decoración de superficies en interior y exterior,
con resistencia a la luz solar, transpirable e impermeable, con
acabado mate, en color blanco, sobre superficie vertical de
ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo lijado de pequeñas
adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura
plástica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de
acabado, según NTE/RPP-24.

(Mano de obra)
Oficial 1ª pintura 0,200 h 18,250 3,65
(Materiales)
Pint int plas acrl mate bl 0,060 l 3,150 0,19
Masilla al agua bl 0,064 l 6,710 0,43
(Medios auxiliares) 0,09
Costes indirectos 0,13

Total por m2: 4,49

Son CUATRO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m2
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40 ERSA12d… m2 Pavimento cerámico con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado
con baldosa de gres porcelánico no esmaltado monocolor de
40x40cm antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003
en cumplimiento de DB-SU1 del CTE), colocado en capa fina
con adhesivo cementoso normal (C1) y rejuntado con mortero
de juntas cementoso mejorado (CG2), incluso cortes y limpieza,
según NTE/RPA-3 y Guía de la Baldosa Cerámica (Documento
Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 0,400 h 19,220 7,69
Peón ordinario construcción 0,400 h 17,860 7,14
(Materiales)
Agua 0,003 m3 0,380 0,00
Adh cementoso C1 4,000 kg 0,557 2,23
Mto juntas cementoso CG2 0,250 kg 1,210 0,30
Gres porc 40x40cm mcol 1,050 m2 9,930 10,43
(Medios auxiliares) 0,56
Costes indirectos 0,85

Total por m2: 29,20

Son VEINTINUEVE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por m2

41 ERSP.4aka m2 Acabado de pavimento de baldosas de mármol existente
mediante pulido brillo, incluso rejuntado con lechada de
cemento con la misma tonalidad de las baldosas, eliminación de
restos y limpieza, según NTE/RSR-1.

(Mano de obra)
Peón especializado construcción 0,004 h 17,970 0,07
(Materiales)
Agua 0,001 m3 0,380 0,00
Mezcla colorante-cemento 0,500 kg 1,000 0,50
Acabado pu bri mml p/tablas 1,000 m2 10,000 10,00
(Medios auxiliares) 0,20
Costes indirectos 0,32

Total por m2: 11,09

Son ONCE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por m2

42 ERSP28aba m Revestimiento de peldaño con mármol crema marfil, con
huella de <2.00m, cara y  cantos pulidos, tabica de 15cm, cara
pulida, longitud menor de 2.00m, tomados con mortero de
cemento M-5, incluso relleno de juntas con lechada de cemento
coloreada con la misma tonalidad de las piezas, eliminación de
restos y limpieza, según NTE/RSR-19.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 0,500 h 19,220 9,61
Peón especializado construcción 0,004 h 17,970 0,07
Peón ordinario construcción 0,514 h 17,860 9,18
(Materiales)
Agua 0,004 m3 0,380 0,00
CEM II/B-P 32.5 N granel 0,002 t 51,690 0,10
Mezcla colorante-cemento 0,500 kg 1,000 0,50
Arena 0/3 triturada lvd 10km 0,018 t 9,210 0,17
Hll mármol cr mf e2 lg<1.4 1,000 m 30,675 30,68
Tabica mármol cr mf lg <1.4 1,000 m 13,300 13,30
(Medios auxiliares) 1,28
Costes indirectos 1,95

Total por m: 66,84

Son SESENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m
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43 ERSP40ca u Zanquín de mármol crema marfil, forma rectangular en dos
piezas, huella de 30x7cm y tabica de 18x7cm y 2cm de espesor,
cara y cantos pulidos, tomado con mortero de cemento M-5,
incluso relleno de juntas con lechada de cemento coloreada con
la misma tonalidad de las piezas, eliminación de restos y
limpieza, según NTE/RSR-23.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 0,090 h 19,220 1,73
Peón especializado construcción 0,004 h 17,970 0,07
Peón ordinario construcción 0,091 h 17,860 1,63
(Materiales)
Agua 0,001 m3 0,380 0,00
CEM II/B-P 32.5 N granel 0,000 t 51,690 0,00
Mezcla colorante-cemento 0,500 kg 1,000 0,50
Arena 0/3 triturada lvd 10km 0,002 t 9,210 0,02
Zanquín mml cr mf 2 piezas 1,000 u 3,890 3,89
(Medios auxiliares) 0,16
Costes indirectos 0,24

Total por u: 8,24

Son OCHO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS por u

44 ERTC.1aa m2 Falso techo realizado con placas de escayola lisa de
100x60cm, sustentado con esparto y pasta de escayola, según
NTE/RTC-16.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 0,180 h 19,220 3,46
Peón especializado construcción 0,192 h 17,970 3,45
(Materiales)
Agua 0,003 m3 0,380 0,00
Escayola e-35 envasada 0,003 t 112,050 0,34
Placa escayola lisa 100x60 1,050 m2 3,240 3,40
Esparto en bala 0,250 kg 0,880 0,22
(Medios auxiliares) 0,23
Costes indirectos 0,33

Total por m2: 11,43

Son ONCE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS por m2

45 ERTC.4ce m Remate perimetral para cortinero, realizado con moldura de
escayola, de sección 9x14cm.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 0,150 h 19,220 2,88
Peón especializado construcción 0,006 h 17,970 0,11
Peón ordinario construcción 0,150 h 17,860 2,68
(Materiales)
Agua 0,001 m3 0,380 0,00
Escayola e-35 envasada 0,002 t 112,050 0,22
Moldura escayola 10x15 1,050 m 5,260 5,52
Esparto en bala 0,100 kg 0,880 0,09
(Medios auxiliares) 0,19
Costes indirectos 0,35

Total por m: 12,04

Son DOCE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS por m

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)

REFORMA I ADEQUACIÓ PER A ACCÉS DE PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA ALS BANYS DE L’AJUNTAM… Página 14



46 ESMR.8aa u Barra de apoyo abatible en voladizo de 79.5cm para WC,
minusválidos, de tubo de acero inoxidable esmerilado sin
soldadura, de 30mm de diámetro y 1.5mm de espesor,
atornillado con un punto  de anclaje para tres tornillos de
fijación, incluso embellecedor de 75mm de diámetro.

(Mano de obra)
Oficial 1ª carpintería 0,100 h 18,800 1,88
(Materiales)
Barra apoyo ab WC 1,000 u 234,230 234,23
(Medios auxiliares) 4,72
Costes indirectos 7,22

Total por u: 248,05

Son DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por u

47 ESMR55a m Bancada para encastrar piletas, formada por encimera de
mármol blanco macael, con faldón y remate frontal, incluso
parte proporcional de anclajes de perfil en L, replanteo,
nivelación y aplomado y limpieza.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 2,000 h 19,220 38,44
Peón ordinario construcción 1,600 h 17,860 28,58
(Materiales)
Tbl mml mac p/encmr 18 1.70 pu 0,600 m2 77,350 46,41
Perfil 20x20x2 "L" 0,600 kg 0,830 0,50
(Medios auxiliares) 2,28
Costes indirectos 3,49

Total por m: 119,70

Son CIENTO DIECINUEVE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por m

48 GESTRES ud Gestión de los residuos generados durante la consrucción.

(Sin clasificar)
Gestión de Residuos 1,000 ud 29,068 29,07
Costes indirectos 0,87

Total por ud: 29,94

Son VEINTINUEVE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ud

49 Instal_ase… u Instalación eléctrica para baño, realizada con cable de cobre
manguera tipo RZ1-K (AS) 0,6/1KV 3G1,5 mm2 UNE 21123
instalada bajo tubo rígido tipo 4321 no propagador de la llama
UNE-EN 50.086-2-2 de 16 mm de diametro, totalmente instalada.

(Sin clasificar)
Instal_aseos 1,000 u 407,942 407,94
Costes indirectos 12,24

Total por u: 420,18

Son CUATROCIENTOS VEINTE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por u
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50 Instal_SA… u Instalación eléctrica para alimentación de plataforma
salvaescaleras, realizada con cable de cobre manguera tipo
RZ1-K (AS) 0,6/1KV 3G2,5 mm2 UNE 21123 instalada bajo tubo
flexible tipo 4321 no propagador de la llama UNE-EN 50.086-2-2
de 16 mm de diámetro desde cuadro eléctrico hasta punto de
alimentación, totalmente instalada.

(Sin clasificar)
Instal_salvaescaleras 1,000 u 300,981 300,98
Costes indirectos 9,03

Total por u: 310,01

Son TRESCIENTOS DIEZ EUROS CON UN CÉNTIMO por u

51 PB u Seguridad y salud (protecciones individuales, colectivas y
servicios) en toda la obra de acuerdo con el Estudio Básico de
Seguridad y Salud redactado por técnico competente para este
fin.

(Sin clasificar)
Seguridad y Salud. 1,000 u 48,544 48,54
Costes indirectos 1,46

Total por u: 50,00

Son CINCUENTA EUROS por u

Almoines, julio de 2017
Los Arquitectos

Joaquim Egea i Martínez  Francesc Boscà i
Mayans

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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1.1 U Levantado de urinario y accesorios, sin recuperación del material con retirada de escombros y
carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-1

Total u  ......: 2,000

1.2 U Levantado de inodoro y accesorios, sin recuperación del material con retirada de escombros y
carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-1

Total u  ......: 2,000

1.3 U Levantado de lavabo y accesorios, sin recuperación del material con retirada de escombros y
carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-1

Total u  ......: 2,000

1.4 M2 Demolición de alicatado de azulejos, con retirada de escombros, sin incluir transporte a
vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 5,750 2,500 28,750
1 12,550 2,500 31,375
1 5,350 2,500 13,375

73,500 73,500

Total m2  ......: 73,500

1.5 M2 Demolición de pavimentos de baldosa cerámica, realizada con martillo neumático, retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.

Total m2  ......: 12,500

1.6 M2 Demolición de falso techo realizado con yeso tendido sobre escayola, con retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-12

Total m2  ......: 12,500

1.7 U Desmontado de red de instalación fontanería con grado de complejidad baja sin recuperación
de elementos, tubos, cajas, mecanismos, para una superficie de abastecimiento de 15m2,
incluso, retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero.

Total u  ......: 1,000

1.8 U Desmontado de red de instalación eléctrica con grado de complejidad baja sin recuperación de
elementos, tubos, cajas, mecanismos, para una superficie de abastecimiento de 15m2, incluso,
retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero.

Total u  ......: 1,000

1.9 U Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta 3m2, con retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-18.

Total u  ......: 4,000

1.10 M2 Demolición de tabicón de ladrillo hueco doble con retirada de escombros y carga, sin incluir
transporte a vertedero, según NTE/ADD-9.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 1,600 2,500 8,000distribución baños
1 2,900 2,500 7,250
1 1,500 2,500 3,750

19,000 19,000

Total m2  ......: 19,000

Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

Nº Ud Descripción Medición
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2.1 M2 Fábrica  para revestir, de 7cm de espesor, realizada con ladrillos cerámicos huecos de
33x16x7cm, aparejados de canto y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm
de espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas
y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de
mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.
Medición: se deducirán los huecos iguales o superiores a 4 m2 si no llevan precerco y el 50%
si lo llevan y son iguales y superiores a 9 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,200 2,500 8,000distribución baños
1 0,400 2,500 1,000
1 4,900 0,900 4,410regularización pared lateral

escalera 
1 2,150 0,900 1,935

15,345 15,345

Total m2  ......: 15,345

2.2 M2 Tablero de machihembrados cerámicos de 100x25x4cm, rejuntados con mortero de cemento y
colocado en tejados, incluso replanteo, roturas y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,900 0,230 1,127tapado hueco superior

regularización pared lateral
escalera 

1 2,150 0,230 0,495
1,622 1,622

Total m2  ......: 1,622

2.3 M2 Guarnecido sin maestrear, y enlucido, realizado con pasta de yeso de alta dureza sobre
paramentos verticales, acabado manual con llana, incluso limpieza y humedecido del soporte,
según NTE/RPG10.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,900 0,900 4,410regularización pared lateral

escalera 
1 2,150 0,900 1,935

6,345 6,345

Total m2  ......: 6,345

2.4 M Albardilla realizada con placas de mármol crema marfil, de 18-20mm de espesor, en bruto,
tomadas con mortero bastardo de cemento y cal M-5b (1:1:7), incluso rejuntado con lechada de
cemento, eliminación de restos y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,900 4,900remate superior regularización

pared lateral escalera 
1 2,150 2,150

7,050 7,050

Total m  ......: 7,050

2.5 U Zanquín de mármol crema marfil, forma rectangular en dos piezas, huella de 30x7cm y tabica
de 18x7cm y 2cm de espesor, cara y cantos pulidos, tomado con mortero de cemento M-5,
incluso relleno de juntas con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las
piezas, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-23.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
13 13,000remate regularización pared lateral

escalera 
13,000 13,000

Total u  ......: 13,000

2.6 M Revestimiento de peldaño con mármol crema marfil, con huella de <2.00m, cara y  cantos
pulidos, tabica de 15cm, cara pulida, longitud menor de 2.00m, tomados con mortero de
cemento M-5, incluso relleno de juntas con lechada de cemento coloreada con la misma
tonalidad de las piezas, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-19.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 1,900 3,800peldaños a a sustituir

3,800 3,800

Total m  ......: 3,800

Presupuesto parcial nº 2 ALBAÑILERIA, REVESTIMIENTO, CARPINTERÍA Y AYUDAS

Nº Ud Descripción Medición
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2.7 M2 Pavimento cerámico con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con baldosa de gres porcelánico
no esmaltado monocolor de 40x40cm antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003 en
cumplimiento de DB-SU1 del CTE), colocado en capa fina con adhesivo cementoso normal (C1)
y rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado (CG2), incluso cortes y limpieza, según
NTE/RPA-3 y Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB
01/06).

Total m2  ......: 12,500

2.8 M2 Alicatado con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con azulejo blanco de 20x20cm, colocado en
capa gruesa con mortero de cemento y rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado
(CG2), incluso cortes y limpieza, según NTE/RPA-3 y Guía de la Baldosa Cerámica (Documento
Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,550 2,500 23,875
1 10,800 2,500 27,000

50,875 50,875

Total m2  ......: 50,875

2.9 M2 Falso techo realizado con placas de escayola lisa de 100x60cm, sustentado con esparto y
pasta de escayola, según NTE/RTC-16.

Total m2  ......: 12,500

2.10 M Suministro y colocación de cabina con puerta abatible de 2.00m de altura, formadas por
tablero fenólico de 13mm apoyado sobre patas regulables de acero inoxidable, perfilería de
aluminio extrusionado y herrajes y tornillería de acero inoxidable, incluso p.p. de cierre en
cada una de las hojas con cerradura y pomo e indicador abierto/cerrado. Totalmente colocado
y listo para su uso. Según distribución de planos de proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,000 2,000cabina inodoro masculino

2,000 2,000

Total m  ......: 2,000

2.11 M2 Acabado de pavimento de baldosas de mármol existente mediante pulido brillo, incluso
rejuntado con lechada de cemento con la misma tonalidad de las baldosas, eliminación de
restos y limpieza, según NTE/RSR-1.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,500 4,200 10,500pavimento rellano

10,500 10,500

Total m2  ......: 10,500

2.12 M Bancada para encastrar piletas, formada por encimera de mármol blanco macael, con faldón y
remate frontal, incluso parte proporcional de anclajes de perfil en L, replanteo, nivelación y
aplomado y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 0,900 1,800lavabo

1,800 1,800

Total m  ......: 1,800

2.13 M2 Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la protección y decoración de
superficies en interior y exterior, con resistencia a la luz solar, transpirable e impermeable, con
acabado mate, en color blanco, sobre superficie vertical de ladrillo, yeso o mortero de
cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura
plástica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de acabado, según NTE/RPP-24.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 12,500 12,500techo interior baños
1 5,150 3,220 16,583pared lateral escalera 
2 2,650 2,400 12,720rellano
1 2,500 4,200 10,500techo rellano
1 5,000 4,200 21,000techo zaguán acceso

73,303 73,303

Total m2  ......: 73,303

Presupuesto parcial nº 2 ALBAÑILERIA, REVESTIMIENTO, CARPINTERÍA Y AYUDAS

Nº Ud Descripción Medición
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2.14 M2 Revestimiento de paramentos realizado con paneles de tablero contrachapeado en madera de
haya, de 40x260cm, liso, con unión machihembrada en V sujetos mediante puntas clavadas a
rastreles de madera de pino de sección 60x30mm, separadas entre sí 50cm, tomadas con pasta
de yeso, según NTE/RPL-19.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,000 2,500 10,000cerramiento exterior baños

10,000 10,000

Total m2  ......: 10,000

2.15 M Remate perimetral para cortinero, realizado con moldura de escayola, de sección 9x14cm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,000 4,000formación cortinero en rellano

4,000 4,000

Total m  ......: 4,000

2.16 U Puerta de paso abatible chapada en haya vaporizada, de 1 hoja ciega lisa de 203x85x3.5cm,
con precerco de pino de 90x45mm, cerco de 90x30mm, tapajuntas de 70x12mm, pernios
latonados de 80mm y cerradura con pomo, incluso recibido y aplomado del cerco, ajustado de
la hoja, fijación de los herrajes, nivelado, pequeño material y ajuste final, según NTE/PPM-8.

Total u  ......: 2,000

2.17 U Cerradura con manilla y escudo circular, acabado en cromo, con dispositivo de emrgencia al
exterior y condena al interior.

Total u  ......: 2,000

2.18 Ud Ayudas de cualquier trabajo de albañilería necesarias para la regularización de las superficies
y la correcta ejecución del total de las instalaciones de fontanería, electricidad y transporte,
etc., así como las ayudas a la subida y reparto de materiales, recibido de premarcos, rozas, etc.

Total ud  ......: 1,000

Presupuesto parcial nº 2 ALBAÑILERIA, REVESTIMIENTO, CARPINTERÍA Y AYUDAS

Nº Ud Descripción Medición
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3.1.- FONTANERÍA

3.1.1 U Instalación de fontanería para un lavabo, realizada con tubería/s de polipropileno de 16mm de
diámetro, para las redes de agua fría y caliente y con tuberías de PVC de diámetro 40mm para
la red de desagüe, preparada para sifón individual, sin grifería, aparato sanitario ni ayudas de
albañilería, la toma de agua cerrada con llaves de escuadra y el desagüe con tapón, totalmente
acabada.

Total u  ......: 2,000

3.1.2 U Instalación de fontanería para un urinario realizada con tubería/s de polipropileno de 16mm de
diámetro para la red de agua fría y con tuberías de PVC de diámetro 32mm para la red de
desagüe, preparada para sifón individual, sin aparato sanitario ni ayudas de albañilería, la
toma de agua cerrada con llaves de escuadra y el desagüe con tapón, totalmente acabada.

Total u  ......: 2,000

3.1.3 U Instalación de fontanería para un inodoro realizada con tubería de polipropileno de 16mm de
diámetro para la red de agua fría y con tuberías de PVC de diámetro 110mm para la red de
desagüe, preparada para sifón individual, sin aparato sanitario ni ayudas de albañilería, la
toma de agua cerrada con llaves de escuadra y el desagüe con tapón, totalmente acabada.

Total u  ......: 2,000

3.1.4 U Taza inodoro para tanque bajo, de porcelana vitrificada blanca, con asiento y tapa lacados y
bisagras de acero inoxidable, calidad estándar, juego de fijación, codo y enchufe de unión,
colocada y con ayudas de albañilería.

Total u  ......: 2,000

3.1.5 U Lavabo de 400x400mm bajo encimera, sin pedestal, de porcelana vitrificada blanca, con juego
de anclajes para fijación , incluso válvula desagüe de 1 1/2", sifón y tubo, colocado y con
ayudas de albañilería.

Total u  ......: 1,000

3.1.6 U Mezclador monobloque para lavabo, convencional, calidad estándar, de repisa, acabado
cromado, caño central con aireador y enlaces de alimentación flexibles, totalmente instalado,
comprobado y en correcto funcionamiento.

Total u  ......: 1,000

3.1.7 U Urinario mural de porcelana vitrificada blanca, tamaño grande, con borde rociador integral,
juego de fijación, sifón, codo, manguito y enchufe unión y tapón de limpieza, colocado y con
ayudas de albañilería.

Total u  ......: 2,000

3.1.8 Ud Lavabo sin pedestal especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con
cuenca cóncava, apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe
superior y jabonera lateral, colocado mediante pernos a la pared a una altura entre 80 y 86
cms., y con grifo termostático monomando, con palanca larga, con aireador y enlaces de
alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra
de1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de1/2", instalado y funcionando.

Total ud  ......: 1,000

3.2.- ELECTRICIDAD

3.2.1 U Instalación eléctrica para baño para todos los servicio grafiados en planos (tomas de corriente,
interruptores, ...), realizada con cable de cobre manguera tipo RZ1-K (AS) 0,6/1KV 3G1,5 mm2
UNE 21123 instalada bajo tubo rígido tipo 4321 no propagador de la llama UNE-EN 50.086-2-2
de 16 mm de diametro, totalmente instalada.

Total u  ......: 2,000

3.2.2 U Punto de luz empotrado sencillo, instalado con cable de cobre monofásico con un aislamiento
de tensión nominal de 450/750 V formada por fase+neutro+tierra de 1.5mm2 de sección, bajo
tubo flexible corrugado de doble capa de PVC de 13.5mm de diámetro y downlight con lámpara
halógena dicroica de 50 W, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Total u  ......: 2,000

3.2.3 M Tira led para luz indirecta, difusor de vidrio borosilicatado, con juego de soporte para su
montaje, equivalente a lámparas fluorescentes de 3x36 W, instalada, conectada y en correcto
estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Presupuesto parcial nº 3 INSTALACIONES

Nº Ud Descripción Medición

REFORMA I ADEQUACIÓ PER A ACCÉS DE PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA ALS BANYS DE L’AJUNTAMENT. ALMOINES. Página 5



1 4,000 4,000cortinero en rellano
4,000 4,000

Total m  ......: 4,000

3.2.4 U Luminaria autónoma para alumbrado de señalización y emergencia de calidad media, material
de la envolvente autoextinguible, con dos lámparas de 6 W, 165 lúmenes, superficie cubierta
de 33m2 una para alumbrado permanente de señalización y otra para alumbrado de
emergencia con 3 horas de autonomía, alimentación de 220 V y conexión para mando a
distancia, incluido etiqueta de señalicación, totalmente instalada, comprobada y en correcto
funcionamiento según DB SU-4 del CTE y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Total u  ......: 2,000

3.2.5 U Instalación eléctrica para alimentación de plataforma salvaescaleras, realizada con cable de
cobre manguera tipo RZ1-K (AS) 0,6/1KV 3G2,5 mm2 UNE 21123 instalada bajo tubo flexible
tipo 4321 no propagador de la llama UNE-EN 50.086-2-2 de 16 mm de diámetro desde cuadro
eléctrico hasta punto de alimentación, totalmente instalada.

Total u  ......: 1,000

3.3.- TRANSPORTE

3.3.1 U Plataforma salvaescaleras para uso en edificios públicos con marcado CE para salvar
desniveles de tramos rectos de pendientes constantes, con capacidad máxima de carga de 250
kg, una velocidad de 0,1 m/s, 800x700mm de dimensiones y una potencia de 665 W a 220 V,
incluso raíles de acero y fijaciones a pared o forjado mediante postes de sujeción, maniobra
electrónica con microprocesador de pulsación continua en cabina, dobles circuitos eléctricos
de protección, limitador de velocidad  y freno motor electromagnético; totalmente instalada,
comprobada y en correcto funcionamiento según Decreto 39/2004.

Total u  ......: 1,000

3.4.- EQUIPAMIENTO

3.4.1 U Barra de apoyo abatible en voladizo de 79.5cm para WC, minusválidos, de tubo de acero
inoxidable esmerilado sin soldadura, de 30mm de diámetro y 1.5mm de espesor, atornillado
con un punto  de anclaje para tres tornillos de fijación, incluso embellecedor de 75mm de
diámetro.

Total u  ......: 2,000

3.4.2 Ud Suministro y colocación de secamanos eléctrico automático por sensor de 1650 W. con
carcasa de ABS blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.

Total ud  ......: 2,000

3.4.3 Ud Suministro y colocación de dispensador de papel higiénico industrial 250/300 m., con carcasa
metálica acabado en epoxi blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y
instalado.

Total ud  ......: 2,000

3.4.4 Ud Suministro y colocación de dosificador antigoteo de jabón líquido con pulsador, de 1 l.,
depósito de ABS blanco con visor transparente, colocado mediante anclajes de fijación a la
pared, y instalado.

Total ud  ......: 2,000

3.4.5 Ud Espejo reclinable especial para minusválidos, de 570x625 mm. de medidas totales, en tubo de
aluminio con recubrimiento en nylon, incorpora una lámina de seguridad como protección en
caso de rotura,  instalado.

Total ud  ......: 1,000

3.4.6 Ud Suministro y colocación de espejo para baño, de 82x100 cm., dotado de apliques para luz, con
los bordes biselados, colocado, sin incluir las conexiones eléctricas.

Total ud  ......: 1,000

3.4.7 Ud Rejilla con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de de 300x300-100 mm., incluso con
marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

Total ud  ......: 2,000

Presupuesto parcial nº 3 INSTALACIONES
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4.1 U Seguridad y salud (protecciones individuales, colectivas y servicios) en toda la obra de
acuerdo con el Estudio Básico de Seguridad y Salud redactado por técnico competente para
este fin.

Total u  ......: 1,000

Presupuesto parcial nº 4 SEGURIDAD Y SALUD
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5.1 Ud Gestión de los residuos generados durante la consrucción.

Total ud  ......: 1,000

Almoines, julio de 2017
Los Arquitectos

Joaquim Egea i Martínez  Francesc Boscà i Mayans
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1.1 U Levantado de urinario y accesorios, sin recuperación del material con retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-1

Total u  ......: 2,000 13,35 26,70

1.2 U Levantado de inodoro y accesorios, sin recuperación del material con retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-1

Total u  ......: 2,000 14,29 28,58

1.3 U Levantado de lavabo y accesorios, sin recuperación del material con retirada de escombros
y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-1

Total u  ......: 2,000 15,26 30,52

1.4 M2 Demolición de alicatado de azulejos, con retirada de escombros, sin incluir transporte a
vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 5,750 2,500 28,750
1 12,550 2,500 31,375
1 5,350 2,500 13,375

73,500 73,500

Total m2  ......: 73,500 10,32 758,52

1.5 M2 Demolición de pavimentos de baldosa cerámica, realizada con martillo neumático, retirada
de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.

Total m2  ......: 12,500 5,73 71,63

1.6 M2 Demolición de falso techo realizado con yeso tendido sobre escayola, con retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-12

Total m2  ......: 12,500 5,69 71,13

1.7 U Desmontado de red de instalación fontanería con grado de complejidad baja sin
recuperación de elementos, tubos, cajas, mecanismos, para una superficie de
abastecimiento de 15m2, incluso, retirada de escombros y carga sobre camión, para
posterior transporte a vertedero.

Total u  ......: 1,000 35,06 35,06

1.8 U Desmontado de red de instalación eléctrica con grado de complejidad baja sin recuperación
de elementos, tubos, cajas, mecanismos, para una superficie de abastecimiento de 15m2,
incluso, retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero.

Total u  ......: 1,000 28,80 28,80

1.9 U Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta 3m2, con retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-18.

Total u  ......: 4,000 8,45 33,80

1.10 M2 Demolición de tabicón de ladrillo hueco doble con retirada de escombros y carga, sin incluir
transporte a vertedero, según NTE/ADD-9.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 1,600 2,500 8,000distribución baños
1 2,900 2,500 7,250
1 1,500 2,500 3,750

19,000 19,000

Total m2  ......: 19,000 5,63 106,97

Total presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS : 1.191,71
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2.1 M2 Fábrica  para revestir, de 7cm de espesor, realizada con ladrillos cerámicos huecos de
33x16x7cm, aparejados de canto y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de
1cm de espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes,
mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y
un 30% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.
Medición: se deducirán los huecos iguales o superiores a 4 m2 si no llevan precerco y el
50% si lo llevan y son iguales y superiores a 9 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,200 2,500 8,000distribución baños
1 0,400 2,500 1,000
1 4,900 0,900 4,410regularización pared lateral

escalera 
1 2,150 0,900 1,935

15,345 15,345

Total m2  ......: 15,345 16,00 245,52

2.2 M2 Tablero de machihembrados cerámicos de 100x25x4cm, rejuntados con mortero de cemento
y colocado en tejados, incluso replanteo, roturas y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,900 0,230 1,127tapado hueco superior

regularización pared lateral
escalera 

1 2,150 0,230 0,495
1,622 1,622

Total m2  ......: 1,622 8,40 13,62

2.3 M2 Guarnecido sin maestrear, y enlucido, realizado con pasta de yeso de alta dureza sobre
paramentos verticales, acabado manual con llana, incluso limpieza y humedecido del
soporte, según NTE/RPG10.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,900 0,900 4,410regularización pared lateral

escalera 
1 2,150 0,900 1,935

6,345 6,345

Total m2  ......: 6,345 11,76 74,62

2.4 M Albardilla realizada con placas de mármol crema marfil, de 18-20mm de espesor, en bruto,
tomadas con mortero bastardo de cemento y cal M-5b (1:1:7), incluso rejuntado con lechada
de cemento, eliminación de restos y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,900 4,900remate superior

regularización pared lateral
escalera 

1 2,150 2,150
7,050 7,050

Total m  ......: 7,050 63,30 446,27

2.5 U Zanquín de mármol crema marfil, forma rectangular en dos piezas, huella de 30x7cm y
tabica de 18x7cm y 2cm de espesor, cara y cantos pulidos, tomado con mortero de cemento
M-5, incluso relleno de juntas con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de
las piezas, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-23.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
13 13,000remate regularización

pared lateral escalera 
13,000 13,000

Total u  ......: 13,000 8,24 107,12

2.6 M Revestimiento de peldaño con mármol crema marfil, con huella de <2.00m, cara y  cantos
pulidos, tabica de 15cm, cara pulida, longitud menor de 2.00m, tomados con mortero de
cemento M-5, incluso relleno de juntas con lechada de cemento coloreada con la misma
tonalidad de las piezas, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-19.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 1,900 3,800peldaños a a sustituir

3,800 3,800

Total m  ......: 3,800 66,84 253,99
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2.7 M2 Pavimento cerámico con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con baldosa de gres
porcelánico no esmaltado monocolor de 40x40cm antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV
12633:2003 en cumplimiento de DB-SU1 del CTE), colocado en capa fina con adhesivo
cementoso normal (C1) y rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado (CG2),
incluso cortes y limpieza, según NTE/RPA-3 y Guía de la Baldosa Cerámica (Documento
Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).

Total m2  ......: 12,500 29,20 365,00

2.8 M2 Alicatado con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con azulejo blanco de 20x20cm, colocado
en capa gruesa con mortero de cemento y rejuntado con mortero de juntas cementoso
mejorado (CG2), incluso cortes y limpieza, según NTE/RPA-3 y Guía de la Baldosa Cerámica
(Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,550 2,500 23,875
1 10,800 2,500 27,000

50,875 50,875

Total m2  ......: 50,875 29,57 1.504,37

2.9 M2 Falso techo realizado con placas de escayola lisa de 100x60cm, sustentado con esparto y
pasta de escayola, según NTE/RTC-16.

Total m2  ......: 12,500 11,43 142,88

2.10 M Suministro y colocación de cabina con puerta abatible de 2.00m de altura, formadas por
tablero fenólico de 13mm apoyado sobre patas regulables de acero inoxidable, perfilería de
aluminio extrusionado y herrajes y tornillería de acero inoxidable, incluso p.p. de cierre en
cada una de las hojas con cerradura y pomo e indicador abierto/cerrado. Totalmente
colocado y listo para su uso. Según distribución de planos de proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,000 2,000cabina inodoro masculino

2,000 2,000

Total m  ......: 2,000 133,36 266,72

2.11 M2 Acabado de pavimento de baldosas de mármol existente mediante pulido brillo, incluso
rejuntado con lechada de cemento con la misma tonalidad de las baldosas, eliminación de
restos y limpieza, según NTE/RSR-1.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,500 4,200 10,500pavimento rellano

10,500 10,500

Total m2  ......: 10,500 11,09 116,45

2.12 M Bancada para encastrar piletas, formada por encimera de mármol blanco macael, con faldón
y remate frontal, incluso parte proporcional de anclajes de perfil en L, replanteo, nivelación y
aplomado y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 0,900 1,800lavabo

1,800 1,800

Total m  ......: 1,800 119,70 215,46

2.13 M2 Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la protección y decoración de
superficies en interior y exterior, con resistencia a la luz solar, transpirable e impermeable,
con acabado mate, en color blanco, sobre superficie vertical de ladrillo, yeso o mortero de
cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con
pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de acabado, según
NTE/RPP-24.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 12,500 12,500techo interior baños
1 5,150 3,220 16,583pared lateral escalera 
2 2,650 2,400 12,720rellano
1 2,500 4,200 10,500techo rellano
1 5,000 4,200 21,000techo zaguán acceso

73,303 73,303

Total m2  ......: 73,303 4,49 329,13
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2.14 M2 Revestimiento de paramentos realizado con paneles de tablero contrachapeado en madera
de haya, de 40x260cm, liso, con unión machihembrada en V sujetos mediante puntas
clavadas a rastreles de madera de pino de sección 60x30mm, separadas entre sí 50cm,
tomadas con pasta de yeso, según NTE/RPL-19.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,000 2,500 10,000cerramiento exterior baños

10,000 10,000

Total m2  ......: 10,000 42,20 422,00

2.15 M Remate perimetral para cortinero, realizado con moldura de escayola, de sección 9x14cm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,000 4,000formación cortinero en

rellano
4,000 4,000

Total m  ......: 4,000 12,04 48,16

2.16 U Puerta de paso abatible chapada en haya vaporizada, de 1 hoja ciega lisa de 203x85x3.5cm,
con precerco de pino de 90x45mm, cerco de 90x30mm, tapajuntas de 70x12mm, pernios
latonados de 80mm y cerradura con pomo, incluso recibido y aplomado del cerco, ajustado
de la hoja, fijación de los herrajes, nivelado, pequeño material y ajuste final, según
NTE/PPM-8.

Total u  ......: 2,000 257,71 515,42

2.17 U Cerradura con manilla y escudo circular, acabado en cromo, con dispositivo de emrgencia al
exterior y condena al interior.

Total u  ......: 2,000 14,48 28,96

2.18 Ud Ayudas de cualquier trabajo de albañilería necesarias para la regularización de las
superficies y la correcta ejecución del total de las instalaciones de fontanería, electricidad y
transporte, etc., así como las ayudas a la subida y reparto de materiales, recibido de
premarcos, rozas, etc.

Total ud  ......: 1,000 106,38 106,38

Total presupuesto parcial nº 2 ALBAÑILERIA, REVESTIMIENTO, CARPINTERÍA Y AYUDAS : 5.202,07

Presupuesto parcial nº 2 ALBAÑILERIA, REVESTIMIENTO, CARPINTERÍA Y AYUDAS

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

REFORMA I ADEQUACIÓ PER A ACCÉS DE PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA ALS BANYS DE L’AJUNTAMENT. ALMOINES. Página 4



3.1.- FONTANERÍA

3.1.1 U Instalación de fontanería para un lavabo, realizada con tubería/s de polipropileno de 16mm
de diámetro, para las redes de agua fría y caliente y con tuberías de PVC de diámetro 40mm
para la red de desagüe, preparada para sifón individual, sin grifería, aparato sanitario ni
ayudas de albañilería, la toma de agua cerrada con llaves de escuadra y el desagüe con
tapón, totalmente acabada.

Total u  ......: 2,000 54,49 108,98

3.1.2 U Instalación de fontanería para un urinario realizada con tubería/s de polipropileno de 16mm
de diámetro para la red de agua fría y con tuberías de PVC de diámetro 32mm para la red de
desagüe, preparada para sifón individual, sin aparato sanitario ni ayudas de albañilería, la
toma de agua cerrada con llaves de escuadra y el desagüe con tapón, totalmente acabada.

Total u  ......: 2,000 54,00 108,00

3.1.3 U Instalación de fontanería para un inodoro realizada con tubería de polipropileno de 16mm de
diámetro para la red de agua fría y con tuberías de PVC de diámetro 110mm para la red de
desagüe, preparada para sifón individual, sin aparato sanitario ni ayudas de albañilería, la
toma de agua cerrada con llaves de escuadra y el desagüe con tapón, totalmente acabada.

Total u  ......: 2,000 59,04 118,08

3.1.4 U Taza inodoro para tanque bajo, de porcelana vitrificada blanca, con asiento y tapa lacados y
bisagras de acero inoxidable, calidad estándar, juego de fijación, codo y enchufe de unión,
colocada y con ayudas de albañilería.

Total u  ......: 2,000 200,11 400,22

3.1.5 U Lavabo de 400x400mm bajo encimera, sin pedestal, de porcelana vitrificada blanca, con
juego de anclajes para fijación , incluso válvula desagüe de 1 1/2", sifón y tubo, colocado y
con ayudas de albañilería.

Total u  ......: 1,000 128,59 128,59

3.1.6 U Mezclador monobloque para lavabo, convencional, calidad estándar, de repisa, acabado
cromado, caño central con aireador y enlaces de alimentación flexibles, totalmente
instalado, comprobado y en correcto funcionamiento.

Total u  ......: 1,000 59,64 59,64

3.1.7 U Urinario mural de porcelana vitrificada blanca, tamaño grande, con borde rociador integral,
juego de fijación, sifón, codo, manguito y enchufe unión y tapón de limpieza, colocado y con
ayudas de albañilería.

Total u  ......: 2,000 225,44 450,88

3.1.8 Ud Lavabo sin pedestal especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco,
con cuenca cóncava, apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de
desagüe superior y jabonera lateral, colocado mediante pernos a la pared a una altura entre
80 y 86 cms., y con grifo termostático monomando, con palanca larga, con aireador y
enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de
escuadra de1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de1/2", instalado y funcionando.

Total ud  ......: 1,000 701,49 701,49

Total subcapítulo 3.1.- FONTANERÍA: 2.075,88

3.2.- ELECTRICIDAD

3.2.1 U Instalación eléctrica para baño para todos los servicio grafiados en planos (tomas de
corriente, interruptores, ...), realizada con cable de cobre manguera tipo RZ1-K (AS) 0,6/1KV
3G1,5 mm2 UNE 21123 instalada bajo tubo rígido tipo 4321 no propagador de la llama
UNE-EN 50.086-2-2 de 16 mm de diametro, totalmente instalada.

Total u  ......: 2,000 420,18 840,36

3.2.2 U Punto de luz empotrado sencillo, instalado con cable de cobre monofásico con un
aislamiento de tensión nominal de 450/750 V formada por fase+neutro+tierra de 1.5mm2 de
sección, bajo tubo flexible corrugado de doble capa de PVC de 13.5mm de diámetro y
downlight con lámpara halógena dicroica de 50 W, totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

Total u  ......: 2,000 43,49 86,98
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3.2.3 M Tira led para luz indirecta, difusor de vidrio borosilicatado, con juego de soporte para su
montaje, equivalente a lámparas fluorescentes de 3x36 W, instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,000 4,000cortinero en rellano

4,000 4,000

Total m  ......: 4,000 95,68 382,72

3.2.4 U Luminaria autónoma para alumbrado de señalización y emergencia de calidad media,
material de la envolvente autoextinguible, con dos lámparas de 6 W, 165 lúmenes, superficie
cubierta de 33m2 una para alumbrado permanente de señalización y otra para alumbrado de
emergencia con 3 horas de autonomía, alimentación de 220 V y conexión para mando a
distancia, incluido etiqueta de señalicación, totalmente instalada, comprobada y en correcto
funcionamiento según DB SU-4 del CTE y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

Total u  ......: 2,000 50,77 101,54

3.2.5 U Instalación eléctrica para alimentación de plataforma salvaescaleras, realizada con cable de
cobre manguera tipo RZ1-K (AS) 0,6/1KV 3G2,5 mm2 UNE 21123 instalada bajo tubo flexible
tipo 4321 no propagador de la llama UNE-EN 50.086-2-2 de 16 mm de diámetro desde cuadro
eléctrico hasta punto de alimentación, totalmente instalada.

Total u  ......: 1,000 310,01 310,01

Total subcapítulo 3.2.- ELECTRICIDAD: 1.721,61

3.3.- TRANSPORTE

3.3.1 U Plataforma salvaescaleras para uso en edificios públicos con marcado CE para salvar
desniveles de tramos rectos de pendientes constantes, con capacidad máxima de carga de
250 kg, una velocidad de 0,1 m/s, 800x700mm de dimensiones y una potencia de 665 W a
220 V, incluso raíles de acero y fijaciones a pared o forjado mediante postes de sujeción,
maniobra electrónica con microprocesador de pulsación continua en cabina, dobles
circuitos eléctricos de protección, limitador de velocidad  y freno motor electromagnético;
totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según Decreto 39/2004.

Total u  ......: 1,000 5.620,65 5.620,65

Total subcapítulo 3.3.- TRANSPORTE: 5.620,65

3.4.- EQUIPAMIENTO

3.4.1 U Barra de apoyo abatible en voladizo de 79.5cm para WC, minusválidos, de tubo de acero
inoxidable esmerilado sin soldadura, de 30mm de diámetro y 1.5mm de espesor, atornillado
con un punto  de anclaje para tres tornillos de fijación, incluso embellecedor de 75mm de
diámetro.

Total u  ......: 2,000 248,05 496,10

3.4.2 Ud Suministro y colocación de secamanos eléctrico automático por sensor de 1650 W. con
carcasa de ABS blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.

Total ud  ......: 2,000 123,90 247,80

3.4.3 Ud Suministro y colocación de dispensador de papel higiénico industrial 250/300 m., con
carcasa metálica acabado en epoxi blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la
pared, y instalado.

Total ud  ......: 2,000 32,23 64,46

3.4.4 Ud Suministro y colocación de dosificador antigoteo de jabón líquido con pulsador, de 1 l.,
depósito de ABS blanco con visor transparente, colocado mediante anclajes de fijación a la
pared, y instalado.

Total ud  ......: 2,000 28,11 56,22

3.4.5 Ud Espejo reclinable especial para minusválidos, de 570x625 mm. de medidas totales, en tubo
de aluminio con recubrimiento en nylon, incorpora una lámina de seguridad como
protección en caso de rotura,  instalado.

Total ud  ......: 1,000 339,07 339,07
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3.4.6 Ud Suministro y colocación de espejo para baño, de 82x100 cm., dotado de apliques para luz,
con los bordes biselados, colocado, sin incluir las conexiones eléctricas.

Total ud  ......: 1,000 204,51 204,51

3.4.7 Ud Rejilla con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de de 300x300-100 mm., incluso
con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

Total ud  ......: 2,000 31,15 62,30

Total subcapítulo 3.4.- EQUIPAMIENTO: 1.470,46

Total presupuesto parcial nº 3 INSTALACIONES : 10.888,60
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4.1 U Seguridad y salud (protecciones individuales, colectivas y servicios) en toda la obra de
acuerdo con el Estudio Básico de Seguridad y Salud redactado por técnico competente para
este fin.

Total u  ......: 1,000 50,00 50,00

Total presupuesto parcial nº 4 SEGURIDAD Y SALUD : 50,00
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5.1 Ud Gestión de los residuos generados durante la consrucción.

Total ud  ......: 1,000 29,94 29,94

Total presupuesto parcial nº 5 GESTIÓN DE RESIDUOS : 29,94

Presupuesto parcial nº 5 GESTIÓN DE RESIDUOS

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

REFORMA I ADEQUACIÓ PER A ACCÉS DE PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA ALS BANYS DE L’AJUNTAMENT. ALMOINES. Página 9



REFORMA I ADEQUACIÓ PER A ACCÈS DE PERSONES AMB MOBILITAT REDÜIDA ALS BANYS DE L’AJUNTAMENT. 

AJUNTAMENT D’ALMOINES 
 
 

E B ARQUITECTURA I URBANISME SAFOR 7 S L.P. tel I fax: 96 282 06 61 – 96 282 25 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 
 



Presupuesto de ejecución material
1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 1.191,71
2 ALBAÑILERIA, REVESTIMIENTO, CARPINTERÍA Y AYUDAS 5.202,07
3 INSTALACIONES 10.888,60

3.1.- FONTANERÍA 2.075,88
3.2.- ELECTRICIDAD 1.721,61
3.3.- TRANSPORTE 5.620,65
3.4.- EQUIPAMIENTO 1.470,46

4 SEGURIDAD Y SALUD 50,00
5 GESTIÓN DE RESIDUOS 29,94

Total .........: 17.362,32

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DIECISIETE MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

Almoines, julio de 2017
Los Arquitectos

Joaquim Egea i Martínez  Francesc Boscà i Mayans
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RESUM DEL PRESSUPOST 
 



Capítulo 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 1.191,71
Capítulo 2 ALBAÑILERIA, REVESTIMIENTO, CARPINTERÍA Y AYUDAS 5.202,07
Capítulo 3 INSTALACIONES 10.888,60
Capítulo 3.1 FONTANERÍA 2.075,88
Capítulo 3.2 ELECTRICIDAD 1.721,61
Capítulo 3.3 TRANSPORTE 5.620,65
Capítulo 3.4 EQUIPAMIENTO 1.470,46
Capítulo 4 SEGURIDAD Y SALUD 50,00
Capítulo 5 GESTIÓN DE RESIDUOS 29,94
Presupuesto de ejecución material 17.362,32
13% de gastos generales 2.257,10
6% de beneficio industrial 1.041,74
Suma 20.661,16
21% 4.338,84
Presupuesto de ejecución por contrata 25.000,00

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de VEINTICINCO MIL
EUROS.

Almoines, julio de 2017
Los Arquitectos

Joaquim Egea i Martínez  Francesc Boscà i Mayans

Proyecto: REFORMA I ADEQUACIÓ PER A ACCÉS DE PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA ALS BANYS DE L’AJUNTA…
Capítulo Importe
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1.-  PLÀNOL DE SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT. 

2.-  PLÀNOL DE PLANTA. ESTAT ACTUAL I REFORMAT. 

3.-  PLÀNOL DE PLANTA REFORMAT. COTES, SUPERFICIES, I DETALLS 

3.-  PLÀNOL DE PLANTA. INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA I ESQUEMES. 

5.-  PLÀNOL DE PLANTA I SECCIÓ A-A’. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I DETALL 
PLATAFORMA ELEVADORA. 

6.- PLÀNOL DE ESPECEJAMENT DE FUSTERIA. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLÀNOL DE SITUACIÓ

DATA

EXCM. AJUNTAMENT D'ALMOINES

PLAÇA MAJOR, ALMOINES (VALÈNCIA)

REFORMA I ADEQUACIÓ PER A ACCÉS DE PERSONES AMB

SITUACIÓ:

PROMOTOR:

PROJECTE:

JULIOL 2017988/17/14

FRANCESC BOSCÀ I MAYANS

JOAQUIM EGEA I MARTÍNEZ

PLÀNOL  Nº
REFERÈNCIA:

ESCALA:

ARQUITECTES

MOBILITAT REDUÏDA ALS BANYS DE L'AJUNTAMENT



1/50 2

PLÀNOL DE PLANTA. ESTAT ACTUAL

DATA

EXCM. AJUNTAMENT D'ALMOINES

PLAÇA MAJOR, ALMOINES (VALÈNCIA)

REFORMA I ADEQUACIÓ PER A ACCÉS DE PERSONES AMB

SITUACIÓ:

PROMOTOR:

PROJECTE:

JULIOL 2017988/17/14

FRANCESC BOSCÀ I MAYANS

JOAQUIM EGEA I MARTÍNEZ

PLÀNOL  Nº
REFERÈNCIA:

ESCALA:

ARQUITECTES

MOBILITAT REDUÏDA ALS BANYS DE L'AJUNTAMENT

PLANTA. ESTAT REFORMAT PLANTA. ESTAT ACTUAL
I REFORMAT



0.43-0.45

0.40-1.40
Zona d'alcanç

0.70 - 0.75
0.43-0.45

0.40-1.40
Zona d'alcanç

0.70 - 0.75

(cotes en m)

DETALL BANY MINUSVÀLIDS

1/50 3

PLÀNOL DE PLANTA REFORMAT.

DATA

EXCM. AJUNTAMENT D'ALMOINES

PLAÇA MAJOR, ALMOINES (VALÈNCIA)

REFORMA I ADEQUACIÓ PER A ACCÉS DE PERSONES AMB

SITUACIÓ:

PROMOTOR:

PROJECTE:

JULIOL 2017988/17/14

FRANCESC BOSCÀ I MAYANS

JOAQUIM EGEA I MARTÍNEZ

PLÀNOL  Nº
REFERÈNCIA:

ESCALA:

ARQUITECTES

MOBILITAT REDUÏDA ALS BANYS DE L'AJUNTAMENT

COTES, SUPERFICIES I DETALLS
D'ACCESIBILITAT
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PLÀNOL DE PLANTA.

DATA

EXCM. AJUNTAMENT D'ALMOINES

PLAÇA MAJOR, ALMOINES (VALÈNCIA)

REFORMA I ADEQUACIÓ PER A ACCÉS DE PERSONES AMB

SITUACIÓ:

PROMOTOR:

PROJECTE:

JULIOL 2017988/17/14

FRANCESC BOSCÀ I MAYANS

JOAQUIM EGEA I MARTÍNEZ

PLÀNOL  Nº
REFERÈNCIA:

ESCALA:

ARQUITECTES

MOBILITAT REDUÏDA ALS BANYS DE L'AJUNTAMENT

INSTAL·LACIÓ DE LLANTERNERIA I
ESQUEMES

PL. BAIXA

ESQUEMA DE SUMINISTRE
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PLÀNOL DE PLANTA I SECCIÓ A-A'

DATA

EXCM. AJUNTAMENT D'ALMOINES

PLAÇA MAJOR, ALMOINES (VALÈNCIA)

REFORMA I ADEQUACIÓ PER A ACCÉS DE PERSONES AMB

SITUACIÓ:

PROMOTOR:

PROJECTE:

JULIOL 2017988/17/14

FRANCESC BOSCÀ I MAYANS

JOAQUIM EGEA I MARTÍNEZ

PLÀNOL  Nº
REFERÈNCIA:

ESCALA:

ARQUITECTES

MOBILITAT REDUÏDA ALS BANYS DE L'AJUNTAMENT

LLEGENDA ELECTRICITAT

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I DETALL
PLATAFORMA ELEVADORA

A'A

DETALL PLATAFORMA ELEVADORA

SECCIÓ A-A'



1/50 6

PLÀNOL DE FUSTERIA

DATA

EXCM. AJUNTAMENT D'ALMOINES

PLAÇA MAJOR, ALMOINES (VALÈNCIA)

REFORMA I ADEQUACIÓ PER A ACCÉS DE PERSONES AMB

SITUACIÓ:

PROMOTOR:

PROJECTE:

JULIOL 2017988/17/14

FRANCESC BOSCÀ I MAYANS

JOAQUIM EGEA I MARTÍNEZ

PLÀNOL  Nº
REFERÈNCIA:

ESCALA:

ARQUITECTES

MOBILITAT REDUÏDA ALS BANYS DE L'AJUNTAMENT

1 1

2
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